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Resumo 

 

O capital intelectual tem sido reconhecido pelas empresas e estudiosos como um dos 
principais elementos responsáveis pelo desempenho financeiro e geração de valor, 
sendo o conhecimento o elemento central para o aumento da competitividade, 
sustentabilidade e inovação. Entretanto, avaliar e mensurar o CI nas organizações 
ainda é um dos maiores desafios gerenciais contemporâneos. As organizações, 
principalmente em economias emergentes como o caso do Brasil, até então não têm 
uma política de gestão do CI ativa. Em virtude disso, não conseguem dimensionar, 
em bases confiáveis, os efeitos do CI sobre o desempenho financeiro e a geração de 
valor. Assim, identificando e explorando essa lacuna de investigação, a pesquisa 
descrita nesta dissertação teve como objetivo analisar quais os efeitos do CI sobre a 
lucratividade, rentabilidade e geração de valor nos setores e nas companhias listadas 
na BM&FBovespa. Para atingir tal objetivo, realizou-se estudo aplicado, explicativo e 
quantitativo, e na tentativa de trazer mais confiabilidade e robustez às análises, vários 
testes, abordagens e diferentes níveis de análise foram empreendidos, 
compreendendo estatísticas descritivas e multivariadas. Os dados coletados são de 
origem secundária e refletem as companhias e os setores listados na BM&FBovespa 
no período de 2012 a 2016. Apresentou-se, mediante relevante revisão de literatura, 
uma série de estudos contemporâneos relacionados a mensuração, avaliação e 
gestão do CI e dos seus elementos. Os resultados demonstraram que: a) o CI 
influencia positivamente a rentabilidade, a geração de valor e a lucratividade das 
companhias, nesta ordem; b) as companhias mais intensivas em CI têm geração de 
valor acentuadamente maior e desempenho moderadamente maior que o registrado 
nas companhias menos intensivas; c) o impacto do CI no desempenho e geração de 
valor ocorre de forma diferente entre os setores; d) entre as variáveis risco, tamanho, 
nível de governança e CI, a que mais impacto exerce sobre a geração de valor e 
desempenho, em cada um dos setores analisados, é o CI; e) o CI é a variável que 
mais explica a geração de valor e a rentabilidade das companhias mais intensivas em 
CI, sendo igualmente importante para explicar a lucratividade destas. Considerando-
se o conjunto dos resultados, pôde-se concluir que o CI influencia, em diferentes 
medidas, o desempenho financeiro e a geração de valor das companhias listadas na 
BM&FBovespa, sendo essa influência mais dominante em alguns setores que em 
outros. Inferiu-se também que os resultados empíricos contribuem para a teoria do CI 
e a consolidação do tema, bem como complementam e ampliam o conhecimento 
anteriormente estabelecido pelos estudiosos da teoria de finanças. Além disso, 
possibilitam aos gestores mais entendimento do papel do CI nas organizações, do 
potencial de investimento nesse ativo e os benefícios financeiros e competitivos dele 
derivados, abrindo significativas chances de investigação. 
 
 
Palavras-chave: Estratégia Corporativa; Capital Intelectual; Desempenho Financeiro; 
Geração de Valor; Teoria de Finanças e Contabilidade; Gestão do Conhecimento 

 

 

  



 
 

Abstract 

Intellectual Capital (IC) has been recognized by companies and scholars as one of the 
main elements responsible for financial performance and value generation, being 
knowledge the central element for increasing competitiveness, sustainability and 
innovation. However, assessing and measuring IC within organizations is still one of 
the greatest contemporary managerial challenges. Organizations, especially in 
emerging economies, such as the Brazilian case, do not have an active IC 
management policy. Therefore, they cannot accurately measure the effects of IC on 
financial performance and value generation. Hence, identifying and exploring this 
research gap, the research described in this thesis aimed at analyzing the effects of IC 
on profit, profitability and value generation in the sectors and companies listed on 
BM&FBovespa. In order to achieve such objective, an applied, descriptive, and 
quantitative study was carried out and, in an attempt to bring more reliability and 
robustness to the analyses, several tests, approaches, and different levels of analysis 
were undertaken, including descriptive and multivariate statistics. The data collected 
has a secondary origin and reflects the companies and sectors listed on the 
BM&FBovespa from 2012 to 2016. A series of contemporary studies related to the 
measurement, evaluation, and management of IC and its elements were presented 
through a relevant literature review. The results show that: (a) IC positively influences 
the profitability, value generation, and profit of the companies, in this order; (b) the 
most intensive companies in IC have a significantly higher value generation and a 
moderately greater performance than what was registered in the less intensive 
companies; (c) the impact of IC on performance and value generation occurs differently 
among sectors; (d) among the variables risk, size, level of governance and IC, the one 
which has the greatest impact on value generation and performance, in each of the 
analyzed sectors, is IC; and (e) IC is the variable that most explains the value 
generation and profitability in the companies that are more intensive in IC, and it is 
equally important to explain their profitability. Considering all the results, it is possible 
to conclude that IC influences the financial performance and the value generation of 
the companies listed on the BM&FBovespa in different measures, and this influence is 
more dominant in some sectors than in others. In addition, the empirical results 
contribute to IC theory and the consolidation of the theme; they complement and 
broaden the knowledge previously established by finance theory scholars, and enable 
managers to better understand the role of IC within organizations, the potential of 
investments in this asset, and the financial and competitive benefits derived from it, 
opening, with their results, significant research avenues. 
 
Keywords: Corporate Strategy; Intellectual capital; Financial Performance; Value 
generation; Theory of Finance and Accounting; Knowledge management 
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1 Introdução 

 

Na atualidade, o capital intelectual (CI) vem sendo, cada vez mais, reconhecido pelas 

empresas e estudiosos como um dos principais elementos responsáveis pelo 

desempenho financeiro e geração de valor, sendo elemento central na 

competitividade, sustentabilidade e inovação das organizações (Jordão & Almeida, 

2017; Jordão & Novas, 2017). Nesse novo cenário competitivo, a literatura (e.g. 

(Bontis,1999; Calabrese, Costa & Menichini, 2013; González, Calzada & Hernández, 

2017; Jordão, Novas, Souza & Neves, 2013; Khalique, Bontis, Shaari & Isa, 2015; 

Stewart, 1998) tem reconhecido a importância dos ativos intangíveis dentro das 

organizações, considerando o conhecimento e a informação como os principais 

recursos das empresas. 

 

Autores como Jordão et al. (2013) ponderam que o uso da informação e do 

conhecimento ganha relevância dentro da temática do CI. Por outro lado, um dos 

grandes desafios impostos às organizações de todos os tamanhos e tipos passa a ser 

a gestão da informação e do conhecimento (GIC), sendo esta uma questão que, na 

visão de Kianto Andreeva & Pavlov (2013), pode ser considerada precursora e base 

central da competitividade empresarial. De acordo com Kannan & Aulbur (2004), a 

competência essencial das organizações passa a ser, cada vez mais, sua capacidade 

em construir e alavancar os ativos do conhecimento, focando aspectos como o 

desenvolvimento de marcas, o relacionamento com investidores, a reputação e a 

cultura organizacional. 

 

Hernández & Noruzi (2010) referenciam o aumento da capacidade de processamento 

da informação e redução no custo da produção e no compartilhamento informacional, 

mas vão além. Segundo esses autores, outras alterações no mercado, como a 

liberalização comercial e do trabalho em muitas partes do mundo, a 

desregulamentação dos fluxos financeiros, entre outras questões, reforçam a tese de 

que a competitividade, cada vez menos, provém de fontes de ativos tradicionais e, 

cada vez mais, da criação e correta utilização do CI e de seus elementos constitutivos. 

De acordo com Marr & Chatzkel (2004), um dos problemas para a adequada gestão 

do CI deriva da natureza interdisciplinar do campo de estudo, considerando que 

pessoas com diferentes origens e opiniões discutem a respeito do CI, mas, muitas 
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vezes, embora estejam usando o mesmo termo, se referem a questões com 

significados completamente diferentes. 

 

Segundo Stewart (1998), o CI pode ser desmembrado em capital humano, capital 

estrutural e capital de clientes. Esse autor define o CI como a capacidade mental 

coletiva, a inteligência, o conhecimento e a cooperação que geram um aprendizado 

compartilhado, sendo, igualmente, entendido como a soma do conhecimento de todos 

em uma organização. Nessa linha, Kannan & Aulbur (2004) e Zéghal & Maaloul (2010) 

também entendem que o CI é a soma de todo o conhecimento que a empresa é capaz 

de usar na condução do seu negócio com o objetivo de criar valor. Já Komnenic & 

Pokrajcic (2012) o definem como um dos mais importantes recursos estratégicos que 

podem ajudar as organizações a desenvolver suas capacidades, colaborando para a 

empresa encontrar o melhor e mais produtivo “caminho” para a criação de valor. Asiaei 

& Jusoh (2015) postulam que ele é a base para a criação de riqueza e pela 

prosperidade das organizações. Novas, Alves e Souza (2017) afirmam que ele 

representa a combinação dos recursos do conhecimento da organização, utilizados 

para incrementar o desempenho financeiro e gerar valor. 

 

Na visão de Bontis & Fitz-enz (2002), o CI pode ser considerado fonte de renovação 

estratégica e de inovação. Já para Oliveira e Beuren (2003), é o principal agente 

transformador dos bens e serviços, podendo ser considerado uma importante 

ferramenta para a criação, manutenção e aumento do valor organizacional (Chen, Zhu 

& Xie, 2004). Perez e Famá (2006) acreditam que ele é o verdadeiro responsável pela 

criação de valor organizacional. Para Komnenic & Pokrajcic (2012) ele é um dos mais 

importantes recursos estratégicos que permitem enfatizar as dimensões do 

conhecimento empregado e ativado nas organizações em uma abordagem holística. 

Já tendo sido verificado por vários autores contemporâneos, como Gonzáles et al. 

(2017), que, de fato, o CI influencia positivamente na rentabilidade, no desempenho, 

na capitalização e no preço das ações das companhias, impactando, dessa forma, no 

valor de mercado e na competitividade das mesmas.  
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1.1 Tema e problema  

 

Thiagarajan & Baul (2014) asseguram que, embora as empresas considerem os ativos 

intangíveis importantes, muitas delas ainda não têm uma política de gestão ativa do 

CI e de seus elementos constitutivos. Além disso, a maioria delas falha em demonstrar 

quais são, verdadeiramente, os ativos organizacionais fundamentais para a criação 

de valor. Segundo Mouritsen, Bukh, Larsen & Johansen (2002), uma preocupação 

central consiste na definição de qual o melhor “caminho” para se gerenciar e medir o 

conhecimento e outros intangíveis dentro das organizações, questão essa que passa 

a ganhar destaque entre os estudiosos e profissionais, merecendo diversas 

publicações a respeito do tema.  

 

Essa problemática é retratada por Andriessen (2004) quando ele menciona que 

representativa quantidade de novos métodos para avaliação e mensuração do CI foi 

criada nos últimos 10 anos do século XX, sendo confirmada por Khan (2014), que 

acentua que houve crescente atenção da academia ao tema, especialmente nas 

últimas décadas. Essa dificuldade em gerenciar o CI e, por consequência, os 

investimentos em CI e em seus elementos constitutivos já havia sido percebida por 

Calabrese et al. (2013), que acreditam que, por não conseguirem identificar qual 

elemento do CI é mais estratégico, as empresas acabam investindo excessivamente 

em alguns componentes e abandonando outros – o que pode gerar um desperdício 

de recursos e/ou perda de oportunidades. 

 

Ainda que vários estudos mencionem que a competitividade pode ser alavancada a 

partir da vinculação dos principais elementos do CI da organização com o seu 

planejamento estratégico, Calabrese et al. (2013) acreditam que um dos obstáculos 

críticos para a manutenção da competitividade esteja relacionado à correta avaliação 

do CI. Algumas organizações sabem que o CI existe, mas, conforme Dumay (2009), 

não são capazes de avaliar como esse ativo funciona no seu contexto operacional. A 

mensuração do CI em bases confiáveis também é um problema detectado por autores 

como Bontis (1999), Hernández & Noruzi (2010) e Mrázková, Peržeľová & Glova 

(2016), para os quais o maior desafio de dimensionar o real valor do CI se dá por sua 

natureza intangível e pela dificuldade de o mesmo ser capturado pelas medidas 

tradicionais da Contabilidade. Segundo Survilaite, Tamosiuniene & Shatrevich (2015), 
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muitos já são os métodos para mensurar o CI, o problema é que a maioria deles ainda 

não é capaz de satisfazer todas as necessidades de mensuração de uma 

organização.  

 

Muitos são os problemas relacionados ao CI, como já observara Bontis (1999) na 

década de 1990, ao perceber que muitos gestores ainda não sabem o valor do seu CI 

e, em virtude disso, não são capazes de dizer se as empresas têm ou não as pessoas, 

os recursos e os processos necessários para implementar com sucesso suas novas 

estratégias. Essas questões ainda persistem, conforme Almeida (2016), pelas 

dificuldades práticas em dimensionar adequadamente o valor do conhecimento 

organizacional. Somando-se a todos esses problemas as dificuldades relacionadas 

ao desafio de mensurar, em bases confiáveis, os efeitos do CI sobre os resultados 

financeiros, principalmente em economias emergentes como o caso do Brasil. 

 

Reconhecendo e explorando essa lacuna de investigação e buscando entender 

melhor o impacto do CI sobre o resultado financeiro e a geração de valor nas 

companhias brasileiras, o problema de pesquisa descrito nesta dissertação pode ser 

sumarizado no seguinte questionamento: quais os efeitos do capital intelectual sobre 

a lucratividade, rentabilidade e a geração de valor nos setores e nas companhias de 

capital aberto listadas na BM&FBovespa? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os efeitos do CI sobre a lucratividade, rentabilidade e a geração de valor nos 

setores e nas companhias de capital aberto listadas na BM&FBovespa, no período de 

2012 a 2016. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Dimensionar os efeitos do CI sobre a lucratividade e rentabilidade das 

companhias listadas na BM&FBovespa. 

b) Dimensionar os efeitos do CI sobre a geração de valor dessas companhias. 
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c) Analisar a influência do CI no desempenho financeiro e na geração de valor 

nos diferentes setores da BM&FBovespa.  

d) Analisar a influência do CI no desempenho financeiro e na geração de valor de 

tais companhias e setores, em detrimento do grau de risco, nível de governança 

ou tamanho das organizações. 

 

1.3 Justificativas e relevância 

 

A justificativa de uma pesquisa advém das contribuições de seus resultados para a 

sociedade, como defendido por Jordão, Souza & Avelar (2014). Pelo prisma 

acadêmico, espera-se que esta pesquisa possa trazer contribuições para a teoria de 

CI, bem como para a teoria de finanças com profundas implicações gerenciais, 

evidenciando os efeitos do CI no desempenho financeiro e na geração de valor das 

empresas brasileiras e seus setores, tomando como base as companhias listadas na 

BM&FBovespa. Espera-se que a pesquisa proporcione consideráveis contribuições 

para a academia, por ajudar a preencher a lacuna de pesquisa supramencionada e 

colaborar na consolidação do entendimento do tema, especialmente considerando 

que o mesmo ainda carece de mais pesquisas.  

 

Essas assertivas são calcadas no pensamento de Bontis (2001), que preceitua a 

necessidade de mais estudos empíricos para mensurar o CI, e de Hernández & Noruzi 

(2010), para quem a pesquisa sobre o CI ainda está em sua infância e que é preciso 

que novos estudos considerem os aspectos dinâmicos do desempenho e a forma 

adequada de abordá-los. Adicionalmente, almeja-se que esta pesquisa possa 

consolidar a proposta de Jordão (2015) para a avaliação de investimentos em CI, que 

foi levada a termo por Almeida (2016) e Jordão & Almeida (2017) quando aplicaram 

um índice para mensurar os efeitos do CI em empresas de capital aberto, em que CI-

ÍNDICE, Valor de Mercado / Valor Contábil (VM/VC), representando um importante 

indicador de expectativas de resultados futuros, ou seja, de lucratividade, 

rentabilidade e geração de valor organizacional.  

 

Pretende-se que essas contribuições ganhem mais relevo à luz da teoria de finanças, 

complementando-a ao investigar, de forma comparada, a influência do CI no 

desempenho financeiro e na geração de valor dessas empresas, em detrimento do 
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grau de risco, nível de governança ou tamanho das organizações – sendo essa uma 

significativa contribuição à teoria e uma inovação proporcionada pela pesquisa, 

considerando a originalidade do estudo derivada da escassez de pesquisas que 

tenham abordado essas questões, seja na literatura brasileira ou internacional.  

 

Sob o prisma social, acentua-se o papel estratégico que o CI tem dentro das 

organizações, razão pela qual esta pesquisa se justifica na medida em que buscará 

dimensionar o impacto desse importante ativo no desempenho financeiro e na 

geração de valor das companhias e dos setores, o que ajudará a suprir a necessidade 

de investigações relevantes de natureza quantitativa, realizadas principalmente no 

Brasil, contribuindo, de modo geral, para a consolidação do tema em mercados 

emergentes. A pesquisa será importante também em função de seu caráter 

multidisciplinar, pois, como mencionam Perez e Famá (2006) e Thiagarajan & Baul 

(2014), o CI é uma área de interesse para inúmeras partes, como estudiosos e 

profissionais de Contabilidade, Administração, Economia, entre outros. Isso porque 

colabora para que gerentes e executivos, acionistas e investidores, analistas, 

acadêmicos, decisores e políticos possam melhor compreender as diferenças entre o 

valor de mercado e o valor patrimonial das empresas brasileiras. Estas, de acordo 

com Perez e Famá (2006), viram o seu valor de mercado se distanciar do seu valor 

patrimonial a partir da década de 1990. Tais questões elucidam e ressaltam as 

implicações gerenciais deste estudo. 

 

Essas questões ganham particular atenção porque possuir o CI, no entendimento de 

Chen et al. (2004), por exemplo, não é garantia de sucesso, já que o retorno esperado 

desses ativos está relacionado à forma pela qual eles são geridos e usados nas 

organizações. Martí (2007) adverte que isso significa dizer que o sucesso das 

organizações está mais vinculado à sua capacidade em identificar, auditar, medir, 

renovar e aumentar os ativos do conhecimento do que a outras questões 

organizacionais. Nesse sentido e buscando suprir essa necessidade gerencial, 

espera-se que a pesquisa possa ajudar para que os gestores compreendam melhor o 

papel do CI dentro das organizações e seus efeitos sobre a lucratividade, rentabilidade 

e na geração de valor. Permitindo uma tomada de decisão mais assertiva em relação 

aos usos e empregos do CI, proporcionando um processo de benchmarking 



26 
 

competitivo para analistas, investidores e gestores e pela potencial visualização da 

geração de valor para as empresas e seus stakeholders. 

 

Finalmente, além do interesse da pesquisadora, a pesquisa se tornará importante 

também porque aborda o impacto do CI em diferentes setores, sendo um tema que 

carece de mais pesquisas e, principalmente, pela completude, robustez e 

profundidade dos testes realizados, principalmente no contexto brasileiro, 

aumentando a contribuição da pesquisa e justificando, igualmente, a sua execução.  

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

A pesquisa ora apresentada está estruturada em cinco capítulos. No primeiro 

apresentou-se os aspectos introdutórios, bem como o tema e o problema de pesquisa, 

o objetivo geral e os específicos e as justificativas e relevância do estudo. 

 

O segundo capítulo abrange a fundamentação teórica do CI, abordando-se os seus 

principais aspectos conceituais, suas características e composição. Descrevem-se 

também os aspectos conceituais da gestão do conhecimento (GC) e a importância 

dessa gestão, a avaliação e mensuração do CI e os problemas encontrados na 

implantação dessas ferramentas; a contabilidade versus CI e os principais indicadores 

de desempenho financeiro, geração de valor e de CI. Por fim, relatam-se alguns 

estudos contemporâneos relacionados a avaliação, mensuração e gestão do CI.  

 

No terceiro capítulo indicam-se os aspectos metodológicos da pesquisa, os 

procedimentos utilizados para o levantamento dos dados e tratamento das amostras, 

bem como as hipóteses, os tipos de testes estatísticos e as limitações do estudo. 

 

No quarto capítulo analisam-se os dados, a relação do CI com os indicadores de 

desempenho financeiro e geração de valor e também se apresentam os resultados 

dos testes e da pesquisa. No quinto e último capítulo têm-se as conclusões da 

pesquisa e as sugestões para novos estudos. 
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2 Capital Intelectual, Desempenho Financeiro e Geração de Valor 

 

No capítulo anterior fez-se uma breve introdução do assunto, apresentaram-se o tema 

e o problema que deram origem ao estudo proposto, bem como a descrição dos 

objetivos que o norteiam. Estabeleceram-se também as justificativas e os motivos 

pelos quais o estudo se torna de grande relevância.  

 

No capítulo atual busca-se apresentar os aspectos conceituais e característicos do CI, 

aborda-se sucintamente a GC, faz-se breve relato do tratamento dado ao CI pela 

contabilidade e a apresentação dos indicadores relacionados ao desempenho 

financeiro e à geração de valor e ao CI, que dão sustentação teórica para a pesquisa 

e para as etapas de coleta, análise de dados e apresentação de resultados.  

 

Este capítulo está dividido em oito seções. Na primeira abordam-se os aspectos 

conceituais e característicos do CI, bem como sua composição. Na segunda, os 

aspectos característicos da GC, sua origem e implantação. Na terceira registra-se a 

forma como a contabilidade trata o CI. Na seção quatro apresentam-se os relatórios 

de CI, bem como as críticas aos modelos existentes. Na quinta seção faz-se um breve 

registro da avaliação, mensuração e gestão do CI. Apresentam-se, na sexta seção, 

os indicadores de desempenho financeiro, geração de valor e de CI utilizados no 

estudo. A sétima seção é composta de uma série de estudos contemporâneos 

relacionados a mensuração, avaliação e gestão do CI e na oitava e última seção tem-

se a síntese do capítulo. 

 

2.1 Aspectos conceituais e característicos do capital intelectual 

 

Na era do conhecimento os investidores não fazem os seus investimentos devido à 

quantidade de ativos físicos que uma empresa possui, mas sim devido ao seu CI, ou 

seja, o investidor está comprando um conjunto de talentos, capacidades, habilidades 

e ideias. Com isso, tem-se a substituição de materiais e ativos físicos pelo 

conhecimento, repercutindo na valorização do CI (Stewart, 1998). Como 

consequência, a confiança nos ativos tangíveis deixa de ser suficiente para a 

realização de investimentos e para a criação de valor, passando o conhecimento a ser 

o principal fator de sucesso para as organizações (Bontis, 2001). 
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Essa mudança, que já vem acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, é considerada 

como um período de transição de uma sociedade industrial para uma sociedade do 

conhecimento. Dessa forma, há uma alteração na estrutura econômica das nações, 

com a junção do conhecimento aos fatores de produção - terra, capital e trabalho, e 

com isso a valorização do ser humano, já que é ele o detentor desse novo fator de 

produção (Oliveira & Beuren, 2003). Nesse cenário, não é que o conhecimento tenha 

se tornado importante por si só, o que aconteceu foi que ele se constituiu em uma das 

únicas formas de diferenciação de desempenho entre as empresas. Assim, cada vez 

mais as organizações são diferenciadas com base naquilo que sabem fazer, sendo 

considerada empresa próspera aquela que sabe fazer novas coisas de forma eficaz e 

eficiente (Davenport & Prusak, 2003). 

 

O principal agente transformador dos bens e serviços e um dos principais recursos 

geradores da vantagem competitiva deixa de ser, então, relacionado àqueles 

tradicionais ativos comumente encontrados nas empresas e mais facilmente 

evidenciados nas demonstrações contábeis (DC), passando a ser o CI (Oliveira & 

Beuren, 2003). Nesse cenário, a informação, o conhecimento, a inovação e a 

educação continuada passam a ser temas centrais nos debates internacionais e são 

considerados os insumos econômicos formadores de vantagens competitivas 

sustentáveis (Alvarenga Neto, 2008). Ou como postulam Thiagarajan & Baul (2014), 

os ativos intangíveis, como o reconhecimento da marca, a lealdade dos clientes, as 

ideias, entre outros, tornam-se os verdadeiros direcionadores de rentabilidade nas 

organizações. Sendo importante mencionar, porém, que não é que os ativos tangíveis 

deixaram de ser necessários, eles continuam sendo. A diferença é que hoje eles são 

um suporte para os ativos intangíveis e não mais os responsáveis pela geração de 

valor.  

 

Contribuindo com o já mencionado, Survilaite et al. (2015) argumentam que o 

desempenho das empresas passa a não depender unicamente dos processos de 

produção, mas também dos ativos intangíveis, do conhecimento e da informação, que 

se constituem, juntamente com os tangíveis, nos geradores de valor. O CI adquire 

então, papel estratégico nas organizações. Em virtude disso, como já preceituavam 

Calabrese et al. (2013) e Jordão et al. (2013), a gestão do CI torna-se, assim como o 

próprio CI, um dos fatores fundamentais para a obtenção de vantagem competitiva e 
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melhor desempenho. O problema levantado por Jordão et al. (2013) é que, como o CI 

é diferente dos recursos tradicionais, tem-se certa dificuldade em sua gestão, 

principalmente para as empresas centradas nos modelos de gerenciamento 

tradicionais. 

 

A gestão do CI precisa ser eficiente e eficaz para acompanhar o rápido 

desenvolvimento da tecnologia. Como mencionam Jordão et al. (2013), o 

processamento de informação teve sua capacidade significativamente aumentada e, 

em contrapartida, seu custo reduzido, o que facilita o acesso à informação. Juntando-

se a isso, na visão Lin & Chen (2016), a redução do ciclo de vida dos produtos e a 

internacionalização da produção e das vendas também são fatores que têm 

contribuído para que o ambiente se torne, cada dia mais, altamente competitivo. Como 

argumentam Ruíz, Gutiérrez, Martínez-Caro & Cegarra-Navarro (2017), se as 

empresas quiserem sobreviver nesse mercado elas terão que melhorar a qualidade 

do seu conhecimento e da sua gestão. 

 

Além da gestão do CI, que ainda carece de mais atenção, tem-se também, como 

esclarecem Asiaei & Jusoh (2015), uma discussão em relação à definição do que 

realmente seja o CI. Essa discussão vem se arrastando com o tempo. Autores como 

Stewart (1998) e Edvinsson e Malone (1998) já mencionavam essa questão em seus 

estudos, bem como Andriessen (2004), que afirma que a consolidação ou 

generalização das diversas pesquisas já havia começado, mas ainda não se tinha 

consenso a respeito. Marr, Schiuma & Neely (2004) postulam que, embora vários 

autores concordassem com a importância do CI como um recurso subjacente ao 

desempenho organizacional, ainda não se tinha claro consenso do que era o CI. 

O´Donnell (2004) opina que, como não se tem consenso do que é o CI, de como a 

sua criação se alavanca em valor, seja esse valor uma propriedade intelectual, um 

valor financeiro ou alguma outra forma de valor social, fica complicado obter algum 

sentido pragmático, já que de modo geral o CI ainda é algo que não se podia 

descrever, definir, identificar ou entender adequadamente. Outros autores, como 

Dumay (2009), Komnenic e Pokrajcic (2012), Dumay & Garanina (2013), Thiagarajan 

& Baul (2014), Khajeh, Mahallati, Shaibani & Khodarahmi (2014) e Novas et al. (2017), 

também mencionam a falta de consenso quando o assunto é a definição do CI.  
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Acredita-se que talvez ainda não se tenha unanimidade de conceito em relação ao CI 

pelo fato de ele ser mal compreendido, como mencionam Dumay & Adams (2014). 

Isso é o que Marr & Chatzkel (2004) já argumentavam, na visão deles embora as 

organizações e os estudiosos reconheçam a contribuição do CI, acabam não usando 

o termo quando falam de ativos como a marca, os relacionamentos, a cultura e o 

conhecimento. Percebe-se, com isso, que parte do problema do passado ainda 

persiste, o que demonstra a importância de mais estudos e artigos a respeito do tema.  

 

Essa falta de compreensão do que seja o CI gera outros problemas, como o fato de 

as empresas acabarem não gerenciando de forma assertiva os seus investimentos no 

CI. Assim, mesmo sabendo que os ativos intangíveis podem representar vantagem 

competitiva, as organizações ainda não entendem sua natureza e valor, e como 

consequência tomam decisões que podem estar equivocadas (Hernández & Noruzi, 

2010). Como elas não conseguem identificar quais são os elementos direcionadores 

de valor para o seu negócio, acabam investindo excessivamente em alguns elementos 

em detrimento de outros, podendo com isso gerar perda de recursos e de 

oportunidades, já que podem estar deixando de investir no elemento essencial para a 

sua criação de valor (Calabrese et al., 2013).  

 

Bontis (2001) acredita, em virtude desses problemas, que é necessário se propor e 

realizar mais estudos empíricos, o que continua sendo postulado por Andriessen 

(2004). Na visão desses autores é preciso ter mais evidências que mostrem que os 

métodos de CI podem ajudar a melhorar o desempenho organizacional, de forma que 

a comunidade do CI consiga provar que seus conceitos podem contribuir para melhor 

compreensão do funcionamento da organização e do impacto do CI sobre a geração 

de valor e desempenho. Jordão et al. (2013) argumentam que esses problemas 

encontrados na literatura relacionada ao CI podem ser consequência da dificuldade 

encontrada pelos pesquisadores e pelas empresas para medir, controlar e gerenciar 

esses ativos. 

 

Essa necessidade por mais estudos, levantada por Bontis (2001) e Andriessen (2004), 

também é mencionada por Thiagarajan & Baul (2014), que reconhecem que a 

pesquisa relacionada ao CI ainda está em sua infância, e novos estudos precisam ser 

realizados considerando-se os aspectos dinâmicos do desempenho e o modo 
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adequado de o CI abordá-los, a fim de contribuir, de forma suficiente, para 

problematizar as questões políticas e gerenciais da economia do conhecimento. 

Nesse sentido, embora existam todas essas questões relacionadas à definição do CI 

e as dificuldades em medi-lo e gerenciá-lo, existem definições e características mais 

consolidadas e conhecidas, além de alternativas e metodologias novas e ainda menos 

divulgadas ou testadas. Essa afirmativa é reforçada por Duodu & Rowlinson, (2016), 

quando prelecionam que o Cl tem sido interpretado de várias maneiras, gerando uma 

série de diferentes definições, por isso se acredita que para melhor entendimento e 

clareza do CI, faz-se necessário apresentar algumas dessas definições.  

 

Buscando um pouco o início dos debates relacionados ao tema, Edvinsson e Malone 

(1998) elucidam que embora o CI seja tratado por alguns estudiosos como uma nova 

teoria, na prática ele está presente há anos no mercado, esgueirando-se no valor 

resultante do quociente entre o valor de mercado de uma empresa e seu valor contábil. 

Sendo tratado nesse tempo, porém, como um fator inteiramente subjetivo que jamais 

poderia ser medido empiricamente ou como uma aberração temporária que, em seu 

devido tempo se manifestaria e poderia, então, ser avaliada pelos métodos 

tradicionais. Uma das definições mais tradicionais de CI foi proposta por Stewart 

(1998), para quem o CI pode ser definido como a capacidade mental coletiva, a 

cooperação e o aprendizado compartilhado. É a soma do conhecimento de todos 

dentro da organização, sendo isso o que lhe proporciona vantagem competitiva, já 

que é o conhecimento de sua força de trabalho, seus meios de transmissão de 

informação, que permitem à organização reagir ao mercado de forma mais rápida, 

sendo também a capacidade da empresa em suprir as exigências do mercado.  

 

No entendimento de Roos, Bainbridge & Jacobsen (2001), a perspectiva inicial do CI 

foi desenvolvida para analisar o quanto os ativos intangíveis contribuíam para a 

organização, sendo possível identificar que as primeiras pesquisas a respeito do tema 

tinham como foco a definição e a classificação do mesmo. Já Mouritsen et al. (2002) 

dizem que o CI é o efeito de práticas coletivas, não é uma coisa nem possui 

características estáveis. O´Donnell (2004) preceitua que o CI é um campo muito 

diverso e multidisciplinar que se assemelha a outras abstrações como a economia, 

organização ou gestão, sendo uma construção humana, que para fazer mais sentido 

é reproduzida por uma variedade de textos, discursos e práticas. Ou o que ele chama 
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de construção complexa, dinâmica e ainda muito confusa, vista como um processo 

dinâmico de conhecimento coletivo localizado, capaz de ser alavancado em valor 

econômico e social.  

 

Na opinião de Zerenler, Hasiloglu & Sezgin (2008), o CI é um estoque de todos os 

tipos de ativos intangíveis, conhecimento, capacidades, relacionamentos, entre 

outros. Já para Andrikopoulos (2009) ele está relacionado à mensuração, divulgação 

e gerenciamento das fontes de riqueza intangíveis baseadas no conhecimento. Na 

percepção de Kannan & Aulbur (2004) e Zéghal & Maaloul (2010), o CI é a soma de 

todo o conhecimento que a empresa é capaz de usar na condução do seu negócio 

com o objetivo de criar valor. 

 

Hernández & Noruzi (2010) ressaltam que o CI é o conhecimento que pode ser 

explorado para a geração de recursos financeiros. Pode incluir um grupo de 

empregados ou um empregado, cujo conhecimento é considerado crítico para o 

sucesso contínuo da empresa; uma habilidade que a empresa desenvolveu sobre 

como fazer um produto ou prestar um serviço; os processos, carteira de clientes, 

resultados de pesquisa e desenvolvimento (P&D); e demais informações que não 

sejam de conhecimento comum e possam ter valor para os concorrentes. É o valor 

oculto presente na organização, que tem como objetivo melhorar a vantagem do 

negócio por meio da valorização dos ativos intangíveis.  

 

Na visão de Komnenic & Pokrajcic (2012), o CI é um dos mais importantes recursos 

estratégicos. Tem uma abordagem holística que enfatiza as dimensões do 

conhecimento empregado e ativado nas organizações, bem como o seu impacto no 

desempenho. Seu objetivo principal é fornecer às organizações um guia de como 

desenvolver suas capacidades representadas no CI, medir sua contribuição, gerir seu 

crescimento e, considerando o efeito das interações das diferentes capacidades, 

encontrar o melhor e mais produtivo caminho para a criação de valor. Fornece também 

uma base de geração de informações necessárias para a tomada de decisão, 

estratégica e operacional, relativas às principais capacidades da organização. Para 

Novas et al. (2012), o CI representa a combinação dos recursos do conhecimento da 

organização, que é, em grande parte, resultado da utilização, divulgação, aplicação e 

relação do conhecimento na organização. 
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Survilaitė (2014) acredita que o conceito de CI engloba a quantidade total de 

conhecimento, habilidades, experiências, motivação, capital de clientes, rotinas, entre 

outros, que pertencem à empresa. Para Khan (2014) o CI é o recurso estratégico 

baseado no conhecimento, fundamental para todas as organizações. Já para Asiaei 

& Jusoh (2015), ele é a base para a riqueza e prosperidade das organizações e são 

os recursos e a capacidade relacionados ao conhecimento o que pode trazer sucesso 

para muitas organizações. Yaseen, Dajani & Hasan (2016) asseveram que ele é fator 

determinante para o desenvolvimento da inovação e o crescimento econômico. 

González et al. (2017) acentua que ele está relacionado às alianças que a empresa 

possui com os seus fornecedores e clientes e que geram riquezas, bem como com o 

conhecimento, as habilidades e capacidades vinculadas às pessoas, aos processos e 

procedimentos existentes em toda a empresa. 

 

Desse modo, o conjunto das definições vai de encontro às proposições de Roos et al. 

(2001), para quem a perspectiva de CI vai muito além da mera presença de um 

recurso, pois este por si só não cria valor. Na visão desses autores, é preciso que seja 

considerada a capacidade da organização de transformar um recurso em outros mais 

valiosos. Segundo Mouritsen et al. (2002) e Novas et al. (2012), o CI não é só o efeito 

da combinação de certos elementos da coletividade, mas sim o efeito das diversas 

interações entre os elementos organizacionais. Na opinião de Mrázková et al. (2016), 

isso implica que o conhecimento só é significativo para as empresas se elas forem 

capazes de gerar valor com sua utilização, e apensas se esse valor for reconhecido 

pelo mercado. Os referidos autores lembram que os ativos intangíveis, em particular, 

só geram valor se estiverem em conexão com os ativos tangíveis. 

 

Embora ainda não se tenha unanimidade em relação à definição do CI, parece, cada 

vez mais, haver uma tendência a considerar como seus elementos constitutivos o 

capital humano, o capital estrutural e o capital relacional (Asiaei & Jusoh, 2015; 

Dumay, 2009; Dumay & Garanina, 2013; Edvinsson & Malone, 1998; Khajeh et al., 

2014; Komnenic & Pokrajcic, 2012; Novas et al., 2017; Thiagarajan & Baul, 2014). 

Sendo todos os três elementos intangíveis e capazes de refletir os ativos do 

conhecimento de uma empresa, sendo importante mencionar, com base em Stewart 

(1998), que sozinhos esses elementos não geram valor. Para que isso ocorra 

efetivamente é preciso que haja interação entre eles.  
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Abrangendo essa interdependência dos elementos do CI, foi observado em pesquisa 

realizada por Bontis & Fitz-enz (2002) que os três elementos do CI são 

interdependentes em seus efeitos positivos, de forma que o capital humano e o 

estrutural têm efeito positivo sobre o capital relacional e o capital relacional é o 

principal determinante da eficácia do capital humano. Outro bom exemplo da 

importância dessa interação é dado por Marr et al. (2004), o qual pondera que as 

competências dos empregados dependem da tecnologia disponível na empresa, e 

vice-versa. Segundo os autores, de nada adianta ter a tecnologia mais avançada se 

não tiver alguém com conhecimento e competência para operá-la, bem como ter os 

funcionários bem capacitados, mas que não tenham acesso a essa tecnologia. Dessa 

forma, eles acreditam que para que se tenha uma gestão eficiente desses ativos faz-

se necessária a compreensão de suas inter-relações e interdependências.  

 

A respeito dessa interação, Novas et al. (2017) realçam que para se alcançar uma 

visão dinâmica do CI é necessário que se tenha uma visão integrada de todos os seus 

elementos, levando em consideração todos os efeitos que um pode ter sobre o outro. 

Essa visão dinâmica e a avaliação da interdependência entre os elementos do CI 

devem ser consideradas todas as vezes que um investimento for realizado, qualquer 

que seja o elemento do CI. É preciso também que a empresa se antecipe às 

mudanças ocorridas nessas interdependências e redirecionem os seus esforços de 

investimento para as novas prioridades. Como os elementos são interdependentes e 

mutáveis, os autores sugerem que uma boa maneira de se investir nesses elementos 

seria por meio de investimentos indiretos, ou seja, faz-se o investimento em um 

elemento do CI com o objetivo de alavancar outro.  

 

Outra visão dos elementos do CI é dada por Montequín, Fernández, Cabal & Gutierrez 

(2006), que falam a respeito de três categorias comumente aceitas, a tecnologia, os 

processos e as pessoas, sendo a tecnologia a categoria que mais atenção recebe por 

parte das empresas. Ainda em relação aos elementos do CI, a pesquisa realizada por 

Novas et al. (2012) mostrou que, embora positivos, os efeitos do capital humano e 

relacional sobre o desempenho não foram estatisticamente significantes. Esses 

resultados também não amparam a proposição que diz que há um efeito positivo e 

direto dos três elementos do CI sobre o desempenho organizacional. No entanto, a 

relação entre o capital estrutural e o desempenho foi positiva e estatisticamente 
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significativa, o que demonstra a importância do capital estrutural como um repositório 

de capacidades organizacionais e memórias. Já os resultados da pesquisa realizada 

por Asiaei & Jusoh (2015), são um pouco contraditórios e demonstram que os 

investimentos em capital humano, estrutural e relacional podem potencialmente trazer 

melhorias para o desempenho organizacional e que o CI é, de modo geral, 

significantemente influenciado pela cultura organizacional, sendo o capital humano e 

o estrutural os mais influenciados.  

 

A evolução dos estudos tem mostrado que os ativos humanos têm hoje mais 

reconhecimento do que tinham no passado. São os indivíduos que fazem com que a 

empresa cresça e, como afirma Stewart (1998), o dinheiro é poderoso, mas por si só 

não pensa, as máquinas operam, às vezes até melhor do que os indivíduos, mas não 

inventam, sem os indivíduos elas simplesmente não existiriam. Como enfatizam 

Bontis & Fitz-enz (2002, p. 224), “o capital humano é a alavanca do lucro da economia 

do conhecimento”, podendo ser considerado, como mencionam Kianto et al. (2013), o 

mais significante elemento do CI, pois sem ele nada acontece em uma organização.  

 

Demonstrando ainda a importância desse capital, González et al. (2017), em estudo 

empírico realizado com indústrias mexicanas, identificaram que o capital humano é a 

principal fonte de valor para as empresas. Ruíz et al. (2017) também detectaram, em 

pesquisa feita com empresas espanholas, que as companhias que desenvolvem e 

gerenciam o capital humano podem ter melhor desempenho, obtendo melhores 

retorno sobre investimento (ROI) e retorno sobre patrimônio (ROE). Como resultado, 

eles referem também que o processo de trocar o conhecimento obsoleto, de 

abandonar velhos hábitos e rotinas por novo conhecimento a partir do 

desenvolvimento de novas capacidades e habilidades que aumentam o valor do 

capital humano afeta indiretamente o desempenho. Isso implica dizer que as ações 

realizadas com o intuito de desenvolver o capital humano vão afetar, direta ou 

indiretamente, o desempenho da organização.  

 

As pessoas são os verdadeiros agentes dentro das organizações, e todos os ativos, 

tangíveis ou intangíveis, são resultado da ação humana (Sveiby, 1998). O capital 

humano é o motivo pelo qual o cliente procura uma empresa em vez do seu 

concorrente, já que são as pessoas, com seus talentos e experiências, que criam os 



36 
 

produtos e serviços que tornam os clientes fiéis ao negócio (Stewart, 1998). Sendo 

definido por Bontis (1999) como o conhecimento tácito incorporado na mente das 

pessoas, são os elementos da organização que, se devidamente motivados, podem 

fornecer o impulso criativo capaz de garantir a sobrevivência da organização no longo 

prazo.  

 

São compostos, como menciona Bontis (2001), pela expertise, criatividade, 

capacidade para resolver problemas, liderança, empreendedorismo e a habilidade de 

gestão incorporada nos empregados de uma organização. É a combinação do 

conhecimento, inovação, habilidade e a destreza do empregado em conhecer bem a 

tarefa, os valores da organização, a cultura e sua filosofia. Definido por Joia (2001) 

como consequência direta da soma das habilidades e especialidades das pessoas. 

Que tem como essência, segundo Bontis & Fitz-enz (2002), a pura inteligência do 

membro da organização, além de ser fonte de renovação estratégica e de inovação. 

 

Edvinsson e Malone (1998), Oliveira e Beuren (2003), Grasenick & Low (2004) e 

Zéghal & Maaloul (2010) o definem como a capacidade, conhecimento, habilidade e 

experiências individuais dos empregados que podem gerar benefícios para as 

organizações. Uma fonte de inovação, que na visão de Omerzel & Jurdana (2016), 

está relacionada ao nível dos empregados, sendo que quanto melhor o nível dos 

empregados, mais elevado o nível de inovação. É, de acordo com Novas et al. (2017), 

o conhecimento individual e a inteligência de cada membro da organização. É um 

capital que não pertence à empresa (Bontis, 2001; Joia, 2001; Zéghal & Maaloul, 2010; 

Kianto et al., 2013; Novas et al., 2017) e como apregoam Grasenick & Low (2004), é 

o conhecimento que os empregados trazem e levam com eles quando se juntam ou 

deixam a empresa.  

 

Nesse aspecto, mesmo sendo um capital que não pertence à empresa, ela pode agir 

de forma a desenvolvê-lo, como, por exemplo, promovendo a conectividade entre os 

elementos internos e externos e trabalhando juntamente com os demais elementos 

do CI para garantir a criação de valor (Novas et al., 2017). O capital humano, como 

dizem Ruíz et al. (2017), é criado à medida que os empregados aprendem e vão 

dividindo esse conhecimento com os outros empregados, criando, desse modo, mais 

aprendizado organizacional.  
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Nesse ponto, a liderança tem um importante papel, já que é ela quem influencia, 

dentro das organizações, as pessoas. Ela atua como um catalisador para estimular o 

aprendizado, alinhar os valores e reter ou não os empregados considerados peça-

chave para o desenvolvimento das organizações. São o modo como a alta 

administração se comporta, uma importante variável no modo como ela aproveita o 

seu capital humano (Bontis & Fitz-enz, 2002). No entendimento de Inan, Kop & Bititci 

(2016), se os donos ou administradores desenvolvessem mais as habilidades de 

liderança com o objetivo de encorajar a participação de todos os empregados, 

motivando-os a terem novas ideias e oportunidades, promovendo o networking e 

atividades colaborativas, eles poderiam melhorar sua capacidade de produção e sua 

capacidade de inovação.  

 

Montequín et al. (2006) salientam que o capital humano descreve o valor do know-

how e das competências dos empregados de uma organização. Na percepção deles, 

quando um empregado aprende, há uma tendência a se obter mais satisfação do 

cliente, o surgimento de novas vendas e mais capacidade para o atendimento de 

demandas futuras, o que demonstra a importância e eficácia dos treinamentos. Além 

dos treinamentos, Komnenic & Pokrajcic (2012) esclarecem que a satisfação e 

motivação do empregado interferem no seu comportamento, uma vez que, quanto 

mais satisfeito e motivado o empregado, melhor será o seu comportamento e atitude 

em relação aos clientes e ao trabalho executado. 

 

Dessa forma, embora o CI seja incorporado às pessoas, ter indivíduos inteligentes em 

uma empresa não é sinônimo de uma empresa inteligente. Até porque a inteligência 

só se torna um ativo quando assume uma forma coerente e útil. O capital humano tem 

sua importância, citando-se o fato de ser fonte de inovação e renovação, mas para 

que ele seja efetivo é preciso que o conhecimento seja compartilhado, transmitido e 

alavancado. Então, para utilizar-se mais desse capital as empresas precisam tornar 

público o conhecimento privado, fazendo com que o maior número de pessoas saiba 

coisas úteis para a organização, utilizando-se mais do conhecimento que as pessoas 

já possuem, sendo importante, também, minimizar as tarefas irracionais, o trabalho 

burocrático, inútil e as competições internas (Stewart, 1998).  
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Para fazer a diferença, o capital humano precisa de seus irmãos, o capital estrutural 

e o capital de clientes (Stewart, 1998). O capital estrutural apoia o capital humano, 

compreende a infraestrutura, o arcabouço e o empowerment, consiste na capacidade 

organizacional, nos sistemas físicos utilizados para transmitir e armazenar 

conhecimento intelectual, bem como no alcance dos sistemas informatizados. Inclui 

fatores como a qualidade, a imagem da empresa, os bancos de dados, os conceitos 

organizacionais, a documentação e a propriedade intelectual (Edvinsson & Malone, 

1998), que é definida por Marr et al. (2004) como a soma de bens como patentes, 

direitos autorais, marcas e design registrados, segredos comercias, entre outros cuja 

propriedade é concedida à empresa por lei, e representam para a empresa fontes 

protegidas de vantagem competitiva. 

 

É o elemento que permite à organização medir e desenvolver o CI internamente 

(Bontis, 1999), é a capacidade organizacional que apoia a produtividade dos 

empregados com suas tecnologias, metodologias e processos, o que permite à 

organização funcionar. Inclui a cultura organizacional, a política para mensuração de 

risco, métodos de gestão da força de venda, estrutura financeira, banco de dados com 

informações de mercado e clientes e os sistemas de comunicação (Bontis, 2001). 

Pode ser negociado e é composto de todos os processos internos e externos. 

Compreende o ambiente real da empresa, construído para que a geração e 

administração do conhecimento sejam feitas de forma adequada (Joia, 2001).  

 

O capital estrutural representa as bases de conhecimento codificadas que não existem 

na mente dos empregados (Bontis & Fitz-enz, 2002). É a infraestrutura de suporte que 

permite o funcionamento do capital humano (Kannan & Aulbur, 2004). Para Montequín 

et al. (2006), é um subconjunto do conhecimento explícito da organização e descreve 

todo o conhecimento que foi capturado e institucionalizado dentro da estrutura, 

processo e cultura da mesma. Para Bontis (2001) e Zéghal & Maaloul (2010) é um 

capital que pertence à empresa e, diferentemente do capital humano, permanece na 

empresa mesmo depois que os empregados vão embora. 

 

Assim além de dar suporte ao capital humano, Novas et al. (2017) acrescentam que 

o capital estrutural encoraja as pessoas a criar e compartilhar conhecimento, é a 

capacidade organizacional e reflete a habilidade da empresa em fazer com que a 
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inovação e a energia de seu capital humano sejam transformadas em geração de 

valor. É o que dá forma ao sistema organizacional - a estrutura e os processos da 

organização - e suporte aos elementos de minimização de custos e maximização dos 

lucros por empregado.  

 

Sendo um capital que pode tanto aumentar o talento das pessoas, fornecendo, por 

exemplo, bons equipamentos, como desvalorizá-lo ao burocratizar demais o processo 

(Stewart, 1998). Bontis (1999) e Khajeh et al. (2014) corroboram e mencionam que 

organizações com uma fraca estrutura de capital estrutural não conseguem alcançar 

todo o potencial do seu CI. Mas, ao contrário, organizações com forte capital estrutural 

têm também uma forte cultura, que apoia e possibilita às pessoas fazerem coisas 

novas e aprenderem, otimizando, com isso, a performance do CI e, em consequência, 

a melhora do desempenho dos negócios da organização. Assim, como dizem Chen 

et al. (2004), a criação de condições favoráveis de capital estrutural pode permitir o 

uso do potencial máximo do capital humano e, como consequência, pode ser gerado 

aumento também no capital de inovação e de clientes. 

 

O capital estrutural pode ser dividido em três tipos, para melhor organização, de 

acordo com Edvinsson e Malone (1998):  

 

a) Capital organizacional, que abrange os investimentos em sistemas, 

instrumentos e filosofia operacional, é considerado uma competência 

sistematizada, organizada e codificada da empresa, o que Kannan & Aulbur 

(2004) definem como os sistemas usados para alavancar a capacidade da 

organização e que Komnenic & Pokrajcic (2012) chamam de a extensão e 

manifestação do capital humano em forma de um conhecimento codificado;  

b) capital de inovação, que é a capacidade de renovação, bem como dos 

resultados de inovações sob a forma de direitos comerciais amparados por lei, 

tais como a propriedade intelectual e outros ativos intangíveis utilizados para 

criar e colocar no mercado novos produtos e serviços. Capital que Joia (2001) 

considera uma consequência direta da cultura organizacional e da sua 

capacidade de criar, com base no conhecimento já existente, um novo 

conhecimento;  
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c) capital de processos que é o tipo de conhecimento prático empregado na 

criação contínua de valor. É constituído pelos processos, técnicas e programas 

direcionados aos empregados, buscando-se aumento da eficiência na 

produção ou prestação de serviço.  

 

Já Kianto et al. (2013) dividem o capital estrutural em duas categorias: uma 

abrangendo os resultados e produtos oriundos da conversão do conhecimento, tais 

como base de dados, descrição de processos, propriedade intelectual, como patentes, 

copyrights, marcas, serviços, entre outros, e outra abrangendo os ativos físicos, a 

infraestrutura, o lugar onde a empresa está instalada. O capital estrutural representa, 

então, tanto o contexto físico como o resultado do capital humano.  

 

A existência do capital estrutural só faz sentido no contexto de uma estratégia, um 

destino ou um propósito específico para cada empresa (Stewart, 1998). O valor dos 

elementos que compõem o capital estrutural vai ser relativo, variando de acordo com 

o quanto cada elemento contribui para os objetivos da mesma. Esses elementos, 

usualmente, são muito específicos por empresa (Bontis, 1999; Novas et al., 2017). 

Pode-se dizer que a estrutura organizacional afeta a utilização do CI e, 

consequentemente, pode impulsionar ou não a criação de valor, estando a sua 

eficiência relacionada diretamente à capacidade da organização em se ajustar às 

demandas do mercado (Thiagarajan & Baul, 2014). 

 

Outro elemento importante do CI é o capital de relacionamento, também conhecido 

como capital relacional, capital de cliente ou ainda capital social. A definição de capital 

de cliente é uma definição mais simples, que conforme Stewart (1998) trata-se do 

valor do relacionamento da empresa com as pessoas com as quais ela faz negócios, 

sendo essa a hora em que o CI é transformado em dinheiro. De forma mais ampla, 

que será a forma adotada no estudo, tem-se o capital de relacionamento, relacional 

ou social, que considera não somente o relacionamento empresa x cliente, mas 

também o relacionamento da empresa com seus fornecedores, prestadores de 

serviços e demais parceiros envolvidos (Joia, 2001).  

 

O capital relacional representa, na visão de Bontis (1999), o conhecimento que a 

organização possui dos canais de mercado, das relações com os seus fornecedores 
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e clientes, bem como a sólida compreensão dos impactos das associações 

governamentais ou industriais. Bontis e Fitz-enz (2002) o definem como o 

conhecimento incorporado na cadeia de valor organizacional ou o conhecimento 

incorporado nas relações que a empresa tem com qualquer entidade fora dos seus 

limites. Compreende, segundo Grasenick & Low (2004), a parte do capital humano e 

estrutural que afeta, por exemplo, as percepções que se mantêm sobre a marca e 

reputação da empresa, bem como as relações da empresa com seus investidores, 

credores, clientes, fornecedores, entre outros.  

 

É o valor combinado das relações com clientes, fornecedores, associações industriais 

e mercados e se refere a questões como confiança, compreensão, lealdade e a força 

das relações com os clientes (Kannan & Aulbur, 2004). Para alguns autores, como 

Grasenick & Low (2004), Marr et al. (2004), Montequín et al. (2006) e Komnenic & 

Pokrajcic (2012), o capital relacional é considerado como a habilidade da empresa em 

construir relacionamentos com seus stakeholders externos, desconsiderando os 

relacionamentos internos. Para Novas et al. (2012), é compreendido pela relação 

entre pessoas e grupos de pessoas, tanto dentro como fora das organizações. O que 

significa dizer, no entendimento de Omerzel & Jurdana (2016), que a empresa acaba 

ficando dependente da qualidade dos networkings que desenvolve, ou seja, da força 

dos laços criados, da duração do relacionamento e da extensão do vínculo emocional. 

 

O capital relacional é o meio pelo qual a informação é transferida e o conhecimento 

compartilhado, já que é dentro do capital relacional que o capital humano de uma 

organização se liga ao de outra organização, combinando e interpretando os diversos 

pontos de vista, a fim de se criar novas percepções e modos alternativos de ação. 

Como o capital relacional é do coletivo, o papel da organização se limita a criar 

condições para seu desenvolvimento, como a implantação de sistemas adequados e 

a criação das condições necessárias para que as trocas aconteçam (Novas et al., 

2017). 

 

O capital relacional é de grande importância, já que são fatores-chave para o sucesso 

de uma empresa a qualidade dos seus relacionamentos e a capacidade que ela possui 

em fidelizar novos clientes. Assim como um dos fatores-chave para o sucesso da 

organização, o relacionamento com o cliente deve ser medido considerando-se a 
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retenção e fidelização dos clientes, o crescimento das vendas, a participação no 

mercado e o risco dos clientes (Montequín et al., 2006). O problema é que, devido à 

sua natureza externa, o conhecimento embutido nesse capital se torna mais difícil de 

codificar e até mesmo desenvolver, como já dizia (Bontis, 1999), tornando-se uma 

tarefa árdua medir ou fazer estimativa monetária exata do valor desse ativo 

(Andrikopoulos, 2009). 

 

Nos negócios os relacionamentos são considerados ativos valiosos, devendo todos 

os dispêndios para estabelecer e manter esses relacionamentos ser considerados 

investimentos (Agndal & Nilsson, 2006). Além de valiosos, Andrikopoulos (2009) 

elucida que os relacionamentos são fundamentais para a criação de valor. O que é 

reforçado por Lin & Chen (2016), quando, por meio de estudo empírico, eles 

evidenciaram que o desenvolvimento de canais de comunicação para os clientes e o 

estabelecimento de redes sociais locais estão estatisticamente vinculados às 

atividades de criação de valor.  

 

2.2 Gestão do conhecimento e capital intelectual  

 

Como já mencionado, o conhecimento tornou-se um recurso mais importante que a 

matéria-prima e todos os outros bens físicos nas organizações. Então, para entender 

melhor o que é o CI, sua importância, como aumentá-lo e gerenciá-lo, é crucial que 

se entenda o que significa o conhecimento (Stewart, 1998), sua interação com o CI e 

sua gestão.  

 

Sveiby (1998) menciona que o conhecimento tem sido discutido, ao longo do tempo, 

por diversos filósofos, sem que se tenha chegado a consenso do que realmente ele 

significa. No dicionário, conhecimento significa “ação ou efeito de conhecer, noção, 

ideia ou informação adquirida por estudo ou experiência” (Ximenes, 2001, p. 226). 

Lembra-se que, como componente do CI, o conhecimento precisa ser útil (Stewart, 

1998), o que quer dizer que ele só vai fazer diferença nas organizações se servir aos 

propósitos maiores da organização (Davenport & Prusak, 2003) e for produtivo 

(Mouritsen, 2004). 
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O conhecimento pode ser classificado em explícito e tácito (Roos & Roos, 1997). O 

conhecimento explícito é aquele disponível para todos e é facilmente compartilhado. 

Já o conhecimento tácito, como mencionam Jordão et al. (2013), é um tipo difícil de 

explicar e de observar, conhecido como know how, visto como algo oculto, abstrato e 

inacessível e por isso difícil de gerir.  

 

Para Davenport & Prusak (2003), o conhecimento é uma mistura fluida de experiência 

condensada, valores e informações, que tem origem e é aplicado na mente dos 

conhecedores. Existe nas pessoas, fazendo parte da complexidade e 

imprevisibilidade humana ou, como já dizia Bontis (1999), o conhecimento 

organizacional está na mente dos empregados. Na visão de Novas et al. (2017) isso 

significa dizer que o processo de criação do conhecimento tem forte foco nos recursos 

humanos, já que se baseia na interação e transferência do conhecimento ainda na 

dimensão tácita.  

 

O conhecimento não é puro nem simples e é entregue por intermédio de meios 

estruturados, tais como livros e documentos. Nas organizações, além de estar 

disponível em documentos e repositórios, o conhecimento costuma estar presente 

também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais (Davenport & 

Prusak, 2003). O potencial do conhecimento depende do contexto e é afetado por 

fatores sociais, pela interação e compartilhamento de comportamentos. Dessa forma, 

a identificação, transferência e ativação do conhecimento é o que determina o seu 

valor agregado, o que quer dizer que o valor do conhecimento não é uma propriedade 

intrínseca da organização, o seu valor vai depender do ambiente e dos objetivos da 

mensuração (Kannan & Aulbur, 2004).  

 

Na visão de Davenport & Prusak (2003), quando comparado aos outros ativos, os 

ativos do conhecimento podem propiciar uma vantagem sustentável, porque geram 

retornos crescentes, dianteiras continuadas e aumentam com o uso, diferentemente 

dos ativos materiais. Esses ativos, porém, como esclarece Mouritsen (2004), têm que 

estar vinculados a um propósito. Sendo necessário que a empresa direcione seus 

recursos do conhecimento a um objeto que esteja vinculado à sua razão de ser, eles 

têm que fazer a diferença para alguém ou algo. Montequín et al. (2006) acreditam que 

o conhecimento deve ser considerado um aspecto-chave para todas as organizações, 
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sua partilha deve ser promovida e é papel da empresa desenvolver as circunstâncias 

adequadas para estimular o seu desenvolvimento.  

 

O conhecimento se torna, nesse âmbito, um dos principais ativos dessa nova era e 

seria a solução para os mais diversos tipos de organização. No entanto, conforme 

Mouritsen (2004), o conhecimento não é uma solução na sociedade do conhecimento 

e não tem mais aquele sentido antigo, em que saber significava ter certeza. Ao 

contrário, o conhecimento nunca é alcançado ou adequado e pode sempre crescer, 

além de produzir sua própria morte, porque é usado para questionar o próprio 

conhecimento. Assim, o conhecimento de hoje se perde rapidamente, o que acaba se 

tornando um problema para as empresas. Dessa forma, como dizem Chen et al. 

(2004), aprender mais e de forma mais rápida que os seus concorrentes é a única 

maneira de uma empresa sobreviver e se manter competitiva.  

 

De acordo com Kianto et al. (2013), a capacidade de utilizar e desenvolver o 

conhecimento é o que justifica as diferenças de desempenho entre as organizações. 

É essa capacidade o que difere uma empresa da outra, mesmo que elas sejam 

semelhantes em relação a fatores como estrutura física, localização, segmento, entre 

outros. A questão é que tais fatores podem, em tese, ser facilmente copiados. Por 

isso, a capacidade em desenvolver e aplicar o conhecimento é o que poderia garantir 

a sua vantagem competitiva e sustentabilidade. Para garantir essa vantagem 

competitiva, é preciso, então, que esses ativos do conhecimento sejam gerenciados. 

Mas como gerenciar esses ativos, já que, conforme mencionado por Davenport e 

Prusak (2003), ele existe dentro das pessoas, fazendo parte da complexidade e 

imprevisibilidade humana? Ou, conforme dito por Mouritsen (2004), os seus efeitos 

não são prontamente previsíveis? Na tentativa de encontrar respostas para essas 

questões surgiu a Gestão do Conhecimento (GC).  

 

O termo GC é considerado, na visão de Francini (2002), multidisciplinar por natureza, 

por fazer fronteira com as mais diversas áreas nas organizações. Tem como objetivo, 

segundo Bontis & Fitz-enz (2002), alavancar o capital e converter o conhecimento 

existente na organização em vantagem competitiva sustentável a partir do aumento 

do desempenho empresarial. Para Davenport & Prusak (2003) ela se baseia em 

recursos já existentes, como a gestão dos sistemas de informação, gestão da 
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mudança organizacional, boas práticas de recursos humanos, entre outros. Deve 

fazer parte do trabalho de cada membro da organização e, para se sustentar, de 

acordo com Kannan & Aulbur (2004), é preciso que ela tenha memória organizacional 

flexível e adaptável às mudanças.  

 

A GC começou a ser desenvolvida em meados dos anos 80, de acordo com Sveiby 

(2005), quando pesquisadores e profissionais começaram a ficar interessados no 

papel do conhecimento nas organizações. Nos Estados Unidos, o termo GC começou 

a ser utilizado por volta de 1986 no contexto da inteligência artificial. Os pesquisadores 

envolvidos no processo começaram a perceber o papel que o conhecimento exercia 

sobre os negócios e assim o líder do grupo, Karl Wiig, chegou à conclusão de que a 

criação, aprendizado, compartilhamento e o uso do conhecimento eram um conjunto 

de processos sociais e dinâmicos que precisavam ser gerenciados e embora a 

tecnologia estivesse presente nessa gestão, ela não era o pivô. Karl Wiig passou a 

usar então o termo GC e em 1990 escreveu, possivelmente, o primeiro artigo no 

mundo com o termo no título.  

 

No Japão, em 1995, foi lançado o livro The Knowledge Creating Company, que 

redefiniu o campo da GC, sendo considerada a segunda origem. A terceira origem 

mencionada por Sveiby (2005) ocorreu na Suécia, tendo ele como percussor. Os 

estudos começaram com a preocupação do autor em como construir uma estratégia 

para uma organização que tem como fatores de produção o conhecimento e a 

criatividade dos empregados, fatores estes que não eram os elementos tradicionais 

de produção. Como consequência dessa preocupação foi desenvolvida a “estratégia 

baseada na competência” em 1986. Em 1990 a abordagem estratégica foi mais 

explorada e o primeiro livro no mundo com a GC no título foi publicado. Pode-se dizer, 

pelas ponderações do autor, que a GC tem origem americana de informação, 

japonesa de criação/inovação do conhecimento e sueca de estratégia e mensuração.  

 

Alvarenga Neto (2008) menciona que a GC deve favorecer ou criar as condições 

necessárias para que a organização utilize melhor a informação e o conhecimento 

disponíveis. O autor também apurou algumas das definições mais comumente 

usadas: processo, informação, conhecimento, inovação, reconhecimento do valor do 

conhecimento para o sucesso dos negócios, gestão do CI, gestão de mudanças, 
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captura e direcionamento do conhecimento para a geração de novos negócios, 

valores, entre outros. A GC incorpora abordagens gerenciais e ferramentas 

destinadas ao enfretamento e solução de problemas relacionados à informação e ao 

conhecimento e acredita-se que, devido à sua capacidade em envolver e incorporar 

diferentes abordagens que se comunicam entre si, ela possa ser denominada de uma 

grande área “guarda-chuva”. 

 

Mover uma empresa do foco tradicional para o foco no conhecimento, que gerencie 

todos os aspectos do conhecimento, não é tarefa fácil e envolve mudanças 

significativas nas organizações. Essas mudanças podem ser no contrato psicológico 

entre empregado e empregador, no uso de novos processos que envolvem a 

aprendizagem, na gestão de novas expectativas e em novos tipos de compromisso 

pessoal (Montequín et al., 2006). Isso quer dizer uma mudança no comportamento de 

todos os membros em todas as camadas, bem como de crenças e atitudes (Khajeh et 

al., 2014). Uma das barreiras mais significantes a serem superadas, quando se fala 

em implementar a GC, é a cultura organizacional (Davenport & Prusak, 2003; 

Montequín et al., 2006; Alvarenga Neto, 2008) ou, de outro ponto de vista, se bem 

utilizada, conforme dizem Jordão et al. (2013), em vez de uma barreira ela pode ser 

também um ótimo facilitador.  

 

A cultura é um conjunto de práticas que resultam em uma linguagem, símbolos e 

hábitos de comportamento e pensamento (Bontis, 1999; Bontis & Fitz-enz, 2002) e é 

definida como os valores, as crenças e práticas compartilhadas pelas pessoas nas 

organizações (Chen et al., 2004; Kannan & Aulbur, 2004). Pode ser considerada um 

valioso ativo, se tiver orientação voltada para a filosofia de gestão da organização 

(Chen et al., 2004), e influencia o que as organizações fazem (Watkins, 2017).  

 

O controle cultural caminhando ao lado do sistema de GC pode proporcionar à 

organização a conversão de parte do conhecimento tácito das pessoas em 

conhecimento explícito individual e coletivo, além de colaborar de forma geral na 

integração e gerenciamento do conhecimento, transformando-o (Jordão et al., 2013). 

Esses autores constataram também que a cultura organizacional ajuda a disseminar 

e sistematizar o conhecimento na organização. Falando ainda de controle cultural, 

Watkins (2017) apurou, utilizando-se de medidas de desempenho financeiro e de 
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conhecimento, que existe correlação entre o desempenho e a cultura de 

aprendizagem e concluiu que uma cultura de aprendizagem contínua, seja no nível 

individual, em grupo ou organizacional, permite à organização ter as mais complexas 

e variadas respostas solicitadas pelo mercado atual, demonstrando também a 

importância da cultura nas organizações. 

 

Muitos acreditam que implementar a GC esteja vinculado à implementação de 

tecnologias e ferramentas de TI, porém, embora essas ferramentas sejam 

importantes, elas não são suficientes (Montequín et al., 2006; Alvarenga Neto, 2008). 

Implementar a GC é mais do que implementar ferramentas de TI, envolve mudanças 

na estrutura, processo e cultura organizacional. Isso já havia sido descoberto por 

Sveiby (2005), como resultado de sua pesquisa com executivos-chefes, que 

demonstrou que quando o problema da empresa é visto em termos de redução de 

custos, que foi o problema mais citado pela maioria dos respondentes, a solução mais 

frequentemente encontrada é a implantação de um novo sistema de tecnologia de 

informação (TI). O ponto-chave é convencer esses executivos de que, embora 

complexo, criar novos conhecimentos e aumentar as receitas é muito mais 

gratificante, já que no fim você só pode economizar 100% dos custos, mas não se tem 

limite quando se trata de aumentar as receitas. 

 

É preciso que a organização se conscientize a respeito do conhecimento que já 

possui, o seu CI. Dessa forma, estenda o seu modelo de medição do CI para que seja 

possível avaliar quais são as baixas e altas competências para a implementação do 

programa de GC (Montequín et al., 2006). É importante, também, que ela seja capaz 

de gerar e absorver inovações e estar constantemente promovendo e intensificando 

a capacidade de aprendizagem e compartilhamento (Alvarenga Neto, 2008).  

 

Kannan & Aulbur (2004) acrescentam que o sucesso da implementação da GC está 

relacionado ao quanto a organização está pronta e aceita o programa de 

implementação. A implementação da GC só vai ser eficaz se os fluxos de 

conhecimento estiverem ativados e houver a conscientização de toda a organização 

sobre a necessidade da mudança, sua aceitação, cooperação e compromisso, e isso 

só é possível quando o agente de mudança tem claro entendimento de todas as 

necessidades. É preciso que a organização esteja preparada de forma eficaz para 
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gerenciar a mudança, que as pessoas envolvidas tenham as competências 

necessárias e um ambiente de trabalho adequado.  

 

Além das competências necessárias, as pessoas também devem estar motivadas 

para enfrentar a mudança, e o estilo de liderança desempenha papel fundamental 

nesse aspecto. É importante observar que essa motivação não deve ser tendenciosa 

apenas para recompensas financeiras. A credibilidade do programa também é um 

ponto primordial, se as pessoas não acreditarem no programa não se empenharão 

para que a mudança ocorra (Montequín et al., 2006). Por fim, embora o uso do CI para 

a GC seja uma questão lógica, na prática ainda é pouco utilizada. Como consequência 

disso, tem-se o fato de muitos ainda acreditarem que a construção de um modelo que 

gerencie o CI é uma perda de tempo (Bardy, Rubens & Pelzmann, 2016).  

 

2.3 Contabilidade e capital intelectual  

 

Assim como a GC tem papel primordial na gestão do CI, a Contabilidade também 

exerce papel essencial nessa questão, ou deveria exercer. A Contabilidade tem como 

uma de suas principais finalidades, na perspectiva tradicional, controlar o patrimônio 

e apurar o resultado econômico-financeiro de uma entidade. O que tem ocorrido, 

porém, é que, na visão de muitos, ela não está conseguindo retratar certas realidades, 

como, por exemplo, o fato do valor contábil das organizações estar, em muitos casos, 

abaixo do valor de mercado (Oliveira & Beuren, 2003; Mrázková et al., 2016). Na visão 

de Lin & Chen (2016), explicar o valor de mercado das empresas passa a ser um dos 

maiores desafios da Contabilidade. 

 

Esse problema, de acordo com Dumay (2009), tem ganhado maiores proporções com 

o passar dos anos, principalmente a partir dos anos 90, com a crescente relevância 

dos ativos intangíveis e o aumento da distância entre o valor de mercado e o valor 

contábil das empresas. O que acontece na visão de Andrikopoulos (2009) é que as 

DCs não conseguem capturar eficientemente as fontes intangíveis de riqueza que 

ajudam a criar valor e vantagem competitiva sustentável para as organizações.  

 

A contabilidade tradicional consegue apresentar um diagnóstico da situação atual da 

empresa, no entanto, quando se fala de desempenho futuro, ela deixa de ser confiável 
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(Joia, 2001). Isso é reforçado também por González et al. (2017), para quem os 

sistemas de contabilidade conseguem revelar os resultados já dados, mas não 

conseguem oferecer informações acerca do futuro, e por isso são insuficientes para o 

processo de tomada de decisão. Esse é um dos motivos que têm levado diversos 

autores, nos últimos anos, a fazerem diversas críticas a respeito dos sistemas de 

contabilidade.  

 

Mouritsen (2004) reconhece que é difícil para a Contabilidade conseguir retratar a 

lacuna que existe entre o valor de mercado e os valores contábeis, porque ela não 

considera o futuro, é somente uma construção matemática organizada a partir de 

manipulações disciplinadas baseadas em regras de transações comerciais. Esses 

pontos são reforçados por Chen et al. (2004), segundo os quais a contabilidade 

financeira olha para trás, mede fatos concretos (quantidades) e reflete os resultados 

das transações passadas e dos fluxos de caixa realizados. Isso não significa dizer, 

como elucida Mouritsen (2004), que ela não serve mais, pelo contrário, embora não 

atenda a todos os anseios do mercado, ainda assim é uma ferramenta considerável e 

reprodutível, necessitando, somente, de alguns ajustes. 

  

Assim, devido aos problemas mencionados, a contabilidade tradicional perde 

relevância em relação à informação financeira direcionada para os stakeholders. Essa 

perda de relevância ocorre, na opinião de Andriessen (2004), devido:  

 

a) À já mencionada diferença entre o valor de mercado e o contábil das 

organizações, o que vai continuar a existir, já que, segundo o autor, são duas 

visões diferentes, impossíveis de serem comparadas. Na visão de Perez e 

Famá (2006) isso estaria relacionado ao fato de que o objetivo do balanço 

patrimonial não é mensurar o valor da empresa, até porque, segundo eles, valor 

é subjetivo e os princípios contábeis de avaliação têm como premissa apurar o 

resultado das atividades da empresa e não mensurar o seu valor. Outro ponto 

levantado é o fato do valor da empresa na bolsa de valores não refletir, 

necessariamente, o seu valor econômico;  

b) à disseminação de informações insatisfatórias sobre o valor real e o 

desempenho futuro das organizações para as partes relacionadas;  
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c) à assimetria de informações entre o público e entre as pessoas que têm acesso 

às informações sobre investimentos e retornos sobre intangíveis;  

d) à dificuldade que as empresas com pouco ativo tangível têm para captar 

recursos de investidores e bancos, devido à falta de transparência em relação 

aos ativos intangíveis nos relatórios contábeis; 

e) e por fim, aos relatórios contábeis não serem suficientes para melhorar a 

reputação da empresa diante do mercado e, como consequência, aumentar o 

valor de suas ações ou o seu valor de mercado.  

 

O que atrapalha o desenvolvimento da contabilidade do CI é que a Contabilidade 

ainda não tem clara distinção entre o CI e o ativo intangível, e todos os esforços têm 

sido concentrados nos ativos intangíveis em vez do CI. Cabe aos profissionais e 

teóricos do CI mostrarem as diferenças de categorização e a importância da avaliação 

do CI para melhor representação da realidade empresarial nos relatórios financeiros 

(Andrikopoulos, 2009). Outro ponto indicado por Zéghal & Maaloul (2010) é que é 

difícil para a contabilidade tradicional conseguir refletir os ativos intangíveis, porque 

foi concebida para empresas que operavam em uma economia industrial que tem 

como foco os ativos físicos e financeiros e por isso ignora a maioria dos ativos do CI, 

que são intangíveis em sua maioria.  

 

Partindo desse pressuposto de que a Contabilidade não diferencia o CI do ativo 

intangível, acredita-se que muitos também não saibam distinguir um do outro, sendo 

importante abordar aqui essa distinção. Antes, todavia, de falar do ativo intangível, é 

interessante saber o que é um ativo. O ativo é definido pela contabilidade básica, de 

acordo com Perez e Famá (2006, p. 12), como “os bens e os direitos de uma entidade, 

expressos em moeda e à disposição da Administração”. Na visão econômica e 

financeira, “os ativos são recursos controlados pela empresa e capazes de gerar 

benefícios futuros”. Pode-se dizer que o ativo é todo o recurso, físico ou não, 

controlado pela empresa e que pode gerar benefícios futuros.  

 

Já os ativos intangíveis, além das características de ativo, já mencionadas, devem ser 

de natureza permanente e sem existência física. Grasenick & Low (2004) sublinham 

que o conceito de ativo intangível normalmente é um adjetivo que acompanha 

conceitos diferentes, podendo ser definido em muitos casos como ativos, 
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investimentos ou recursos. Não têm uma única definição, e isso acontece porque as 

definições variam de acordo com as perspectivas dos diferentes grupos de interesse. 

O ativo intangível é definido por Andrikopoulos (2009, p. 7) e no Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) como "um ativo não monetário identificável sem 

substância física”, é um recurso controlado pela empresa com o objetivo de gerar 

benefícios futuros. São ativos valiosos, de acordo com Komnenić, Tomić & Pokrajčić 

(2011), difíceis de imitar e substituir e por essa razão são tratados como estratégicos 

e possíveis geradores de vantagem competitiva. 

 

Embora sejam usados por muitos como se fossem a mesma coisa, o CI e o ativo 

intangível têm, como mostra Andrikopoulos (2009), amplitude e alcance 

fundamentalmente diferentes. O CI tem conceito mais amplo e refere-se a todas fontes 

de riqueza intangíveis baseadas no conhecimento. Já os intangíveis, para 

Castellanos, Ayastuy & Merino et al. (2007), são restritos aos ativos que não têm 

estrutura física, mas precisam ser codificados e apropriados à empresa e aos 

resultados gerados. Ou, como reporta o CPC, precisa ser gerador de benefícios 

futuros e separáveis, que possa ser vendido, transferido, alugado ou também ser 

resultado de direitos contratuais ou legais, independentemente de esses direitos 

serem transferíveis ou separáveis da organização.  

 

Nesse contexto, tem-se também a questão do registro do dispêndio. Um ativo tangível, 

de acordo com a contabilidade tradicional, é registrado no ativo permanente, não 

afetando o resultado no ato da aquisição, já que as despesas com depreciação, 

amortização, entre outras, serão registradas de acordo com a vida útil do bem. Já a 

aquisição de ativos intangíveis, salvo algumas exceções, é registrada diretamente no 

resultado, independentemente da sua vida útil. Esse impacto no resultado pode inibir 

os investimentos nesses tipos de ativo, o que pode ser ainda pior se o tomador de 

decisão não tiver consciência da importância estratégica desses ativos (Perez & 

Famá, 2006).  

 

Um exemplo disso podem ser os gastos com marketing: suponha-se que em 

determinado ano a empresa tenha tido elevados gastos, fortalecendo a sua marca, 

tentando desenvolver novos mercados e fidelizando sua base de clientes. Esses 

gastos serão registrados no próprio exercício, podendo gerar até prejuízo ao término 
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do exercício social, porém os seus benefícios não serão sentidos somente no 

exercício atual, mas também nos exercícios subsequentes, o que mostra a dificuldade 

que a contabilidade tem em identificar despesas comerciais e investimentos em ativos 

estratégicos, como a base de clientes e a marca, e de conseguir confrontar, dentro 

dos mesmos exercícios, algumas receitas e despesas (Perez & Famá, 2006). 

 

Grasenick & Low (2004) entendem que para conseguir atender ao mercado atual a 

contabilidade precisaria de um novo conjunto de métricas. Perez e Famá (2006) 

reforçam essa questão e acrescentam que a dificuldade de mensuração dos ativos 

intangíveis não pode servir de barreira para que a contabilidade evolua. Ela precisa 

evoluir e desenvolver uma forma de evidenciar esses ativos, mesmo que para isso 

seja necessária uma mudança nos seus princípios, convenções, normas e práticas, 

de forma que prevaleça a essência sobre a forma. 

 

2.4 Os relatórios do CI e as críticas aos modelos existentes 

 

Além dos relatórios contábeis que, como mencionam alguns autores (e.g. Joia, 2001; 

Oliveira & Beuren, 2003; Andrikopoulos, 2009; Lin & Chen, 2016; González et al., 

2017; Mrázková et al., 2016), ainda não conseguem atender a todas as demandas do 

mercado atual, têm-se os relatórios próprios de CI. Esses relatórios, como explicam 

Mouritsen et al. (2002), informam sobre as atividades de GC e permitem às 

organizações desenvolver e explorar determinada base de recursos ou um conjunto 

de competências, mostrando os recursos do conhecimento disponíveis em toda a 

organização. Esses recursos, combinados, permitem à organização agir. Já Mouritsen 

(2004) defende que eles podem captar os negócios em andamento, debatê-los e 

avaliá-los independentemente das preocupações do dia a dia; estabelecer uma 

perspectiva distanciada sobre a inumerável quantidade de ações que acontecem todo 

o tempo para usar e qualificar o conhecimento; avaliar as atividades de GC; permitir a 

tomada de decisão, já que consegue contemplar o futuro dos recursos do 

conhecimento.  

 

O relatório do CI é usado para monitorar o desenvolvimento e a implementação da 

GC nas organizações, e embora não se queira fazer conta, mensurar é fundamental 

para o domínio da GC. Mensurar e numerar são os meios pelos quais o conhecimento 
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pode ser visto como um objeto com características, aspectos e atributos. É a partir da 

mensuração do desenvolvimento desses aspectos que a GC obtém forma, sendo 

possível assim identificar e comunicar de forma razoável a que se refere o 

conhecimento. Quando se mensura o conhecimento e consegue traduzi-lo em 

indicadores, sua complexidade é reduzida e ele se torna mais manejável e 

comunicável (Mouritsen et al., 2002).  

 

É um documento com vida, dinâmico e humano. Os indicadores relevantes devem ser 

apresentados no relatório de maneira intuitiva, aplicável, compreensível e comparável 

(Edvinsson & Malone, 1998). Um bom indicador deve fornecer informações simples 

que podem ser facilmente comunicadas e compreendidas, podendo representar 

aspectos complexos e não diretamente mensuráveis da realidade por meio de 

métricas. Deve estar claramente ligado aos objetivos da empresa e à busca pelo 

sucesso financeiro, devendo descrever os pontos de mensuração como uma cadeia 

a partir do processo de criação de valor econômico (Grasenick & Low, 2004).  

 

O relatório de CI resume os esforços da empresa para desenvolver, manter e usar os 

recursos do conhecimento. Atribui propósitos para esses processos e examina suas 

realizações por meio de séries numéricas. Mostra os esforços da empresa para 

monitorar, qualificar e orquestrar seus recursos do conhecimento, sendo uma boa 

ferramenta tanto no auxílio da gestão da empresa, quanto nas tomadas de decisões 

no mercado de capitais (Mouritsen, 2004). Além de ser útil para a comunicação 

externa, como a avaliação para os acionistas e captação de capital, é também útil para 

o desenvolvimento interno (Montequín et al., 2006).  

 

Todos os sistemas de medição e geração de relatórios são importantes, mas eles não 

podem ser usados apenas para fins descritivos, mais importante do que descrever 

uma situação é permitir a intervenção (Mouritsen, 2004). Por isso mesmo com tanta 

informação publicada por meio dos relatórios de CI, o que nunca aconteceu, há uma 

aclamação crescente por mais mensuração. Um dos problemas para que isso ocorra, 

na visão de Ramanauskaitė & Rudžionienė (2013), talvez esteja relacionado ao fato 

de os métodos de avaliação do CI terem sido abordados por muitos estudiosos, cada 

um analisando e classificando os métodos de forma e critérios diferentes, o que não 

permite ter uma generalização da questão, e isso sem dúvidas complica o 
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desenvolvimento das pesquisas teóricas e empíricas e a aplicação dos métodos nas 

empresas. 

 

Muitos sugerem que há um problema de mensuração no campo do CI, segundo 

Mouritsen (2004), não sendo claro, porém, que problema seria esse. Um exemplo 

disso pode ser visto quando se fala do valor de mercado das empresas, se o mercado 

de capitais já informa o quanto vale uma empresa, por que então encontrar métricas 

para medir esse valor se ele já está dado? E na opinião do autor esse é o ponto crucial, 

a mensuração do CI tem que ser uma entrada de informação, capaz de ajudar os 

atores a transformar a realidade, e não uma saída. Os relatórios têm que permitir a 

ação e a intervenção para que o seu conteúdo seja útil. Portanto, não é certo dizer 

que a mensuração seria solução para todas as fragilidades do CI. 

 

Outro ponto levantado por Marr & Chatzkel (2004) é que, antes de qualquer tentativa 

de mensuração, é fundamental a compreensão clara dos motivos para tal. Mais do 

que compreender os motivos para a mensuração, de acordo Andriessen (2004, p. 

231), tem-se a importância do diagnóstico organizacional. Na visão do autor, em 

muitos casos não está claro qual o problema organizacional que determinado método 

pretende resolver. É como se os métodos fossem “soluções em busca de uma causa”, 

e o que tem ocorrido é a proposição de métodos genéricos como solução para 

qualquer problema, o que pode gerar perda de tempo e demais recursos.  

 

Em pesquisa, Andriessen (2004) encontrou mais de 18 diferentes problemas 

identificados pelos métodos propostos para avaliação ou mensuração do CI nos 

últimos 10 anos, o que mostra que os estudos estão dando mais ênfase às soluções 

dos problemas do que aos problemas organizacionais. A complicação disso é que 

ainda não se tem conhecimento suficiente sobre a natureza dos problemas que os 

métodos de avaliação e mensuração tentam resolver. No ponto de vista de Dumay 

(2009), os quadros de gestão, mensuração e divulgação do CI precisam ser 

transformados, pois mesmo que se juntem todas as abordagens existentes em um 

único quadro, é improvável que ele forneça mais respostas do que já se tem.  

 

Toda essa crítica direcionada à aplicabilidade dos quadros de medição do CI têm, 

entretanto, pontos positivos e permite que o CI seja examinado de forma diferente. 
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Isso que é de suma importância, já que embora se tenha, nos dias atuais, 

desenvolvido muitas ideias e terminologias a respeito do CI, elas ainda são resultado 

do pensamento gerencial passado, ou seja, as novas ideias acabam sendo fortemente 

influenciadas por ideais “velhos”. Como consequência, os novos quadros acabam não 

oferecendo uma visão realmente diferente de como valorizar e medir o CI, 

continuando a vincular o CI ao velho paradigma contábil e de gestão de desempenho 

(Dumay, 2009). Sveiby (1998) já referia que se o novo for medido com as velhas 

ferramentas não se conseguirá ver o novo. O problema, porém, segundo Mouritsen 

(2004), talvez não esteja realmente relacionado somente à mensuração, ou como 

elucidam Calabrese et al. (2013), nem somente ao uso de velhos paradigmas. O 

problema maior é que os gestores ainda não têm conhecimento ou têm apenas uma 

vaga ideia de como gerenciar os investimentos em CI e o retorno desses 

investimentos.  

 

Os relatórios do CI e as declarações associadas são muito criticados por diversos 

motivos, como, por exemplo, o fato de serem ambíguos. Se, porém, as DCs 

tradicionais fossem avaliadas com os mesmos olhos críticos com os quais se avaliam 

os relatórios de CI, seria verificado que elas não são tão diferentes em muitas 

dimensões. As DCs também são ambíguas, porque acabam sendo uma mistura 

complexa que existe entre os negócios da empresa e as preocupações dos auditores. 

Sua força é suportada pelos padrões de contabilidade desenvolvidos por profissionais 

ao longo dos anos, e como ela tem que seguir as normas contábeis, acaba não 

refletindo uma pura descrição da empresa, é a empresa vista pelos olhos de outros. 

O patrimônio mencionado nas demonstrações, bem como a demonstração como um 

todo, assim como os relatórios do CI, também não demonstram o valor da firma para 

o investidor (Mouritsen, 2004). 

 

Comparando os relatórios de CI com as DCs tradicionais, Mouritsen (2004) fala a 

respeito da interpretação das DCs. No seu entendimento, os leitores dessas 

demonstrações são sofisticados e passaram por extensivo treinamento, como anos 

em universidades e escolas de negócios e anos de treinamento prático, para se 

tornarem contadores, auditores e analistas de investimentos, por exemplo. Por isso, 

para eles as DCs fazem sentido e eles conseguem fazer um link entre as 

demonstrações e a criação de valor. Quando se faz essa comparação, uma 
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observação é sempre feita: a maior diferença entre os dois relatórios é que todos 

cresceram acostumados a ler as DCs, mesmo com suas deficiências. Instituições 

foram criadas para lê-las e tomarem decisões baseadas nelas. Pode-se dizer que, 

assim como os relatórios de CI não retratam a realidade geral da empresa, as DCs 

também não o fazem. A diferença é que as pessoas já se acostumaram às deficiências 

das DCs e aprenderam a lidar com elas, e o mesmo precisa acontecer com os 

relatórios de CI. 

 

2.5 Avaliação, mensuração e gestão do capital intelectual 

 

Falou-se brevemente da contabilidade e dos relatórios do CI e a importância de se 

demonstrar o CI de alguma forma, já que ele se tornou um elemento estratégico para 

todas as organizações. Entretanto, além de demonstrá-lo, é importante também que 

as organizações sejam capazes de avaliar como esse ativo funciona em seu campo 

operacional (Dumay, 2009) e reconheçam a necessidade de implantar algum modelo 

e/ou métodos de gestão (Komnenic & Pokrajcic, 2012). Calabrese et al. (2013) opinam 

que, para se sobreviver na economia do conhecimento, é essencial que as 

organizações avaliem a importância dos elementos do CI e superem o que Hernández 

& Noruzi (2010) já chamavam de o verdadeiro problema do CI, que é a sua 

mensuração, ou o que Mrázková et al. (2016) chamam de o maior desafio do CI, já 

que ele é algo que não pode ser tocado.  

 

Quando os relatórios de CI começaram a ser desenvolvidos, as organizações 

sugeriam que o objeto a ser monitorado era o empregado. Ao longo do tempo, no 

entanto, o objeto foi ficando mais complexo e assim, além das pessoas, os mais 

diversos objetos precisam ser monitorados e identificados nos relatórios de CI para 

uma boa gestão (Mouritsen et al., 2002). Na visão de Kannan & Aulbur (2004), as 

primeiras medições de CI eram centradas em perspectivas contábeis e financeiras, e 

a maioria das pesquisas tinha como premissas três questões: a) o que causa a 

discrepância entre o valor contábil e o valor dos ativos físicos de uma empresa?; b) 

quais são os seus ativos intangíveis?; c) o que caracteriza seu valor? 

 

Com o tempo, complementam Grasenick & Low (2004), os instrumentos de 

mensuração do CI foram sendo desenvolvidos com o objetivo de estimular a expansão 
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da organização com base no relato da contribuição das competências, conhecimentos 

e habilidades humanas para a criação de valor. Tendo, de acordo com Kannan & 

Aulbur (2004), o intuito, em maior ou menor grau, de sintetizar em um relatório externo 

todos os aspectos financeiros e não financeiros geradores de valor para a 

organização. Assim, menciona Montequín et al. (2006), considerando os esforços para 

o seu desenvolvimento e o potencial dos diferentes elementos do seu CI, as empresas 

têm desenvolvido sistemas de medição e geração de relatórios baseados em 

estruturas gerais, buscando, além de estruturar e medir os ativos intangíveis no 

momento atual, revelar o futuro previsível da empresa.  

 

Os motivos para mensurar o CI são os mais diversos, como argumenta Andriessen 

(2004), e tentam resolver diferentes tipos de problemas. De forma mais abstrata esses 

problemas podem ser agrupados em torno da melhoria da gestão interna, dos 

relatórios externos ou por motivos estatutários e transacionais. Quando se fala na 

melhoria da gestão interna, têm-se várias definições de problemas, que podem ser 

agrupados como: a) o que é medido é gerenciado; b) melhorar a gestão dos ativos 

intangíveis; c) criar estratégias baseadas em recursos; d) monitorar os efeitos das 

ações; e) traduzir a estratégia empresarial em ação; f) melhorar a gestão do negócio 

como um todo.  

 

Assim, um dos principais motivos para se medir o CI é reconhecer os ativos ocultos e 

desenvolvê-los estrategicamente para se atingir os objetivos da organização. Os 

benefícios de se mensurar o CI podem incluir a identificação e o mapeamento dos 

ativos intangíveis; o reconhecimento dos fluxos de conhecimento e a aceleração dos 

padrões de aprendizagem na organização; a priorização das questões críticas 

relacionadas ao conhecimento; monitoramento constante do valor patrimonial e a 

busca constante de formas de valorização; mais compreensão de como o 

conhecimento cria inter-relações, das redes sociais organizações e a identificação dos 

agentes de mudança; aumento da inovação e de mais conscientização dos benefícios 

da GC, o que melhorará o compartilhamento do conhecimento; e a criação de uma 

cultura orientada para o desempenho. Todos esses benefícios ajudarão a organização 

a determinar a estratégia de negócio e a desenhar os processos, proporcionando-lhes 

mais vantagem competitiva (Kannan & Aulbur, 2004).  
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Em relação aos termos utilizados quando se fala em medir de alguma forma o CI, é 

comum encontrar o termo mensuração ou avaliação do CI. A impressão que se tem é 

de que os autores estejam falando da mesma coisa. É importante esclarecer, 

entretanto, que embora os termos pareçam ter o mesmo sentido, os significados são 

diferentes. Assim, acredita-se que essa confusão de conceito é causada 

principalmente pela falta de clareza ao abordar o assunto. Desse modo, como os 

termos são mencionados no decorrer desta pesquisa, julga-se necessário explicar a 

diferença entre eles. 

 

Andriessen (2004) menciona que a avaliação requer critérios implícitos ou explícitos 

de utilidade ou desejo e um objeto a ser valorizado. Os critérios de valor podem ser 

definidos como: a) monetários, nesse caso o método para a determinação do valor é 

de avaliação financeira; b) não monetário, que é traduzido em fenômenos observáveis 

e tem como método a mensuração de valor; c) avaliação de valor, que é quando o 

método não pode ser traduzido em fenômenos observáveis e depende do julgamento 

pessoal do avaliador; d) medição, que é quando o método não possui um critério de 

valor, mas tem uma escala numérica que se relaciona ao fenômeno observado.  

 

Dar valor a alguma coisa é algo muito subjetivo. Reflete o conceito que um indivíduo 

ou grupo tem sobre algo, serve como um critério para determinar uma escolha a partir 

de alternativas existentes. O valor está no “olho do espectador”, dessa forma as coisas 

podem ser valiosas porque são bonitas, agradáveis ou, de outras maneiras, 

desejáveis ou úteis, de acordo com o olhar de quem vê. É importante registrar que a 

mensuração não é um método de avaliação, não usa escala de valor, e sim escalas 

de medição, e tem como fator decisivo o uso de valores como critério, o uso do 

dinheiro como denominador de valor e a observação dos critérios e das variáveis 

medidas (Andriessen, 2004). 

 

As abordagens de medida operacional estão mais preocupadas com a compreensão 

do processo de criação de valor, ou seja, nessa perspectiva a medida tem como 

preocupação a compreensão do CI e os seus impactos no desempenho empresarial. 

Já as abordagens de avaliação financeira estão mais preocupadas em colocar um 

valor financeiro, seja em uma organização ou no CI e são projetadas para ajudar 
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analistas ou investidores a calcular esse valor financeiro, por isso têm uma visão mais 

externa da organização (Marr & Chatzkel, 2004).  

 

A mensuração, na visão de Mouritsen (2004), geralmente refere-se a uma 

correspondência entre um fenômeno e sua expressão, de modo que o valor ou 

dimensão inerentes ao fenômeno sejam captados pela mensuração. A mensuração 

está ligada ao poder, dessa forma ela só se torna interessante se influenciar outros. 

Pike & Roos (2004) mencionam que a formalização de uma teoria de mensuração, foi 

motivada pela necessidade em entender o que significava medir as coisas nas 

ciências sociais, como a preferência, o valor, a intensidade, entre outros. Acrescentam 

que mensurar diz respeito a duas coisas, representar e ordenar. A representação 

preocupa-se com a operação na qual o atributo é representado por uma medida, e a 

ordenação preocupa-se com a quantidade que a empresa possui desse atributo. 

 

Os mesmos autores sugerem cinco condições para um esquema de medição de 

negócios derivado da teoria de mensuração e capaz de medir o desempenho do 

negócio:  

 

a) Integridade, se o sistema a ser medido compreende toda a empresa, então os 

atributos que serão medidos devem descrever também toda a empresa, além 

de ser necessário que eles sejam bem definidos e os seus agregados reflitam 

todos os recursos usados, bem como o modo como eles são usados pela 

empresa;  

b) distinção, é um requisito simples que tem como objetivo eliminar a duplicidade; 

um atributo só pode ser aceito se ele não estiver contido em algum outro 

atributo;  

c) independência, diz respeito às relações entre os sistemas a serem medidos de 

forma que a mensuração de um não interfira na do outro;  

d) concordância, diz respeito ao mapeamento do sistema empírico para o sistema 

numérico, o que quer dizer que o significado do atributo no sistema empírico 

deve ser o mesmo utilizado no sistema numérico, o significado do atributo no 

sistema empírico precisa ser totalmente refletido no sistema numérico;  
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e) comensurabilidade, diz respeito à definição das escalas, para tornar válida uma 

mensuração deve ser usada uma escala comum, fácil de ser escolhida e 

aplicada. 

 

2.6 Indicadores de desempenho financeiro, geração de valor e capital intelectual 

 

O CI, além de elemento central para a competitividade, sustentabilidade e inovação 

empresarial, é determinante no desempenho financeiro e na geração de valor 

organizacional. Não obstante, o estudo do desempenho e da geração de valor 

consiste em uma abordagem multifacetada, tendo em vista que outros fatores podem 

influenciar nesses aspectos, além da já reconhecida influência do CI sobre eles 

(Jordão & Almeida, 2017; Jordão & Novas, 2017). Em virtude disso, a presente seção 

tem como objetivo abordar o risco, o tamanho da empresa e o nível de governança 

como um dos fatores, além do CI, que podem influenciar o desempenho financeiro e 

a geração de valor, além dos indicadores de desempenho financeiro e geração de 

valor considerados adequados para a aferição da rentabilidade, geração de valor e 

lucratividade (e.g. Kayo, 2002; Tseng & Goo, 2005; Perez & Famá, 2006; Camargos, 

2008; Stam, 2009; Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis & Theriou, 2011; Almeida, 2016). 

 

A moderna teoria de finanças baseia-se nos pilares da proposta de Modigliani & Miller 

(1958), trazendo para o centro do debate e das discussões a importância da análise 

da estrutura de capital para a tomada de decisões referentes aos tipos de 

investimentos nas organizações. A tese primordial consistia na ideia de que o valor de 

uma empresa se relaciona diretamente ao seu grau de alavancagem. Posteriormente, 

Modigliani & Miller (1963) reconheceram o papel dos impostos sobre o valor das 

firmas.  

 

Weston e Brigham (2000) esclarecem que a evolução posterior da teoria de finanças 

reconhece outros elementos como o risco, especialmente o de falência, como uma 

variável que reduz potencialmente o grau de alavancagem, limitando, portanto, a 

geração de valor por meio do aumento do endividamento. Isso é corroborado pelos 

estudos realizados por Jafari, Chadegani & Biglari (2011), que encontraram relação 

positiva e significativa entre o gerenciamento de risco total e o desempenho das 

empresas e reforçado por Aebi, Sabato & Schmid (2012), que, examinando bancos 
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norte-americanos durante a crise de 2007/2008, identificaram que as instituições que 

tinham um diretor que gerenciava riscos e se reportava ao conselho de administração 

apresentavam retorno sobre as ações e um ROE significantemente superior ao das 

demais.  

 

Essas questões foram observadas ainda por Grzebieluckas, Marcon & Alberton 

(2013), que, analisando as companhias de capital aberto do Brasil, encontraram 

relação positiva e significante entre o risco e desempenho. Finalmente, Degenhart, 

Leite, Silva & Silva (2017), partindo do pressuposto de que a gestão do risco impacta 

no desempenho econômico, acusaram que as organizações com comitê de gestão de 

risco apresentam desempenho econômico superior às demais.  

 

A teoria de finanças, seguindo sua evolução, passa a considerar que a variável 

tamanho da firma também pode impactar no crescimento, valor ou desempenho das 

organizações. Essa premissa foi testada e aceita por diversos estudiosos, como 

Ribeiro (2007) e Esteves (2007), que identificaram, por meio de um estudo empírico 

realizado com empresas brasileiras, que fatores como o tamanho das firmas podem 

impactar no crescimento das empresas. Carvalho (2008), avaliando as empresas 

brasileiras com dados disponíveis no Banco Mundial, buscou investigar as 

características que determinam o crescimento e como o desenvolvimento afeta a 

performance e, de modo diferente, as pequenas e médias empresas. Os resultados 

indicaram que as taxas de crescimento decrescem com a idade e tamanho da 

empresa, indicando que a variável tamanho exerce influência sobre o crescimento. 

Grzebieluckas et al. (2013), com o resultado da pesquisa realizada com as empresas 

de capital aberto no Brasil, detectaram que a variável tamanho afeta a performance 

das empresas. 

 

Kayo (2015), igualmente, verificou que outros fatores, como o crescimento 

organizacional e o tamanho das firmas, podem impactar no desempenho financeiro e 

no processo de geração de valor. Sendo essa premissa também defendida por 

Miralles-Quiros e Gonçalves (2017), os autores elucidam que o tamanho é 

evidenciado em vários estudos como uma variável impactante no desempenho das 

empresas e no retorno de suas ações.  
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Segundo Leal (2004), porém, a governança corporativa é a variável que mais está 

relacionada ao valor da empresa. Autores como Jordão & Colauto (2012) reconhecem, 

de forma explícita, que também existe relação entre a governança corporativa e os 

ativos intangíveis, mencionando que as empresas com altos níveis de governança 

tendem a divulgar mais informações sobre o CI e seus elementos constitutivos. De 

fato, Jordão (2015) mostra que a teoria de finanças vem evoluindo ao longo dos anos, 

assim como a teoria do CI. No entanto, o referido estudioso declara que ambas as 

teorias reconhecem que múltiplos fatores podem ser determinantes ou pelo menos 

elucidativos na explicação do desempenho e valor organizacional. Estudos empíricos 

recentes desenvolvidos (e.g. Jordão et al., 2013; Almeida, 2016; Jordão, Almeida & 

Locatelli, 2016; Jordão & Almeida, 2017; Jordão & Novas, 2017; Jordão, Pereira, 

Ziviani & Freire, 2017) confirmam essas questões, revelando igualmente a integração 

entre as teorias de finanças, contabilidade e CI.  

 

Buscando verificar essas supramencionadas relações, bem como atingir os objetivos 

de pesquisa propostos, sob o prisma quantitativo, foram utilizados para aferir a 

lucratividade os indicadores de:  

 

a) Margem bruta, que é a razão entre o lucro e as receitas e indica se a empresa 

está sendo capaz de vender um produto por mais que a soma dos custos 

diretos para produzi-lo, sendo importante que essa margem a mais seja capaz 

de cobrir todos os demais custos envolvidos no negócio (Berk, DeMarzo & 

Harford, 2010);  

b) margem líquida, que é a razão entre o lucro líquido e as receitas, cujo resultado 

indica o quanto está disponível aos sócios após o pagamento das despesas, 

juros e impostos. Seu resultado pode ser impactado pela diferença na eficiência 

e também pelo grau de alavancagem, ou seja, o quanto a empresa depende 

de capital de terceiros e, como consequência, o quanto ela irá pagar de juros 

(Berk et al., 2010);  

c) earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA), que 

significa o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização e reflete 

o caixa que a empresa obteve por meio de suas operações (Berk et al., 2010). 

É utilizado, conforme observa Iudícibus (2007), pelas empresas e analistas de 

mercado como o principal indicador de desempenho ou valor das companhias. 
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Sendo considerado por Martins, Miranda & Diniz (2014), como uma medida 

financeira que permite que o desempenho econômico-financeiro das diferentes 

empresas, nos diferentes lugares do mundo, seja comparável, o que é 

extremamente desejável devido ao nível de globalização que se tem hoje.  

 

O EBITDA, tendo ficado famoso, segundo Matarazzo (2010), devido à facilidade de 

exposição, é considerado um número mágico entre as centenas de números das DCs. 

Entretanto, tem como fragilidade o fato de ainda ser um indicador, sem muita precisão. 

Essa fragilidade já era elucidada por Iudícibus (2007). Na opinião do autor, o 

procedimento para calcular o EBITDA é livre e sem regulamentação, o que permite 

que cada empresa calcule o seu da forma que desejar. É necessária, para minimizar 

tal fragilidade, uma metodologia que padronize sua elaboração, possibilitando, assim, 

uma comparação mais fidedigna entre as empresas. 

 

Outra variável a ser analisada é a rentabilidade. Para sua aferição serão utilizados os 

indicadores de:  

 

a) Retorno sobre capital investido (ROIC), usado como uma medida de retorno 

sobre o capital investido quando se considera como investimento somente os 

ativos relacionados ao negócio da empresa, os genuinamente operacionais 

(Assaf Neto, 2012);  

b) retorno sobre os ativos (ROA) (Berk et al., 2010), reflete a eficiência da empresa 

na utilização dos seus ativos totais (Chen et al., 2004);  

c) retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), reflete o retorno que a empresa 

obteve sobre os seus investimentos. Se a empresa é capaz de encontrar 

oportunidades rentáveis de investimento, ela provavelmente terá alto ROE 

(Berk et al., 2010). O ROE é considerado, para os investidores, um importante 

indicador (Chen et al., 2004), que indica, de acordo com Martins et al. (2014), 

considerando a estrutura de capital utilizada pela empresa por determinado 

período, o retorno obtido pelos acionistas. Expressa, na visão de Iudícibus 

(2007), os resultados globais, em benefício dos acionistas, auferidos pela 

gerência na gestão dos recursos próprios e de terceiros. 
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Para aferir a geração de valor, será utilizado o valor econômico agregado (EVA), que, 

segundo Bontis, Dragonetti, Jacobsen & Roos (1999), é um sistema de gestão 

financeira que pode ser usado para unir planejamento financeiro, orçamento de 

capital, definição de metas, mensuração de desempenho, entre outros, que tem como 

objetivo desenvolver uma mensuração de desempenho capaz de mostrar todas as 

formas nas quais a empresa pode criar ou destruir o valor corporativo. Bontis (2001) 

postula que o EVA é uma forma de medição que procura contabilizar adequadamente 

os fatores importantes e as suas interações envolvidas na criação de valor, tendo 

como um dos seus objetivos fornecer melhorias para o valor de mercado adicionado 

(MVA). Iudícibus (2007) preconiza que ele é um índice que mede a saúde econômica 

da empresa e calcula se o capital investido está sendo devidamente remunerado. 

 

O EVA é considerado, na visão de Brealey (2013), um indicador que se tornou popular 

devido às ações desenvolvidas pela empresa Stern-Stewart. Tem como objetivo 

calcular o retorno líquido para os acionistas. É nitidamente melhor que os indicadores 

de lucro, já que indica quais áreas da organização estão com problemas de 

desempenho, podendo ser utilizado como um sistema de incentivos até nos níveis 

inferiores da organização, tornando visível para os gestores operacionais o custo do 

capital. Assim, deixa uma mensagem bem clara para os investidores: “se o aumento 

nos lucros não for suficiente para cobrir o custo do capital, o investimento não é 

interessante”. 

 

Para Martins et al. (2014, p. 207), o EVA “mostra o desempenho da empresa, medido 

pelo resultado obtido menos o custo do financiamento de capital (próprio) da 

empresa”, que pode refletir tanto a performance da empresa, quanto a medida de 

valor. Os autores mencionam que, embora o capital próprio não seja contabilizado, 

ele está presente e representa o mínimo que os sócios esperam ganhar com seu 

investimento e está associado ao risco do negócio. 

 

O método do EVA tem também, assim como a maioria dos indicadores, suas 

limitações. Bontis (2001) indica, como exemplos dessas limitações: o fato de o custo 

dos ativos contábeis ser baseado no custo histórico, o que pode não refletir o seu valor 

atual ou o seu custo de substituição: por ter como pressuposto que as empresas 

trabalham exclusivamente para os seus acionistas; e também porque os estudos 
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empíricos realizados não conseguiram mostrar que o EVA é o indicador que melhor 

prevê o preço das ações de uma empresa e suas variáveis.  

 

Em relação à quantificação dos ativos intangíveis, Bontis (2001) e Kannan & Aulbur 

(2004) acreditam que o EVA não é o método mais adequado para isso. Já na visão 

de Andriessen (2004), não é que ele não seja o mais apropriado, o problema é que 

ele não foi projetado especificamente para medir o valor dos intangíveis. Chen et al. 

(2004) acreditam que mesmo não estando relacionado explicitamente à gestão do CI, 

pode-se dizer que uma boa gestão do CI poderá aumentar o EVA. Ou seja, o EVA 

pode refletir, indiretamente, os impactos de uma boa gestão ou não do CI.  

 

Ainda em relação à aferição da geração de valor, é utilizado também o MVA, que 

mostra, segundo Bontis et al. (1999), o sucesso da empresa em alocar, gerenciar e 

redistribuir os recursos escassos para a maximização do valor presente líquido (VPL) 

ou a riqueza dos acionistas, por ser uma avaliação sumária e significativa do 

desempenho corporativo. Representa, como esclarece Bontis (2001, p. 54), o spread 

entre todo o dinheiro que os investidores têm colocado na empresa desde o seu início 

e o valor presente do dinheiro que eles poderiam obter com a venda de suas ações. 

Está relacionado, como propõem Molodchik, Shakina & Bykova (2012), aos 

indicadores de resultado do CI de longo prazo. Tem como desvantagem, no 

entendimento de Bontis (2001), refletir ganhos e perdas resultantes das atividades 

atuais e das históricas, não conseguindo exibir a situação atual da empresa. Uma 

empresa, por exemplo, com perspectivas atuais ou futuras ruins, com pouca 

possibilidade de geração de resultado, mas que teve um histórico de sucesso 

continuará com MVA positivo e alto.  

 

Por fim, o Q de Tobin, que igualmente é utilizado como uma das métricas para verificar 

a geração de valor. O Q de Tobin foi desenvolvido pelo economista e ganhador do 

prêmio Nobel James Tobin, como alternativa para que as previsões de investimento 

pudessem ser feitas independentemente dos fatores macroeconômicos, como, por 

exemplo, as taxas de juros (Stewart, 1998), e tem como objetivo comparar o valor de 

mercado de um ativo com o seu custo de reposição (Stewart, 1998; Bontis, 1999; 

Ross, Westerfield, Jordan & Lamb, 2013).  
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O Q de Tobin demonstra a capacidade da organização em obter mais lucros que os 

seus concorrentes. Esse lucro maior não é proveniente dos ativos físicos, aqueles que 

as empresas concorrentes também podem ter, mas sim de algo único, como as 

pessoas, sistemas, clientes, entre outros. Por isso, embora o Q de Tobin não tenha 

sido desenvolvido como uma medida para o CI, acabou se tornando uma boa 

ferramenta (Stewart, 1998). Assim, uma empresa com alto Q de Tobin acaba sendo 

mais atrativa para investimentos e tem significativas vantagens competitivas em 

comparação às demais (Ross et al., 2013).  

 

Com o uso do Q de Tobin, como ressaltam Famá e Barros (2000), pode-se 

compreender fenômenos como a política de dividendos, estrutura de capital, o poder 

de monopólio das empresas, entre outros. É possível a compreensão desses 

fenômenos, tão distintos entre si, devido à riqueza de interpretações e implicações 

testáveis possibilitadas pelo método.  

 

2.7 Estudos contemporâneos sobre avaliação, mensuração e gestão do CI 

 

Nos tópicos anteriores falou-se dos aspectos conceituais relacionados ao CI, à GC e 

um pouco dos objetivos e desafios dos modelos de mensuração e avaliação do CI, 

bem como se distinguiu mensuração de avaliação. Falou-se também brevemente dos 

indicadores de desempenho financeiro, geração de valor e do CI. Nesse tópico o 

objetivo é apresentar alguns estudos realizados em relação à gestão do CI de modo 

geral, sendo a maioria deles pesquisas empíricas que buscaram testar o impacto do 

CI sobre o desempenho. Os estudos estão apresentados em ordem crescente de 

datas.  

 

Joia (2001) realizou estudo de caso em uma indústria de magnésio com o intuito de 

avaliar, ao longo do tempo, os ativos intangíveis segundo a estratégia de negócios 

implantada, considerando, para isso, o vínculo entre o CI e a estratégia empresarial. 

Para o estudo foi elaborado um diagrama e o índice de CI foi calculado. Este foi 

vinculado à estratégia empresarial, ao valor contábil e ao valor de mercado da 

empresa, no período de 1995 a 1998. Inferiu-se que o setor de magnésio depende, 

fortemente, da inovação e, como consequência, do capital humano, e que existe boa 

correlação entre os índices de CI e os valores de mercado e contábil. Abstraiu-se que 



67 
 

os efeitos dos pesados investimentos em capital humano e de inovação levam algum 

tempo para serem plenamente sentidos, um fenômeno denominado de armadilha da 

defasagem do tempo. Além disso, o fator tempo foi considerado fundamental para a 

correta análise do impacto do CI em relação ao valor de mercado e contábil das 

empresas. Concluindo, os autores acentuam que o processo de depreciação do 

conhecimento da empresa deve ser compreendido, podendo-se superar, dessa forma, 

a armadilha da defasagem de tempo, permitindo investimentos em treinamento e 

inovação que levem a resultados melhores e mais rápidos que os atingidos 

atualmente.  

 

O estudo realizado por Bontis & Fitz-enz (2002) teve como finalidade modelar e medir 

os antecedentes e as consequências de uma gestão eficaz do capital humano. Foram 

analisadas para o estudo 25 empresas e entrevistados 76 executivos. O estudo teve 

duas fases, que foram posteriormente integradas, uma quantitativa, que analisou a 

eficácia, a avaliação, os investimentos e a redução do capital humano; e a outra 

qualitativa, que analisou itens como a satisfação, compromisso e motivação dos 

empregados, o capital humano e relacional, a partilha e integração do conhecimento, 

retenção das pessoas-chave, entre outros. Os resultados mostraram que o 

desenvolvimento da capacidade das lideranças é o principal aspecto para a redução 

da rotatividade, retenção das pessoas-chave e para o compartilhamento do 

conhecimento organizacional; que uma gestão eficaz do CI produz resultados 

financeiros mais elevados por empregado, e essa gestão é impactada pelo nível de 

satisfação, motivação e empenho dos empregados; e que as iniciativas da GC, se 

associadas às políticas de recursos humanos (RH), podem diminuir as taxas de 

rotatividade e apoiar o desempenho empresarial; entre outros. Concluíram que 

mensurar e modular o capital humano é crítico e que os benefícios de se estabelecer 

um mapa causal do capital humano são claros e podem ajudar a alta administração a 

compreender os antecedentes e as consequências dos aspectos quantitativos e 

qualitativos do capital humano. 

 

Em estudo realizado em duas empresas de capital aberto de Santa Catarina com valor 

de mercado superior ao valor contábil, Oliveira e Beuren (2003) tinham como objetivo 

verificar como a contabilidade trata o CI, sob a ótica do processo de gestão. Para isso, 

eles utilizaram entrevista com um roteiro semiestruturado, contendo questões abertas, 
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que foi aplicado a um total de oito gestores no período de fevereiro a abril de 2001. 

Os resultados demonstram que as empresas investigadas não possuem, 

sistematizadas e com vistas ao processo de gestão, formas de evidenciar os recursos 

investidos e o potencial de geração de resultado do CI. Apesar disso, utilizam, de 

acordo com suas necessidades, um sistema de informações gerenciais, estruturado, 

sistematizado e formalizado. De forma que o formato contábil existente permite à alta 

gerência analisar e aprovar planos estratégicos internamente, mas não permite o 

reporte do desempenho da empresa à comunidade e a seus acionistas. Os autores 

apuraram que, embora as empresas possuam características de gestão voltadas para 

o conhecimento, elas ainda não usam tratamento contábil, sistematizado e estruturado 

para mensurar, registrar e evidenciar o CI.  

 

Chen et al. (2004) propuseram um modelo de mensuração do CI baseado no 

navegador Skandia com o objetivo de avaliar os índices e as tendências do CI em vez 

de calcular seu valor econômico. Para testar o modelo eles realizaram um estudo 

empírico que teve como foco empresas de alta tecnologia. Na pesquisa, 60 

questionários foram respondidos, sendo 31 considerados válidos. O teste de 

Cronbach foi utilizado para testar a confiabilidade dos dados. Na análise dos 

resultados verificou-se correlação positiva entre o CI e o desempenho organizacional, 

o que dá validade ao modelo proposto. Constatou-se também que o capital humano 

influencia o capital estrutural e o de cliente e o capital estrutural influenciam tanto o 

capital de inovação quanto o de cliente. Concluíram com o estudo que é difícil criar 

uma fórmula detalhada para calcular o valor do CI, o que não quer dizer que não se 

possa projetar um modelo de mensuração que permita à empresa reconhecer o status 

do CI e adotar medidas que evitem as fraquezas e desenvolvam suas forças. 

Identificou-se no estudo forte correlação entre os quatro elementos do CI, permitindo 

às empresas uma compreensão mais definida e direta da composição do CI e com 

isso uma avaliação periódica de sua tendência ao desenvolvimento. Assim, quanto 

mais as empresas compreenderem o seu CI como um todo, mais eficaz será a sua 

gestão.  

 

Com o fito de verificar como os aspectos do CI influenciam as várias capacidades 

inovadoras nas organizações, Subramaniam & Youndt (2005) realizaram estudo para 

o qual selecionaram 919 organizações do Diretório de Afiliações Empresariais dos 
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Estados Unidos da América (EUA). Do total de questionários enviados em 1998, 208 

foram considerados aptos para o estudo. Em 2001 foram enviados mais 208 e desse 

total 93 foram usados. Os resultados demonstraram que o capital organizacional está 

significativamente relacionado à capacidade incremental inovadora, já a interação do 

capital social com o capital organizacional não. O capital humano exibiu relação 

negativa com a capacidade inovadora radical e já a interação do capital humano com 

o capital social exibiu relação positiva. Concluiu-se que os diferentes aspectos do CI 

e suas inter-relações influenciam a capacidade de inovações incrementais e radicais 

nas organizações.  

 

Os resultados inesperados da influência negativa do capital humano sobre a 

capacidade inovadora radical do estudo de Subramaniam & Youndt (2005) e a positiva 

interação do capital humano com o social sugerem que a importância do capital 

humano está fortemente ligada ao capital social, significando que se o conhecimento 

individual não for conectado em rede (networking), compartilhado e canalizado por 

meio dos relacionamentos, ele acaba trazendo poucos benefícios para a empresa em 

termos de capacidades inovadoras. Assim, pode-se ir além das definições tradicionais 

de capital humano, que giram principalmente em torno de habilidades 

educacionais/funcionais, e incluir competências em torno das relações interpessoais 

e dos networkings para melhor aproveitamento desse ativo.  

 

A fim de analisar o impacto da presença dos ativos intangíveis, não contabilizados, no 

desempenho das empresas, Perez e Famá (2006) verificaram estatisticamente se 

esses ativos podem ser responsáveis por maior geração de valor para os acionistas. 

Para o estudo, eles analisaram o desempenho de 699 empresas com ações 

negociadas na New York Stock Exchange (NYSE) e na National Association Securities 

Dealers Automated Quotation (NASDAQ), divididas entre empresas intangível-

intensivas (com grau de intangibilidade - GI acima da mediana) e tangível-intensivas 

(GI abaixo da mediana). Foram calculadas as variáveis: a) valor de mercado das 

ações (VMA); b) grau de intangibilidade (GI); c) return on investment (ROI); d) 

economic value added (EVA®); e) spread de rentabilidade (spread).  

 

Para avaliar se existia diferença no desempenho econômico entre os dois grupos de 

empresas da investigação de Perez e Famá (2006), aplicou-se o teste t-Student. Os 
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resultados informaram que em todos os anos analisados o grupo de empresas 

intangível-intensivas teve spread médio maior do que o grupo das empresas tangível-

intensivas e também apresentou médias positivas que são fundamentais para a 

criação de valor para os seus acionistas, enquanto que as tangível-intensivas 

apresentaram médias negativas. A pesquisa revelou que os ativos intangíveis são 

relevantes no desempenho econômico da empresa, podendo-se inferir que no período 

analisado os ativos tangíveis proveram apenas os lucros normais, enquanto que os 

intangíveis proporcionaram a verdadeira criação de valor e que a mudança de ênfase 

do ativo tangível para o intangível tem fundamento, mesmo que contabilmente falando 

os investimentos nos ativos intangíveis possam afetar negativamente o lucro no curto 

prazo, são eles os responsáveis pela criação de valor.  

 

Tan, Plowman & Hancock (2007) fizeram estudo empírico com 150 companhias 

listadas na bolsa de Singapura, analisando os quatros elementos do CI e o 

desempenho dessas empresas no período de 2000 a 2002, com o objetivo de verificar 

a associação entre o CI e o desempenho financeiro. Para mensurar os elementos do 

CI usaram-se o modelo Pulic e os indicadores financeiros ROE, lucro por ações e o 

retorno anual de ações. Os resultados do estudo demonstraram que o desempenho 

das empresas está positivamente relacionado ao CI, que também está correlacionado 

ao desempenho futuro e que quanto maior for a taxa de crescimento do CI, maior o 

desempenho da empresa. Verificou-se, entretanto, que essa contribuição do CI para 

o desempenho da empresa ocorre de forma diferente de acordo com o setor no qual 

a organização está inserida. Os autores concluíram que o estudo fornece evidências 

empíricas de que o CI pode contribuir para o desempenho atual e futuro das 

organizações, além de ser uma importante ferramenta para a manutenção da 

competitividade. Sugerindo também que o modelo Pulic, por fornecer abordagem 

simples, pode ser uma boa ferramenta para a mensuração do CI.  

 

Com o intuito de comparar o nível de divulgação do CI entre as empresas de alta 

tecnologia e os demais setores da economia, Sonnier (2008) criou um modelo de CI 

chamado de RBV IC, baseado na integração da visão baseada em recursos (RBV), 

na GC e na literatura do CI, para avaliar o nível de divulgação das diferentes 

categorias do CI. Foi realizada análise de conteúdo que teve como item de análise os 

componentes do CI delineados no modelo criado pelo autor. Esses itens foram usados 
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para a verificação da frequência de divulgação. Para a aplicação do modelo foram 

avaliados os relatórios anuais do ano de 2000 e 2004 de 143 empresas de alta 

tecnologia e 141 dos setores tradicionais. Os resultados revelaram que para os itens 

capital de cliente, organizacional e humano o nível de divulgação do CI é maior nas 

empresas de alta tecnologia que nos demais setores tradicionais nos dois períodos 

avaliados, o mesmo resultado foi encontrado para o item propriedade intelectual e 

para o item capital de fornecedor o resultado foi inconclusivo. Pode-se dizer que, de 

modo geral, o nível de divulgação do CI é mais elevado nas empresas de alta 

tecnologia do que nas dos demais setores tradicionais, o que pode ser motivado pelo 

fato do modelo de Contabilidade Financeira não conseguir demonstrar o CI e eles 

serem o maior patrimônio dessas empresas. 

 

Dumay (2009) realizou estudo de caso na divisão de uma grande instituição financeira 

australiana para investigar de forma crítica a mensuração do CI para que a dinâmica 

de criação de valor pudesse ser mais bem compreendida, bem como fornecer insights 

de como o CI é construído. Foi utilizada abordagem baseada na teoria da 

complexidade para investigar o CI na prática, e como método utilizaram-se a narrativa, 

números e visualizações para que o CI pudesse fazer sentido em determinado 

momento de tempo. É destacado no estudo que é uma perda de tempo tentar ajustar 

os quadros existentes de CI coletando informações que podem não ser relevantes 

para a criação de valor da organização. O importante é mudar o foco do “o que é o 

CI” para “como é o CI” e usar os quadros do CI para que se tenha uma visão de dentro 

da empresa. O problema todo, segundo o autor, é que as práticas de gerenciamento 

do CI foram criadas tendo como base a contabilidade dos intangíveis em mente. Assim 

para se libertar das restrições da atual dominação dos quadros contábeis 

contemporâneos é preciso que os praticantes e pesquisadores desenvolvam novas 

habilidades e entendimentos. Concluiu-se que os quadros tradicionais usados para 

gerenciar, medir e reportar o CI precisam ser transformados para reduzir a 

ambiguidade entre a interação dos recursos intangíveis e a criação de valor em um 

momento específico de tempo. Na visão do autor os pesquisadores e profissionais 

podem mudar esse cenário, sendo necessário para isso que eles utilizem o CI de 

forma diferente, tendo uma visão mais crítica, tanto na prática quanto na pesquisa, 

examinando como o CI é construído, em vez do que é o CI.  
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Com a finalidade de avaliar se o desempenho persistente das firmas tem alguma 

relação com a intangibilidade ou tangibilidade dos seus recursos, Carvalho, Kayo & 

Martin (2010) avaliaram 228 empresas brasileiras com ações listadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo (BOVESPA) no período de 1996 a 2007. Esse grupo de 

empresas foi dividido em dois outros grupos, um com as empresas que apresentaram 

ROA acima do ROA médio do setor e o outro com as empresas que apresentaram 

ROA abaixo do ROA médio do setor. Os indicadores utilizados foram o lucro específico 

da firma (LEF), o Q de Tobin e a variação da tangibilidade (VarBook). Os resultados 

encontrados revelaram que, para as empresas brasileiras, quanto maior o Q de Tobin 

ou a intangibilidade dos ativos, menor a persistência dos lucros específicos e que a 

intangibilidade influencia de forma diferenciada os diferentes setores da economia - 

dependendo do setor existem indícios de que os ativos tangíveis, além de contribuir 

para um desempenho superior, também são relevantes para a sustentabilidade desse 

desempenho.  

 

Chegou-se à conclusão, no estudo de Carvalho et al. (2010), que para as empresas 

analisadas a intangibilidade dos recursos não se mostrou uma vantagem competitiva 

sustentável e que em vários setores da economia houve a predominância dos 

recursos tangíveis como fonte de vantagem competitiva sustentável. Como os 

resultados encontrados não eram os esperados, os autores acreditam que o principal 

motivo seja a natureza das empresas brasileiras (objeto do estudo), que são mais 

intensivas em capital tangível do que intangível, o que não acontece com as empresas 

norte-americanas, por exemplo, que destinam volumosos recursos financeiros para a 

pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos.  

 

Maditinos et al. (2011) realizaram estudo com 96 empresas listadas na bolsa de 

valores da Grécia, no período de 2006 a 2008, com o objetivo de examinar o impacto 

do CI sobre o valor de mercado e o desempenho financeiro dessas empresas. Usaram 

os indicadores do modelo Pulic como variáveis independentes e os indicadores de 

valor de mercado e os financeiros ROE, ROA e o crescimento da receita como 

variáveis dependentes. Os resultados da investigação empírica não ratificaram a 

hipótese de que os investidores valorizam mais as empresas com maior CI, tendo 

como exceção o capital humano, que é um dos elementos do CI mais levados em 

consideração pelos estudiosos e praticantes. Não foi encontrada também relação 
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significante entre o CI e os três indicadores financeiros, sendo a única relação 

significativa a do capital humano com o ROE. Foi identificado que demais estudos que 

utilizaram o modelo Pulic para investigar o impacto do CI em outras variáveis de 

negócio também obtiveram resultados contraditórios, e esses resultados levantam 

críticas em relação à eficácia do modelo que começa a ser questionado. Assim, 

embora o CI esteja sendo reconhecido, cada vez mais, como um importante ativo 

estratégico para a vantagem competitiva sustentável, os resultados do estudo não 

comprovam tal alegação, com exceção da relação entre a eficiência do capital humano 

e o desempenho financeiro, o que demonstra que no contexto empresarial grego um 

dos fatores mais significativos do sucesso econômico é o desenvolvimento dos 

recursos humanos. Inferiu-se também que as empresas na Grécia dão mais valor aos 

ativos tangíveis do que aos intelectuais. 

 

O tema “como a gestão do CI, isto é, o planejamento estratégico e a implementação 

de atividades relacionadas aos intangíveis, impacta na competitividade e desempenho 

financeiro das empresas” foi abordado por Kianto et al. (2013). Para essa verificação 

eles coletaram dados, entre fevereiro e abril de 2010, em três países. Foram 90 

empresas na Finlândia, 65 na Rússia e 79 na China. Eles realizaram análises fatoriais 

exploratórias e confirmatórias e também a modelagem de equações estruturais. Os 

resultados do estudo revelaram que a gestão do CI afeta positivamente a 

competitividade, porém, ela não tem influência direta sobre o desempenho. Já a 

competitividade influencia positivamente o desempenho, o que demonstra que a 

competitividade tem papel mediador entre a gestão do CI e o desempenho. Desse 

modo, como a gestão do CI tem impacto no desempenho, em termos de 

competitividade, bem como de receitas financeiras, pode-se dizer que a gestão dos 

intangíveis, na economia do conhecimento, é um mecanismo-chave para as 

organizações e que a mesma deve ser feita de forma consciente e sistemática. 

 

Oliveira, Schossler, Campos e Luce (2014) realizaram pesquisa com empresas 

presentes no mercado acionário brasileiro, divididas em dois portfólios, para 

diagnosticar se há diferença entre o desempenho econômico dessas empresas. 

Houve a coleta e tratamento de dados, a composição dos portfólios e os cálculos das 

medidas e variáveis. A amostra final foi dividida em 14 empresas consideradas 

intangível-intensivas e 13 tangível-intensivas. Foram calculados o GI, margem 
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operacional, margem líquida, liquidez corrente, ROI e o Beta (risco). Os dois portfólios 

foram comparados pelos resultados dos testes Mann-Whitney para cada variável. 

Verificou-se que o portfólio das empresas intangível-intensivas possui melhor 

desempenho econômico na maioria dos períodos analisados, tendo desempenho 

superior em quatro das seis variáveis, não tendo sido encontrados resultados 

significativos para o ROI e o Beta. Também foi verificado que o portfólio das empresas 

intangível-intensivas apresenta a maior quantidade de marcas valiosas, indicando 

uma possível vinculação dos esforços de marketing ao desempenho da firma. 

Concluiu-se que o grau de intangibilidade das empresas interfere no seu desempenho 

econômico e que os ativos intangíveis podem contribuir para a obtenção de vantagens 

competitivas. 

 

O impacto do CI no desempenho organizacional foi avaliado por Khalique et al. (2015) 

em 106 empresas de pequeno e médio porte no Paquistão. Para isso, eles utilizaram 

o questionário estruturado e a análise de regressão múltipla para testar as hipóteses 

da pesquisa. Os resultados mostraram que o CI, o capital de cliente, estrutural, social, 

de tecnologia e o espiritual, tem influência positiva sobre o desempenho 

organizacional. O resultado só não foi validado para o capital humano, que segundo 

os autores foi uma surpresa e requer mais investigações, já que o capital humano é 

considerado um dos mais críticos componentes do CI e também um direcionar de 

desempenho organizacional por diversos estudiosos. Uma potencial explicação para 

isso pode ser que o Paquistão ainda não é desenvolvido para a economia do 

conhecimento. Outro ponto é o desenvolvimento humano e os treinamentos não 

serem representados nos relatórios, sendo escassa também a mão de obra 

especializada e qualificada. Apurou-se então que os achados embasam a afirmação 

de que os selecionados componentes do CI podem influenciar positivamente o 

desempenho das pequenas e médias empresas no Paquistão, com exceção do capital 

humano. Em virtude disso, faz-se necessário que os gestores no Paquistão tenham 

atenção especial com o capital humano, realçando o investimento nesse componente 

do CI. Em relação ao capital humano, pode ser que o resultado encontrado no 

Paquistão também seja registrado em outros países em desenvolvimento que não 

tenham altas taxas de alfabetização, o que precisa ser mais bem investigado.  
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Com o intuito de examinar a eficiência do CI e seus determinantes, Kweh, Chan e Ting 

(2015) avaliaram 25 companhias de software da Malásia com relatórios anuais 

disponíveis em 2010. O estudo foi realizado em duas etapas. A primeira consistia em 

avaliar o quão eficiente as companhias eram na gestão do CI; e a segunda em 

identificar quais eram os determinantes para uma gestão eficiente do CI. De acordo 

com os resultados encontrados, os autores inferem que as companhias da amostra 

precisam melhorar sua eficiência técnica para depois melhorarem a sua eficiência de 

escala. Desse modo, como a eficiência técnica é a mais crítica, eles acreditam que a 

causa possa estar relacionada à ineficiência na gestão do CI. Eles inferiram também 

que, de modo geral, a maioria das companhias, devido às suas características, exerce 

influência negativa sobre a eficiência do CI e 80% delas não conseguem transformá-

lo em valores tangíveis e intangíveis. Em relação aos determinantes para uma gestão 

eficiente, identificou-se que o crescimento das vendas é a única das variáveis 

analisadas que é capaz de melhorar a eficiência do CI, enquanto as outras tendem a 

contribuir negativamente para isso. Os autores concluíram que as companhias de 

software da Malásia deveriam utilizar plenamente o seu CI, em especial o capital 

humano e o estrutural, e também reduzir os seus investimentos no capital estrutural e 

melhorar a sua eficiência, por meio das habilidades gerenciais e iniciativas de 

melhores práticas. 

 

Em outro estudo também realizado com as organizações da Malásia, Hashim, Osman 

& Alhabshi (2015) buscaram investigar a relação entre o capital humano, o estrutural, 

de clientes, social, tecnológico e o espiritual com o desempenho organizacional. Para 

isso, utilizaram o questionário estruturado e o modelo de análise de regressão 

múltipla, com o total de 187 respondentes. A variável desempenho organizacional foi 

definida, para o estudo, como a variável dependente e as outras seis variáveis de CI 

como as independentes. Os resultados demonstraram que existe significativa 

correlação entre a variável dependente e a independente, ou seja, há relação positiva 

entre o CI e o desempenho organizacional, podendo-se dizer que o CI impacta 

significativamente o desempenho organizacional. Entre os elementos analisados do 

CI, pôde-se abstrair, em graus de importância, que o capital de cliente é o mais 

significativo, seguido pelo capital tecnológico, o espiritual e o social; e que o capital 

humano e o estrutural são os que menos contribuem, pois têm relação insignificante 

com o desempenho organizacional. Concluindo que o CI é tão importante para a 
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geração de valor e vantagem competitiva sustentável quanto os demais capitais, 

destacando-se que o capital humano sozinho não contribui para o desempenho 

organizacional, precisando, para isso, de outros capitais e que para um melhor 

desempenho as empresas devem manter um modelo equilibrado de CI, consistente 

com uma infraestrutura de classe mundial, mão de obra qualificada e conectada com 

contatos locais e globais. 

 

Kamath (2015) analisou 30 empresas do índice Standard & Poor's (S&P) Bombay 

Stock Exchange (BSE) SENSEX na Índia com o objetivo de investigar empiricamente 

o impacto do CI no desempenho financeiro (rentabilidade, produtividade e crescimento 

das vendas) e na avaliação de mercado delas. Os dados foram coletados dos 

relatórios anuais auditados, a análise foi realizada no período de 2008-2009 a 2012-

2013 e a técnica utilizada foi a análise de regressão linear múltipla. Os testes tinham 

como propósito avaliar se as empresas com maior CI (capital empregado, humano e 

estrutural) tinham elevado valor de mercado, melhor desempenho financeiro em 

termos de rentabilidade e produtividade e se as empresas do conhecimento tinham 

mais eficiência de CI que as demais.  

 

Em relação aos principais resultados da pesquisa de Kamath, verificou-se que a 

rentabilidade e produtividade das empresas analisadas são fortemente influenciadas 

pela eficiência do CI (value added intellectual coefficient - VAIC) e que o capital 

humano e o estrutural têm influência sobre a rentabilidade maior do que a exercida 

pelo capital empregado, cuja influência é negativa. Não foi encontrada qualquer 

evidência de que os componentes do CI, de forma individual, afetem a produtividade. 

No tocante ao valor de mercado, os resultados revelaram que ele é influenciado 

somente pelo capital empregado e em relação ao crescimento das vendas, não houve 

evidência da influência de algum dos componentes do CI sobre ela. Kamath percebeu 

que o desempenho financeiro e o valor de mercado das empresas são influenciados 

pela eficiência do CI e esses resultados são cruciais para a ideia de tornar obrigatórios 

a divulgação e o relatório do CI nas DCs, para que todos possam avaliar o verdadeiro 

valor das empresas, dando mais subsídios para melhor tomada de decisão.  

 

Partindo do pressuposto de que as dimensões do CI influenciam a inovação e, como 

consequência, o crescimento da empresa, Omerzel & Jurdana (2016) analisaram 359 
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empresas da área de turismo da Croácia e Eslovênia com o fito de explicar o 

crescimento da empresa e o desempenho da inovação, mostrando a importância de 

cada dimensão do CI sobre um tipo específico de inovação (produto, processo, 

marketing e organização), utilizando, para isso, técnicas de análise multivariadas de 

dados. As hipóteses tinham como premissa validar se o capital social, humano e o 

organizacional estavam relacionados à inovação e se a inovação está influenciando o 

crescimento da empresa. Obteve-se que o capital humano, social e organizacional 

está significativa e positivamente correlacionado com a inovação e também que a 

inovação influencia o crescimento da empresa.  

 

Com base nesses resultados, os autores chegaram à conclusão de que o CI é um 

importante fator nas estratégias de negócio das empresas e no crescimento e que a 

inovação pode influenciar a competitividade e o desempenho. Desse modo, como foi 

comprovado que as dimensões do CI estão positivamente relacionadas à inovação, 

quanto mais a empresa conseguir armazenar o conhecimento, incorporando-o em 

suas estruturas, sistemas e processos, quanto mais brilhantes, criativos, 

especializados e colaborativos forem os empregados uns com os outros, 

compartilhando informações, discutindo ideias e gerando conhecimento, mais 

inovadora a empresa será e maior será seu crescimento.  

 

Bardy et al. (2016) fizeram estudo sobre o impacto da construção do relatório do CI 

na Câmara de Agricultura da Estíria na Áustria. Encontraram que o relatório de CI da 

Câmara da Estíria foi formado por quatro determinantes do capital humano (a 

competência técnica e social, a motivação e a liderança dos colaboradores) mais cinco 

determinantes para o capital estrutural (a cultura corporativa, cooperação e 

transferência de conhecimentos, TI, conhecimento explícito e processos de gestão), 

quatro determinantes do capital relacional (relacionamentos com os clientes, relações 

públicas, conexão com os membros da diretoria e com parceiros de cooperação) e 

mais seis áreas de negócio e três fatores de sucesso. Foram avaliados os objetivos 

da GC derivados do relatório do CI; os fatores para a implantação do programa de 

GC, entre eles a incorporação de uma cultura de GC; e a integração da GC dentro da 

estratégia da Câmara, o que por consequência aumenta a qualidade da prestação de 

serviços técnicos.  
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Para a implementação do relatório do CI e controle da gestão de mudança na pesquisa 

de Bardy et al. (2016), foram implantados 32 subprojetos e identificados os efeitos 

esperados sobre os determinantes do CI, que também foram conjugados com os 

indicadores de desempenho. Uma das conquistas mesmo antes da implantação total 

das mudanças foi o recebimento do certificado International Standardization for 

Organization (ISO) 9001-2008. Verificou-se com o estudo que a implantação do 

relatório do CI aumenta a resiliência da Câmara em relação às mudanças que ocorrem 

na União Europeia e em nível nacional, o que expande a sustentabilidade, além do 

desempenho. Assim, mesmo com todos os esforços para a implantação de medidas 

para melhorar os processos, os resultados e a gestão da qualidade, entre outras, 

pode-se dizer que a implantação do relatório do CI mostrou-se altamente benéfica 

para a Câmara, resultando em ampla gama de desenvolvimentos futuros.  

 

Com estudo empírico de empresas de capital aberto nas Filipinas, que registraram os 

ativos intangíveis em suas demonstrações, Mendoza (2017) examinou a relação entre 

os ativos intangíveis e o fluxo de caixa. Foram analisadas as demonstrações de 140 

empresas agrupadas em: a) setor financeiro; b) imobiliário; c) de Holding; d) serviços; 

e) indústria, mineração e petróleo, entre os períodos de 2010 e 2013. De modo geral, 

os ativos intangíveis demonstrados são constituídos por ágios (45,6%) e outros 

intangíveis (54,4%). Os resultados notificaram que os ativos intangíveis têm impacto 

significativo no fluxo de caixa total, operacional, de investimento e financiamento, que 

foram as variáveis do estudo. A análise por setor informou que os ativos intangíveis, 

no setor financeiro e holding, impactam todas as variáveis, exceto o fluxo de caixa de 

financiamento; no setor imobiliário eles não têm impacto em alguma das variáveis, no 

setor de serviços em todas as variáveis, exceto no fluxo de caixa das atividades 

operacionais; e no setor industrial, petróleo e mineração, em todas as variáveis, 

exceto no fluxo de caixa de investimento. De modo geral pode-se dizer que os ativos 

intangíveis geram impacto em todas as variáveis e em todos os setores, com exceção 

do setor imobiliário. A conclusão foi de que os ativos intangíveis têm impacto 

significativo nos fluxos de caixa e, conforme observado na análise por setor, os 

resultados são significativamente diferentes, ou seja, os gestores têm que considerar 

o setor no qual eles estão inseridos para que as decisões relacionadas à gestão dos 

ativos intangíveis sejam sólidas e assertivas.  
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Por meio de estudo envolvendo 112 empresas listadas na bolsa de valores da 

Espanha, Ruíz et al. (2017) buscaram examinar a relação entre a desaprendizagem 

organizacional, o capital humano e o desempenho organizacional. Questionários 

foram usados para o levantamento de dados e as análises foram conduzidas com o 

partial least squares (PLS), uma das técnicas do modelo de equações estruturais. As 

hipóteses tinham como objetivo verificar se o capital humano afeta diretamente o 

desempenho da empresa e se a desaprendizagem organizacional impacta, além do 

capital humano, mesmo que de forma indireta, o desempenho organizacional. Os 

achados da pesquisa mostraram que a desaprendizagem organizacional afeta 

positivamente o capital humano e, como consequência, o desempenho 

organizacional, o que pode ser explicado pelo fato de a desaprendizagem 

organizacional permitir aos indivíduos ajustar seus modelos mentais e explorar 

questões de forma mais eficaz, estando mais bem preparados para resolver 

problemas e circunstâncias imprevistas. Pode-se dizer, então, que as descobertas do 

estudo reforçam a literatura, que diz que melhorar o capital humano pode impactar 

positivamente na melhora do desempenho organizacional. Assim sendo, se as 

empresas considerarem que a desaprendizagem organizacional é um passo prévio 

para se criar o capital humano, elas podem obter melhor desempenho organizacional. 

 

Em estudo realizado com as empresas de manufatura da Jordânia, Obeidat, Abdallah, 

Aqqad, Akhoershiedah & Maqableh (2017) tentaram compreender os vários efeitos 

existentes entre o CI, o desempenho organizacional e o compartilhamento do 

conhecimento. Para isso, por meio de survey, coletaram dados de 365 colaboradores 

e utilizaram a regressão para fazer a análise dos dados. O CI foi segmentado em 

capital humano, estrutural e relacional, o conhecimento compartilhado em 

conhecimento doado e recebido e o desempenho organizacional em desempenho 

financeiro e operacional. Os testes realizados procuraram responder se o CI afeta 

positivamente o desempenho organizacional e o compartilhamento do conhecimento, 

se o compartilhamento do conhecimento afeta positivamente o desempenho 

organizacional e se ele é um mediador entre a relação do CI e o desempenho. 

Constatou-se que o conhecimento compartilhado tem efeito mediador positivo entre o 

CI e o desempenho organizacional, que existe efeito positivo significativo do CI sobre 

o desempenho e que também existe relação positiva entre o compartilhamento do 

conhecimento e o desempenho organizacional. Isso indica que os componentes do CI 
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levam a elevados níveis de compartilhamento de conhecimento em toda a empresa e 

que o compartilhamento de conhecimento melhora os benefícios do desempenho 

obtido pelo CI. Logo, as empresas na Jordânia são profundamente dependentes do 

CI e do compartilhamento do conhecimento para melhorar o seu desempenho 

organizacional. Em resumo, o CI tem importante efeito sobre o desempenho 

organizacional.  

 

Analisar a influência do CI no desempenho financeiro de longo prazo das empresas 

foi o objetivo de Jordão & Almeida (2017), ao investigarem as empresas listadas na 

BM&FBovespa no período de 2005 a 2014. As hipóteses de pesquisa tinham como 

premissa verificar se o CI contribui positivamente para o desempenho de longo prazo 

dessas empresas e se as empresas mais intangível-intensivas apresentam 

desempenho superior às demais. Para a investigação utilizou-se corte multi-industrial, 

de estatística descritiva e multivariada. Os resultados demonstraram que o CI 

influencia positivamente a rentabilidade e o retorno corporativo, que as empresas mais 

intangível-intensivas têm mais sustentabilidade financeira, em termos de rentabilidade 

e retorno, e que o CI ajuda a aumentar o desempenho ao longo do tempo, resultados 

que validam totalmente as hipóteses. Esses achados contribuem fortemente com a 

teoria e a prática de gestão do CI, aumentando a compreensão do conhecimento 

incorporado ao CI e do seu impacto sobre o resultado financeiro. Notou-se, de modo 

geral, que as empresas mais intangível-intensivas apresentam rentabilidade e retorno 

superiores às demais, sendo esse comportamento encontrado em todos os setores 

analisados, sem exceção. Resultado importante para a mensuração do desempenho 

e suas repercussões na realidade corporativa,  

 

Andreeva & Garanina (2017) analisaram 240 companhias russas no período de janeiro 

a março de 2015 com o propósito de fornecer uma visão empírica da relação entre os 

três principais elementos do CI (capital humano, relacional e estrutural) e o 

desempenho organizacional por meio da rentabilidade dos ativos, o crescimento das 

vendas líquidas e a participação no mercado. Os dados foram coletados com a ajuda 

de um questionário e para a análise utilizou-se a regressão. Os resultados 

demonstraram que os capitais estrutural e humano influenciam positivamente o 

desempenho organizacional, o que não foi confirmado para o capital relacional. 
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Identificou-se também que o capital estrutural é o elemento do CI que mais afeta o 

desempenho e que os elementos do CI têm positiva relação entre si.  

 

Esses resultados, segundo os autores, podem ser explicados devido às 

características específicas das companhias analisadas, que são em sua maioria 

indústrias e que têm, normalmente, como característica uma maior dependência da 

estrutura organizacional e da eficácia dos processos para a geração de valor do que 

o relacionamento com os clientes ou outras partes interessadas. A partir dos 

resultados obtidos, as companhias devem se concentrar em atualizar e aumentar o 

seu capital estrutural, seja criando sistemas de informação eficientes, catalogando o 

conhecimento organizacional ou criando meios para que ele esteja disponível para 

todos. 

 

A fim de examinar o papel dos sistemas de gestão contábil no desenvolvimento do CI 

(capital humano, estrutural e relacional), Novas et al. (2017) fizeram um survey com 

gerentes de alto nível de 281 empresas portuguesas de diferentes setores, com mais 

de 100 e menos de 500 colaboradores. Para a análise dos dados eles usaram o 

modelo de equações estruturais com o software AMOS e para atingir o objetivo 

proposto verificaram se o sistema de gestão contábil tem efeito positivo sobre o 

desenvolvimento do capital humano, estrutural e relacional, se esses elementos do CI 

afetam positivamente um ao outro e também se eles afetam positivamente o 

desempenho organizacional. Entre os resultados da pesquisa, verificou-se que o 

sistema de gestão contábil tem efeito positivo sobre o capital humano e estrutural, que 

as três dimensões do CI têm relações positivas e estatisticamente significativas entre 

si e que o capital humano é antecedente causal do estrutural, que por sua vez é do 

relacional, que é do humano e, por fim, que o capital estrutural é o único dos três 

elementos do CI com efeito positivo e significativo sobre o desempenho. Embora a 

relação do sistema de gestão contábil com o capital relacional e do capital humano e 

relacional com o desempenho tenha sido positiva, ela não foi estatisticamente 

significativa, o que permitiu apenas uma validação parcial do modelo proposto. Os 

autores concluíram com isso que o sistema de gestão contábil desempenha papel 

relevante no desenvolvimento do capital humano e estrutural e que ele pode ser 

utilizado não só para atender às necessidades em termos de conhecimento 
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adaptativo, mas também para alavancar e aumentar o estoque do conhecimento já 

existente.  

 

Durrah, Allil & Alkhalaf (2017) realizaram survey com colaboradores do setor 

administrativo do conhecido Hospital Saint Joseph, em Paris, com o objetivo de 

identificar o efeito simultâneo das dimensões do CI (capital humano, estrutural e 

relacional) no aprimoramento da aprendizagem organizacional no setor de saúde. No 

total foram utilizadas 182 observações. Os dados foram analisados utilizando-se a 

análise de regressão múltipla com o intuito de testar se o capital humano, o estrutural 

e o relacional tinham efeito significante sobre a aprendizagem organizacional. Os 

resultados demonstraram que os empregados têm boa percepção de todas as 

dimensões do CI, sendo o capital humano o mais perceptível, seguido pelo estrutural 

e, em seguida, pelo relacional, o que significa que os gestores do hospital apoiam o 

CI, motivando os empregados a desenvolverem suas competências e habilidades. A 

percepção deles em relação à aprendizagem organizacional também é alta, o que 

quer dizer que o hospital oferece oportunidades contínuas de aprendizagem. Em 

relação aos testes propostos, identificou-se que somente a dimensão do capital 

humano tem efeito positivo e significante sobre a aprendizagem organizacional. Pode-

se concluir que o setor de saúde deve ter forte capital humano para aumentar a sua 

capacidade de aprendizagem organizacional, ou seja, que os gestores devem 

desempenhar papel mais decisivo no processo de atração, manutenção e treinamento 

dos recursos humanos.  

 

Com estudo realizado com empresas de produtos alimentares nigerianas no período 

de 2010 a 2014, Kurfi, Udin & Bahamman (2017) buscaram examinar o impacto do CI 

sobre o desempenho financeiro. A amostra foi composta por todas as empresas de 

produtos alimentares citadas na bolsa de valores da Nigéria em 2013, utilizando-se o 

modelo Pulic, conhecido como o coeficiente de CI, e para teste das hipóteses os 

modelos de regressão. As hipóteses tinham como objetivo testar se o CI, o capital 

estrutural e o capital empregado ou capital relacional influenciam o desempenho 

financeiro das empresas. O resultado foi que o VAIC tem influência no desempenho 

financeiro, o que permite dizer que as empresas de produtos alimentares na Nigéria 

com maior CI têm melhor desempenho em termos de retorno sobre os ativos. 

Identificou-se que a relação entre o tamanho da empresa e o retorno sobre o ativo 
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(ROA) é significativa e positiva, que o ROA está relacionado ao capital empregado e 

o estrutural, ressaltando que eles influenciam o desempenho financeiro das empresas. 

Averiguou-se significante e positiva influência do CI sobre o desempenho financeiro, 

o que demonstra que as empresas podem melhorar o seu desempenho financeiro ao 

enfatizar o CI. 

 

Estudo com as 100 melhores empresas de acordo com a revista Nikkei Asian Review 

foi realizado por Shamsuddin, Mun, Danial, Yusn, Adham & Din (2017) no ano de 

2014, com o objetivo de examinar a influência do CI sobre as práticas de governança 

corporativa. A amostra final conteve 86 companhias provenientes da Malásia, 

Cingapura, Indonésia, Tailândia, Vietnã e Filipinas. Os dados foram coletados dos 

relatórios anuais e para a análise foi utilizada a correlação de Pearson. Os resultados 

indicam que somente o capital humano foi positivamente relacionado às práticas de 

governança, não havendo significância estatística entre o capital estrutural e relacional 

e as práticas de governança. Na análise por país, identificou-se relação positiva do 

capital humano com as práticas de governança somente nas Filipinas, não sendo 

encontrada, em país algum, relação do capital estrutural e relacional com a 

governança.  

 

Os resultados da pesquisa de Shamsuddin et al. (2017) podem ser úteis para que as 

empresas analisem suas práticas, considerando a influência do CI sobre a 

governança, para que elas possam elaborar políticas relevantes para o 

aprimoramento das práticas de governança. Além disso, as descobertas podem 

proporcionar às empresas mais discernimento quanto ao melhor componente do CI 

para se investir, acreditando-se que com adequado nível de governança as empresas 

conseguirão melhorar seu desempenho, atraindo, com isso, mais investidores.  

 

2.8 Síntese do capítulo 

 

O CI, nesse estudo composto pelo capital humano, estrutural e relacional, definido por 

Stewart (1998) como a capacidade mental coletiva, a cooperação e o aprendizado 

compartilhado, sendo a soma do conhecimento de todos dentro da organização, é 

citado por vários autores como um dos recursos estratégicos essenciais para o 

desempenho, geração de valor e para a competitividade das empresas.  
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Desse modo, como o CI está muito relacionado ao conhecimento, abordou-se de 

forma breve os aspectos relacionados à GC, que é uma gestão de e para o 

conhecimento, como atesta Alvarenga Neto (2008). Ela aborda aspectos gerenciais e 

ferramentas destinadas ao enfrentamento e solução dos problemas relacionados à 

informação e ao conhecimento e que tem como barreira mais significante, quando se 

fala de implementação, a cultura organizacional.  

 

Mesmo o CI sendo considerado atualmente um importante capital, tem-se como um 

dos grandes problemas, ou o seu maior desafio, como citado por Mrázková et al. 

(2016), a sua mensuração. Alguns modelos de mensuração foram criados, mas 

nenhum deles ainda conseguiu satisfazer todas as necessidades das organizações 

(Survilaite et al., 2015). Em relação a esse problema, alguns autores mencionam que 

talvez o problema não seja conseguir mensurar o CI, mas sim compreender os motivos 

para isso. Mensurar por mensurar não resolve o problema, seria preciso que essa 

mensuração gerasse uma ação e fosse realmente compreendida pelos usuários 

dessa informação.  

 

Como o CI ainda é mal compreendido e mal mensurado, buscou-se entender melhor 

o efeito do CI sobre a lucratividade, rentabilidade e geração de valor, que é o objetivo 

do presente estudo. Por isso foram abordados os aspectos relacionados aos 

indicadores necessários para tal avaliação. Por fim, fez-se uma breve revisão de 

literatura e apresentaram-se alguns estudos relacionados a avaliação, mensuração e 

gestão do CI.  

  



85 
 

3 Metodologia de pesquisa e modelo de análise 

 

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos aplicados para o 

desenvolvimento do presente estudo, compreendendo a coleta e análise de dados, a 

composição da população e amostra, as variáveis selecionadas, as técnicas 

utilizadas, o modelo genérico de investigação e suas variantes, as hipóteses de 

pesquisa, as limitações de pesquisa e formas de contorná-las, com o objetivo de 

analisar o problema de pesquisa e atingir o objetivo geral e os objetivos específicos 

propostos.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa científica consiste em uma forma racional e sistemática, requerida e 

utilizada, na maior parte dos casos, para possibilitar respostas aos problemas 

propostos (Gil, 2009). Segundo Marconi e Lakatos (2002), o ponto de partida da 

pesquisa vai ser sempre parte de uma interrogação, em que a investigação vai tentar 

responder as questões e gerar conhecimento sobre um problema ou fenômeno em 

escrutínio. A pesquisa objeto deste estudo pode ser classificada, quanto à sua 

natureza, como uma pesquisa aplicada, caracterizando-se, dessa forma, por seu 

interesse prático com resultados orientados para a solução de problemas que ocorrem 

na realidade. 

 

Quanto aos fins, a presente pesquisa pode ser caracterizada como explicativa, que, 

na visão de Gil (2009, p. 42), “tem como preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. Sendo 

considerada o tipo de pesquisa mais complexa e delicada, já que é, por tentar explicar 

a razão e o porquê das coisas, a que mais aprofunda o conhecimento da realidade. 

 

A pesquisa quantitativa é caracterizada pelo uso de instrumentos estatísticos, tanto 

na coleta quanto no tratamento dos dados, tendo como principal preocupação o 

comportamento geral dos acontecimentos (Beuren & Longaray, 2004). Conforme 

Lakatos e Marconi (2009), a pesquisa quantitativa tem três importantes traços: a 

objetividade, sistematização e quantificação dos conceitos. O enfoque da pesquisa 

está no levantamento de dados baseados em medidas numéricas e estatísticas, 
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usadas para provar hipóteses e estabelecer padrões de comportamento. O seu uso 

visa à precisão e controle, à integração dos métodos de quantificação e qualificação 

e à explicitação dos passos da pesquisa e previne a interferência do pesquisador.  

 

Seguindo os critérios de Kayo (2002), o presente estudo é caracterizado dessa forma, 

porque descreve e caracteriza as companhias listadas na bolsa de valores brasileira 

- que são o objeto deste estudo. Em termos práticos, esse autor preceitua que um 

aspecto quantitativo, como o usado na pesquisa, é adequado para descrever o 

fenômeno objeto do estudo, mensurando e analisando suas características 

econômico-financeiras. Essa abordagem também é defendida por Oliveira et al. 

(2014), que acreditam que o estudo que visa comparar o desempenho econômico de 

dois grupos diferentes de empresas, classificados de acordo com o grau de 

intangibilidade das mesmas, pode ser assim caracterizado. 

 

De maneira mais enfática, autores como Bontis & Fitz-enz (2002), Chen et al., (2004), 

Leitner (2005), Perez e Famá (2006), Tan et al. (2007), Carvalho et al. (2010), 

Maditinos et al. (2011), Novas et al. (2012), Kianto et al. (2013), Oliveira et al. (2014), 

Khalique et al. (2015), Mendoza (2017), entre outros, em estudos envolvendo o CI, 

que também utilizaram pesquisas quantitativas, fundamentadas em testes estatísticos 

para a validação de hipóteses, têm sugerido que essa abordagem é suficientemente 

sensível para captar a complexidade inerente ao problema em análise. 

 

3.2 População e amostra 

 

A população, como define Rudio (2008), é um grupo ou conjunto de indivíduos, que 

pode ser finita ou infinita e que designa a totalidade de indivíduos com as mesmas 

características, sendo um conceito fluido, já que depende das especificações de cada 

pesquisa. Em relação ao presente estudo, a população é composta pelas companhias 

de capital aberto listadas na BM&FBovespa no período compreendido entre o primeiro 

trimestre de 2012 e o quarto de 2016. O período compreendido é considerado, como 

apregoam Oliveira et al. (2014), abrangente e possibilita uma visão de continuidade. 

Como os dados foram coletados trimestralmente, 20 trimestres ao todo, é possível ter-

se uma visão de continuidade ainda maior, possibilitando melhor explicação dos 

fenômenos estudados.  
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Os dados foram coletados das DCs (balanço patrimonial, demonstração das origens 

e aplicações e demonstração dos resultados) e relatórios de mercado. São dados 

secundários e quantitativos relacionados a rentabilidade, lucratividade, geração de 

valor, risco e valor de mercado. A escolha da população objeto deste estudo se 

justifica pela facilidade no levantamento dos dados, visto que, devido à legislação em 

vigor, as empresas listadas na bolsa de valores brasileira são obrigadas a 

disponibilizar trimestralmente suas DCs. A amostra, que é definida por Lakatos e 

Marconi (2003) como uma parcela conveniente do universo, é composta por todas as 

companhias com dados válidos para a aplicação das análises estatísticas no período. 

As amostras utilizadas para os testes estatísticos e demais análises serão detalhadas 

a seguir.  

 

3.3 Levantamento dos dados 

 

Os dados foram coletados do sistema Economática, utilizado por diversos tipos de 

clientes para o acompanhamento do mercado de ações, títulos públicos, indústria de 

fundos e diversos indicadores. A base de dados do sistema é originada de fontes 

confiáveis. São dados primários e oficiais de órgãos como a Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), BM&FBOVESPA, CVM, 

entre outros (Economática, 2017). Os dados coletados compuseram o corte 

transversal do período compreendido entre o primeiro trimestre de 2012 e o quarto de 

2016. Para compor a amostra com o maior número de empresas possíveis, coletaram-

se também, de outras fontes secundárias, como o próprio site da BM&FBovespa e 

das companhias, alguns dados não disponíveis no Economática.  

 

A base de dados foi composta de 546 companhias listadas na BM&FBovespa no 

período selecionado, das quais 375 foram eliminadas porque não tinham o dado valor 

de mercado ou apresentaram nenhuma ou quase nenhuma das variáveis, 

impossibilitando a realização das análises estatísticas. Para melhor avaliação e 

comparação dos resultados, preferiu-se manter o mesmo número de companhias em 

todos os trimestres analisados, eliminando-se da amostra remanescente (171) mais 

24 companhias. A amostra final foi composta então de 147 companhias. 
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A coleta de dados buscou englobar todas as variáveis necessárias para atender aos 

objetivos específicos e, como consequência, ao objetivo geral de analisar os efeitos 

do CI sobre a lucratividade, rentabilidade e a geração de valor das empresas listadas 

na BM&FBovespa. Dessa forma, as variáveis coletadas ou eram indicadores ou 

serviam de base de cálculo de outros indicadores para a mensuração do CI, da 

lucratividade, rentabilidade e a geração de valor. Na Figura 1 tem-se um resumo dos 

indicadores utilizados e logo mais uma breve descrição de cada indicador. 

 

 
Figura 1 – Resumo dos indicadores utilizados. 
* Fórmula de cálculo utilizada pelo Economática. 
Fonte: elaboração própria. 

 

3.3.1 Capital intelectual 

 

O CI foi calculado considerando-se a abordagem mencionada por Stewart (1998), 

para quem o CI pode ser definido pela razão entre o valor de mercado e o valor 

contábil da companhia. Essa abordagem também é mencionada por Sveiby (2001), 

que fala a respeito do Market Capitalization Methods (MCM), que é a diferença entre 

o valor de mercado (VM) da companhia e o seu patrimônio líquido ou o seu valor 
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contábil (VC). Autores como Kayo (2002), Kannan & Aulbur (2004), Chen, Cheng & 

Hwang (2005), Wang & Chang (2005), Zéghal & Maaloul (2010), Velmurugan (2011), 

Maditinos et al. (2011), Almeida (2016), Mrázková et al. (2016) e González et al. (2017) 

também citaram que o CI de uma empresa pode ser representado pela razão entre o 

VC e o VM. Desse modo, tem-se que:  

 

         CI = VM/VC                                                       (A) 

 

Quando o resultado da equação (A) for positivo, CI > 1, pode-se dizer que a empresa 

possui CI. Almeida (2016) utilizou essa premissa, que foi também usada por Kayo 

(2002), que diz que quanto maior o índice resultante dessa equação, maior o nível de 

intangibilidade da empresa, o que para Stewart (1998) já era racional e faz sentido 

atribuir a diferença, se maior que o VC, ao CI. A variável VM utilizada para o cálculo 

do CI foi coletada exclusivamente do sistema Economática, sendo a ausência dessa 

variável a maior razão de eliminação das companhias da amostra. Já o VC foi coletado 

do Economática e, se não disponível no sistema, de outras fontes, como o site da 

BM&FBovespa. 

 

3.3.2 Lucratividade 

 

Todos os indicadores de lucratividade foram coletados diretamente do sistema 

Economática, com exceção do EBITDA, que em alguns casos, por não estar 

disponível no sistema, foi calculado. Para o cálculo dos dados faltantes foi coletado, 

do próprio sistema Economática, o lucro operacional líquido (LOL) e a depreciação/ 

amortização. Obteve-se o EBITDA pela soma do LOL mais a depreciação/ 

amortização acumulada do período. 

 

a) EBITDA: é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização e 

reflete o caixa que a empresa obteve por meio de suas operações (Berk et al., 

2010). É utilizado pelas empresas e analistas de mercado como o principal 

indicador de desempenho ou valor das companhias (Iudícibus, 2007). 
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b) Margem bruta (MB): é a razão entre o lucro bruto e a receita líquida (Berk et 

al., 2010):  

                                                 MB = LB / RL                                             (B) 

 

c) Margem líquida (ML): razão entre lucro líquido e a receita líquida de vendas 

(Berk et al., 2010):  

                                                  ML = LL / RL                                            (C) 

 

3.3.3 Rentabilidade 

 

No caso dos indicadores de rentabilidade, o ROIC foi coletado em sua totalidade do 

sistema Economática. Já o ROE e o ROA foram calculados, tendo sido coletadas do 

sistema as variáveis de lucro líquido, patrimônio líquido e ativo total.  

 

a) ROA: retorno sobre o ativo obtido pela razão entre o lucro líquido e o ativo total 

(Chen et al., 2004): 

                                                      ROA =   LL                                              (D) 

                 AT 

 

b) ROE: retorno sobre o patrimônio líquido obtido pela razão entre o lucro líquido 

e o patrimônio líquido (Berk et al., 2010): 

 

                                                      ROE =   LL                                               (E) 

                PL 

 

c) ROIC: medida de retorno sobre o capital investido, considerando como 

investimento somente os ativos relacionados ao negócio da empresa, obtido 

pela razão entre o lucro líquido e os ativos operacionais (Assaf Neto, 2012). 

 

                                         ROIC =                LL                 ,                                  (F)                

                                                       Ativos operacionais 
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3.3.4 Geração de valor 

 

Os indicadores de geração de valor foram todos calculados pelo autor a partir de 

dados coletados do sistema Economática e outras fontes.  

 

a) EVA: mede o quanto uma empresa cria de valor, é o capital investido 

multiplicado pela diferença entre o retorno do capital investido e o custo do 

capital: 

 

                            EVA = Capital Investido x (ROIC - WACC)                       (G) 

Sendo: 

ROIC = retorno sobre o capital investido; 

WACC = custo médio ponderado de capital. 

 

O ROIC foi coletado do sistema Economática e o WACC foi calculado conforme: 

 

                              WACC = Kd (1-IR) D/(D+S) + Ks S/(D+S)                         (H) 

 

Sendo: 

Kd = taxa de juros da dívida (capital de terceiros); 

Ks = taxa de retorno exigida pelos acionistas (CAPM); 

D = capital de terceiros; 

S = capital próprio; e 

IR = taxa do imposto de renda. 

 

O WACC foi calculado levando-se em consideração as mesmas premissas 

consideradas por Almeida (2016). O “D” capital de terceiros (dívida total bruta) e o “S” 

capital próprio (patrimônio líquido) também foram coletados do sistema Economática. 

Para a taxa de imposto de renda “IR”, consideraram-se 34% para todas as empresas. 

Desse total, 25% correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e 9% à 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme art. 3º da Lei no 9.249/95 

e art. 3º da Lei no 7.689/88. A taxa de juros da dívida (capital de terceiros) “Kd” foi 

obtida pela razão entre as despesas financeiras e o endividamento total da empresa 

(variáveis coletadas do sistema Economática). 
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O modelo de precificação de ativos CAPM foi o utilizado para o cálculo da taxa de 

retorno exigida pelos acionistas “Ks”. De acordo com Weston e Brigham (2000, p. 

166), trata-se um modelo criado pelos professores Harry Markowitz e Willian F. 

Sharpe, ganhadores do prêmio Nobel de 1990. Baseia-se “na proposição de que a 

taxa de retorno requerida de qualquer ação é igual à taxa de retorno isenta de risco 

mais um prêmio de risco, em que o risco reflete a diversificação”. 

 

O CAPM pode ser calculado conforme se segue: 

 

                                       E(R) = Rf + Beta [E(Rm) – Rf]                                (I) 

Sendo: 

Rf = retorno (%) sobre ativo livre de risco; 

Beta (β) = medida de risco sistemático de um grupo de ações de determinada 

empresa ou setor (indústria, tecnologia, serviços, outros); e 

E(Rm) = retorno esperado no mercado de ações. 

 

O retorno percentual sobre ativo livre de risco “Rf” foi definido utilizando-se a média 

anual da Sistema Especial de liquidação e Custódia (SELIC), que é determinada pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN) como a “taxa média ajustada dos financiamentos 

diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para 

títulos federais”. Este é, segundo Araújo, Oliveira e Silva (2012), o custo que as 

instituições financeiras têm para captar recursos no BACEN ou a taxa básica de 

remuneração da economia. Em especial no Brasil, é uma das variáveis mais utilizadas 

para os componentes do CAPM, como revela o resultado da pesquisa realizada pelos 

autores, que teve a SELIC como a proxie preferida do ativo livre de risco.  

 

O Beta, coletado do sistema Economática, de acordo com Weston e Brigham (2000), 

é um coeficiente que reflete a tendência de uma ação a mover-se com o mercado. Ele 

reflete o risco sistemático da empresa, o que quer dizer que uma empresa terá pouco 

risco sistemático se os retornos das suas ações não dependerem dos retornos de 

mercado. Caso o contrário, se os seus retornos forem voláteis e altamente 

correlacionados com os retornos de mercado, ela terá alto risco sistemático.  
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Em relação ao retorno esperado no mercado de ações “E(Rm)” ou o prêmio de risco, 

Weston e Brigham (2000, p. 180) o definem como “o retorno adicional sobre a taxa 

isenta de risco necessária para compensar os investidores por assumirem uma 

quantia média de risco”. Nessa concepção, se, por exemplo, um título do governo 

rende 9% e uma ação média tenha o retorno necessário de 13%, o prêmio de risco 

seria de 4%. Complementando, Berk et al. (2010) aduzem que o prêmio de risco 

corresponde ao retorno em excesso médio histórico da carteira de mercado, citando 

como exemplo o prêmio norte-americano, que varia entre 5 e 7%, calculado 

considerando-se o retorno em excesso médio do S&P 500 sobre o retorno dos 

Treasury bonds. Já Copeland, Koller e Murrin (2002) estimam, para as empresas dos 

Estados Unidos, um prêmio em torno de 4,5 e 5%. Em relação aos analistas 

brasileiros, Pavoa (2012) alerta que tem sido usada taxa entre 5 e 6%. Para o presente 

estudo, foi arbitrada taxa de 5% devido ao cenário político e econômico do país e 

conforme recomendações de Marquetotti (2014) e Almeida (2016). 

 

a) MVA: obtido pela diferença entre o valor de mercado e o capital total investido 

- capital próprio + capital de terceiros (Young & Obyrne, 2003). 

 

MVA = Valor de Mercado – (Capital Próprio + dívida bruta total) (J) 

 

b) Q de Tobin: calculado pela razão entre o valor de mercado e o ativo total 

(Chung & Pruitt, 1994): 

 

               Q de Tobin = Valor de Mercado                              (K) 

                           Ativo Total  

 

3.3.5 Dados complementares  

 

Para o cálculo dos indicadores mencionados, dos testes estatísticos, entre outras 

análises, foram coletadas do sistema Economática e demais fontes outras variáveis, 

conforme descrito a seguir: 

 

a) Dívida total bruta: é constituída pelas obrigações que a empresa tem nas 

instituições financeiras, tanto em moeda nacional quanto internacional, de 
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recursos que a empresa utilizou para financiar imobilizados ou como capital de 

giro (Iudícibus, Martins, Gelbcke & Santos, 2010). 

b) Patrimônio líquido (PL): é o valor líquido da empresa, como dizem Iudícibus 

et al. (2010), e representa a diferença entre o ativo e o passivo. 

c) Depreciação/amortização: é o reconhecimento da despesa relacionada ao 

desgaste dos ativos, como, por exemplo, imobilizado, ágio, marcas e patentes, 

pelo período em que é possível associar os benefícios econômicos de tais 

ativos (CPC). 

d) Lucro líquido (LL): é o resultado da diminuição do lucro após o imposto de 

renda, das participações devidas a debenturistas, empregados, 

administradores e detentores de partes beneficiárias (Assaf Neto, 2012, p. 106). 

e) Lucro bruto (LB): é o resultado da receita líquida de vendas menos os custos 

dos produtos e serviços vendidos (Assaf Neto, 2012). 

f) Lucro operacional líquido (LOL): é o resultado gerado pela operação da 

empresa, e o seu valor independe de como a empresa foi financiada, 

equivalendo à remuneração total gerada aos proprietários de capital (Assaf 

Neto, 2012). 

g) Despesa financeira: é o total dos juros pagos pela utilização de capital de 

terceiros. 

h) Valor de mercado (VM): média anual dos preços da ação no mercado 

multiplicado pelo volume de ações emitidas pela companhia. 

i) Nível de governança: para o presente estudo definido como segmento 

especial de listagem da B3, o Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2, Novo 

Mercado, Nível 2 e Nível 1. Esses segmentos estão sempre alinhados com as 

melhores práticas internacionais e foram criados com o objetivo de desenvolver 

o mercado de capitais brasileiro ao definir perfis diferentes para os diferentes 

tipos de empresa. Cada segmento tem sua regra de governança corporativa 

diferenciada que vai além das obrigações previstas na Lei das Sociedades por 

Ações (Lei das SAs) (BM&FBovespa).  

j) Variância (VAR): representam, segundo Assaf Neto (2012), uma medida de 

risco que tem como finalidade medir estatisticamente a variabilidade, em 

termos de valor esperado, dos possíveis resultados. O risco por si, como 

mencionam Weston e Brigham (2000), é a possibilidade de algo dar errado. 
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k) Tamanho da empresa: o tamanho da empresa no presente estudo é 

caracterizado pelo ativo total, que como já mencionado representa todos os 

direitos e bens que podem gerar benefícios futuros. Essa abordagem é 

reforçada, por exemplo, por Martin, Nakamura, Basso & Teixeira (2003), que 

em estudo realizado com as empresas listadas na BM&FBovespa utilizou o 

ativo total como determinante do tamanho da empresa. Segundo Iudícibus et 

al. (2010), o total do ativo (AT) representa os recursos que resultam de 

transações ou eventos passados, controlados por uma entidade, dos quais ela 

espera benefícios futuros. Na visão de Assaf Neto (2012) são todos os bens e 

direitos que prometem gerar benefícios futuros. 

 

3.4 Hipóteses de pesquisa 

 

As hipóteses foram estabelecidas buscando atender aos objetivos, geral e 

específicos, propostos com o intuito de responder à questão mencionada no problema 

de pesquisa.  

 

H1: O CI influencia positivamente a geração de valor das companhias listadas na 

BM&FBovespa no período de 2012 a 2016. 

H2: o CI contribui positivamente para o desempenho financeiro dessas companhias 

no período de 2012 a 2016. 

H2.1: o CI contribui positivamente para a lucratividade dessas companhias no 

período de 2012 a 2016. 

H2.2: o CI contribui positivamente para a rentabilidade dessas companhias no 

período de 2012 a 2016. 

H3: as companhias mais intensivas em CI têm desempenho financeiro e geração de 

valor superior às demais. 

H3.1: as companhias mais intensivas em CI tem lucratividade superior às 

demais. 

H3.2: as companhias mais intensivas em CI geram rentabilidade superior às 

demais. 

H3.3: as companhias mais intensivas em CI geram mais valor que as demais. 
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H4: a influência do CI no desempenho financeiro e geração de valor das companhias 

mais intensivas em CI ocorre de forma diferente entre os setores no período de 2012 

a 2016. 

H5: o CI explica mais o desempenho financeiro e a geração de valor das companhias 

mais intensivas em CI listadas na BM&FBovespa e setores, em detrimento do grau de 

risco, do nível de governança ou tamanho das organizações. 

H5.1: O CI explica mais o desempenho financeiro e a geração de valor dessas 

companhias, em detrimento do grau de risco, nível de governança ou tamanho das 

organizações. 

H5.2: O CI explica mais o desempenho financeiro e a geração de valor desses setores, 

em detrimento do grau de risco, nível de governança ou tamanho das organizações. 

 

Diante das hipóteses de pesquisa estabelecidas, os modelos genéricos propostos 

podem ser representados conforme Figuras 2, 3 e 4. 

 

 
Figura 2 – Modelo genérico para análise do impacto do CI no desempenho financeiro 
e geração de valor.  
Fonte: elaboração própria. 

 

O modelo genérico proposto na Figura 2 tem como finalidade analisar o impacto que 

o CI exerce sobre as variáveis de lucratividade, rentabilidade e geração de valor das 

companhias listadas na BM&FBovespa – período 1T12 ao 4T16 (H1 e H2).  
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Figura 3 – Modelo genérico para verificar se as companhias 
mais intensivas em CI têm desempenho financeiro e geração de 
valor superior às demais e se esse impacto do CI ocorre de 
forma diferente entre os setores. 
Fonte: elaboração própria. 

 

N Figura 3, o modelo proposto tem como finalidade verificar se as companhias mais 

intensivas em CI têm desempenho financeiro e geração de valor superior às demais 

e se a influência do CI no desempenho financeiro e geração de valor das companhias 

mais intensivas em CI ocorre de forma diferente entre os setores no período de 2012 

a 2016 (H3 e H4). 

 

Já com o modelo proposto na Figura 4, espera-se verificar qual a variável que mais 

impacta no desempenho financeiro e na geração de valor das companhias e dos 

setores analisados, entre as variáveis tamanho da empresa, nível de governança, 

risco e CI.  

 



98 
 

 
Figura 4 – Modelo genérico proposto para análise do impacto do CI, do risco, do 
tamanho e do nível de governança na lucratividade, rentabilidade e geração de valor. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Espera-se, com a confirmação das hipóteses formuladas, demonstrar que as 

empresas mais intensivas em CI geram mais valor e desempenho financeiro que as 

menos intensivas, o que confirmaria os resultados encontrados por Edvinsson e 

Malone (1998), Stewart (1998), Bontis (2001), Oliveira et al. (2014), Ferenhof, Durst, 

Bialecki & Selig (2015), Almeida (2016), entre outros. Com isso, seria possível, 

também, demonstrar para os gestores a importância do CI e da gestão dos seus 

componentes, o capital humano, relacional e estrutural, para a geração de valor e 

desempenho financeiro das companhias.  

 

3.5 Análise e tratamento de dados 

 

Os dados utilizados foram extraídos do sistema Economática e outras fontes tendo 

como base um corte transversal de 20 trimestres compreendidos entre os anos de 

2012 e 2016. Os dados coletados foram organizados utilizando-se o software 

Microsoft Excel versão Office-2013 e, conforme já mencionado, a amostra final foi 

composta por 147 companhias com dados válidos para todos os trimestres 

analisados. Essa amostra final foi organizada de forma a possibilitar a aplicação dos 

testes estatísticos e demais análises com o fito de se atingir o objetivo proposto pela 

pesquisa.  

 

 

 
H5
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3.5.1 Amostra para análise da influência positiva do CI na geração de valor e no 

desempenho econômico das companhias listadas na BM&FBovespa 

 

A amostra final contendo as 147 companhias foi dividida entre dois grupos, um 

contendo as companhias com CI > 1 e outro com as com CI < 1, levando-se em conta 

a mesma modelagem utilizada por Kayo (2002), Maditinos et al. (2011), Oliveira et al. 

(2014) e Almeida (2016). Como no período analisado o CI das companhias pode ter 

variado, ora maior que 1 outra menor que 1, buscando-se padronização da amostra 

calculou-se a média do CI de todo o período analisado e a partir dessa média as 

empresas foram então classificadas, conforme Tabela 1. A essa amostra aplicaram-

se estatística descritiva, teste de Mann-Whitney, correlação p de Spearman e o teste 

Kruskal-Wallis.  

 

Tabela 1 

Portfólio de classificação das companhias por setor nos grupos CI > 1 ou CI < 1 no 
período compreendido entre o 1T12 e 4T16  

Seq. Setor CI > 1 CI < 1 Total 
1 
 

Bens industriais 21 5 26 
2 Consumo cíclico 21 18 39 
3 Consumo não cíclico 8 5 13 
4 Financeiro e outros 12 6 18 
5 Materiais básicos 7 7 14 
6 Petróleo, gás e biocombustíveis 2 4 6 
7 Saúde 5 1 6 
8 Tecnologia da informação 1 2 3 
9 Telecomunicações 2 1 3 

10 Utilidade pública 14 5 19 
Total 93 54 147 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
 

Para melhor validação e robustez dos resultados, a amostra foi dividida em cinco 

portfólios, cada um contendo quatro trimestres, ou seja, um portfólio por ano. 

Aplicaram-se a esses portfólios: estatística descritiva, teste de Mann-Whitney e a 

correlação p de Spearman.  
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3.5.2 Amostra para análise da geração de valor e desempenho financeiro das 

companhias mais intensivas em CI listadas na BM&FBovespa 

 

Visto que autores como Edvinsson e Malone (1998), Stewart (1998), Bontis (2001), 

Oliveira et al. (2014), Ferenhof et al. (2015) e Almeida (2016) defendem a premissa 

de que as empresas mais intensivas em CI têm geração de valor e desempenho 

financeiro superior às demais, essa amostra tem como finalidade verificar se esse fato 

ocorre entre as companhias listadas na BM&FBovespa no período analisado. Para 

esse propósito, calculou-se então a média do CI e das variáveis de lucratividade, 

rentabilidade e geração de valor de todas as companhias da amostra final e de todos 

os trimestres (1T12 a 4T16).  

 

Tendo como referência o CI, as empresas foram agrupadas em quartis, separados da 

seguinte forma: (Q1) composto pelas companhias com CI ≤ 0,72, seriam as empresas 

menos intensivas em CI; (Q2) composto pelas companhias com CI > 0,72 e ≤ 1,29; 

(Q3) composto pelas companhias com CI > 1,29 e ≤ 2,33; e (Q4) composto pelas 

companhias com CI maior que 2,33, que seriam as companhias mais intensivas em 

CI. A esses portfólios aplicaram-se o teste Kruskal-Wallis e também a análise gráfica. 

 

Tabela 2 

Portfólio de classificação das companhias por quartil  

Quartil N Mínimo Máximo 

Q1 36 -        1,45            0,72  

Q2 38           0,72            1,29  

Q3 37           1,30            2,33  

Q4 36           2,34          15,58  

Total 147 -        1,45          15,58  

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa, 
 

3.5.3 Amostra para análise da influência do CI no desempenho financeiro e 

geração de valor das companhias mais intensivas em CI nos diferentes 

setores da BM&FBovespa 

 

Autores como Kianto, Hurmelinna & Ritala (2010), Andreeva & Garanina (2017) e 

Mendoza (2017) ressaltam que os elementos do CI impactam de forma diferente as 

companhias, dependendo do setor no qual elas estão inseridas. Almeida (2016) 
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complementa que os setores mais intensivos em CI também geram valor e 

desempenho financeiro superiores aos demais. Dessa forma, o objetivo dessa 

amostra é validar a premissa de que o impacto do CI ocorre de forma diferente entre 

os setores da BM&FBovespa. Esse portfólio foi composto pelas companhias que 

tiveram, pela média de todo o período analisado, CI > 1, sendo composto por 93 

companhias distribuídas por setores conforme Tabela 3: 

 

Tabela 3 

Distribuição das companhias nos setores da BM&FBovespa  

Seq. Setor Observações Companhias % 
1 
 

Bens industriais 420 21 23% 
2 Consumo cíclico 420 21 23% 
3 Consumo não cíclico 160 8 9% 
4 Financeiro e Outros 240 12 13% 
5 Materiais básicos 140 7 8% 
6 Petróleo, gás e biocombustíveis 40 2 2% 
7 Saúde 100 5 5% 
8 Tecnologia da informação 20 1 1% 
9 Telecomunicações 40 2 2% 

10 Utilidade pública 280 14 15% 
Total 1860 93 100% 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Como pode ser observado na Tabela 3, alguns setores ficaram com número muito 

baixo de variáveis, o que pode comprometer o resultado dos testes. Em virtude disso, 

optou-se por agrupar, de acordo com a similaridade, os setores com menor número 

de variáveis. Tem-se, assim, uma nova distribuição, conforme demonstrado na Tabela 

4. A esses portfólios aplicaram-se a regressão com dados em painel e a análise dos 

componentes principais. Antes da segregação por setor, porém, utilizando-se da 

amostra total das companhias mais intensivas em CI, bem como da sua segregação 

por ano, aplicou-se o teste de regressão com dados em painel. 
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Tabela 4 

Distribuição alternativa das companhias nos setores da BM&FBovespa  

Seq. Setor Observações Companhias % 

1 Bens industriais 420 21 23% 
2 Consumo cíclico 420 21 23% 
3 Consumo não-cíclico 160 8 9% 
4 Financeiro e outros 240 12 13% 
5 Materiais básicos, petróleo, gás e biocombustíveis 180 9 10% 
6 Saúde 100 5 5% 
7 Utilidade pública, TI e telecomunicações 340 17 18% 

Total 1860 93 100% 
Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
 

Ainda trabalhando com a amostra total das companhias mais intensivas em CI, 

autores como Chen et al., (2005), Komnenic & Pokrajcic (2012), Kianto et al. (2013), 

Almeida (2016), Mrázková et al. (2016), Andreeva & Garanina (2017) e Mendoza 

(2017), entre outros, explicitam que o CI impacta na competividade, geração de valor 

ou no desempenho financeiro de algum modo. Dessa forma, pretende-se verificar, por 

meio do modelo de equações estruturais, se entre as variáveis: tamanho da 

companhia; nível de governança; nível de risco; e o CI; se o CI seria a variável que 

mais impactaria a lucratividade, rentabilidade e a geração de valor. 

 

3.6 Testes estatísticos aplicados 

 

Nos tópicos anteriores apresentou-se o modo como os dados foram tratados e como 

as amostras foram formatadas a fim de atender aos objetivos propostos para a 

presente pesquisa. Já este tópico tem como objetivo relatar os testes estatísticos 

utilizados para a rejeição ou validação das hipóteses. 

 

3.6.1 Teste de Kruskal-Wallis 

 

O teste de Kruskal-Wallis é não paramétrico, também conhecido como teste H, 

utilizado para verificar se duas amostras se originam da mesma população (Spiegel, 

1993). Segundo Freund e Simon (2000), é um teste que não exige que as populações 

das quais as amostras foram originadas tenham distribuição normal, utilizado para 

testar a suposição de que K amostras aleatórias independentes provêm de população 

idênticas. O teste foi utilizado para a análise dos quartis, tendo o CI como o indicador 
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utilizado como referência, ficando: (Q1) composto pelas companhias com CI ≤ 0,72, 

seriam as empresas menos intensivas em CI; (Q2) composto pelas companhias com 

CI > 0,72 e ≤ 1,29; (Q3) composto pelas companhias com CI > 1,29 e ≤ 2,33; e (Q4) 

composto pelas companhias com CI > 2,33. O software utilizado para o teste foi o 

International Business Machines Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS) 

Statistics versão 25.  

  

3.6.2 Coeficiente ρ de Spearman 

 

O teste do coeficiente ρ de Spearman é, geralmente, utilizado para testar a associação 

entre duas variáveis, usando, para isso, dados amostrais compostos de pares 

combinados, considerando como hipótese nula o fato de não haver correlação entre 

as duas variáveis (Triola, 2005). Segundo Spiegel (1993), é um teste usado para medir 

a correlação entre duas variáveis, X e Y, e em vez de usar os valores precisos das 

variáveis, os dados podem ser ordenados de um a N, de acordo com sua grandeza. 

Aplicou-se o teste às companhias da amostra final total contendo os 20 trimestres, 

das cinco amostras do corte transversal de cinco anos, cada ano com quatro 

trimestres. O objetivo foi testar a existência de correlação entre o CI das companhias 

listadas na BM&FBovespa e seus indicadores de desempenho, representados pela 

lucratividade resultante do agrupamento dos indicadores de MB, ML e EBITDA, pela 

rentabilidade resultante do agrupamento do ROIC, ROE e ROA e também a 

correlação entre a geração de valor resultante do agrupamento dos indicadores de 

EVA, MVA e do Q de Tobin. O software utilizado para o teste foi o IBM SPSS Statistics 

versão 25. 

 

3.6.3 Teste de Mann-Whitney ou Wilcoxon 

 

Conhecido também como teste U, é não paramétrico, usado como alternativa para o 

teste t de duas amostras, que possibilita averiguar se duas amostras independentes 

derivam de populações idênticas (Freund & Simon, 2000). Ou, segundo Triola (2005), 

é um teste utilizado para testar diferenças nas distribuições populacionais. A hipótese 

nula diz que as duas amostras provêm de populações com a mesma distribuição e a 

hipótese alternativa que as duas amostras provêm de populações diferentes. 

Utilizando-se do software IBM SPSS Statistics versão 25, o teste foi aplicado às 
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mesmas duas amostras utilizadas para a aplicação do teste do coeficiente ρ de 

Spearman, divididas, porém, em dois grupos, um composto pelas companhias com CI 

> 1 e o outro pelas companhias com CI < 1. Adotando-se a mediana como referência 

comparou-se os resultados dos testes de cada um dos dois grupos (companhias com 

CI > 1 e CI < 1). 

 

3.6.4 Regressão com dados em painel 

 

Os dados em painel são um agrupamento de observações em uma seção transversal 

em vários períodos de tempo (Baltagi, 2005), que na visão de Gujarati e Porter (2011) 

é o mesmo que dizer que os dados em painel têm uma dimensão espacial e outra 

temporal. É uma técnica, que de acordo com Baltagi (2005), sugere que indivíduos, 

empresas, estados ou países são heterogêneos, que permite construir e testar 

modelos comportamentais mais complicados, fornece dados mais informativos, mais 

variabilidade, menos colinearidade entre as variáveis, mais eficiência e mais graus de 

liberdade. Técnica, segundo Gujarati e Porter (2011), que está sendo usada a cada 

dia mais nas pesquisas econômicas. O teste de regressão com dados em painel foi 

aplicado para o grupo de companhias com CI > 1 com o objetivo de analisar a 

contribuição do CI para a lucratividade, rentabilidade e geração de valor.  

 

Utilizou-se o software EViews versão 9 para a realização dos testes, sendo as 

variáveis resposta os indicadores que compõem os grupos de lucratividade, 

rentabilidade e geração de valor e o CI a variável dependente. Empregou-se o modelo 

com efeitos fixos e aleatórios e para se obter a definição do melhor modelo, se fixo ou 

aleatório, aplicou-se o teste Wu-Hausman, que, para Johnston & DiNardo (2001), 

verifica se os efeitos e os regressores estão correlacionados, deduzindo-se dois 

estimadores com propriedades diferentes. Se houver correlação, o efeito é fixo, se 

não, o efeito é aleatório. O teste foi aplicado à amostra contendo todas as companhias 

com CI > 1 e também às amostras segregadas por ano e por setor, conforme 

classificação alternativa descrita na Tabela 4, com o intuito de checar se a influência 

do CI no desempenho financeiro e na geração de valor das companhias mais 

intensivas em CI ocorre de forma diferente entre os setores. 
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3.6.5 Análise dos componentes principais 

 

A análise de componentes principais tem como objetivo encontrar um meio de 

condensar, com perda mínima de informação, a informação contida em várias 

variáveis, em um conjunto menor de variáveis estatísticas (fatores). É uma abordagem 

estatística usada como uma base objetiva para criar escalas, já que consegue analisar 

inter-relações entre alto número de variáveis e explicar essas variáveis em termos de 

suas dimensões comuns (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2009). A análise de 

componentes principais foi adotada para agrupar, com o auxílio do software IBM 

SPSS Statistics versão 25, os indicadores de lucratividade (EBITDA, MB e ML), 

rentabilidade (ROIC, ROA e ROE) e geração de valor (EVA, MVA e Q de Tobin) da 

amostra, contendo as companhias listadas na BM&FBovespa mais intensivas em CI, 

agrupadas em sete setores, conforme classificação alternativa na Tabela 4, com a 

finalidade de apurar, por meio da análise gráfica, se a influência do CI no desempenho 

financeiro e na geração de valor das companhias mais intensivas em CI ocorre de 

forma diferente entre os setores. 

 

3.6.6 Modelo de equações estruturais 

 

A modelagem de equações estruturais é utilizada, segundo Hair Jr. et al. (2009, p. 

542), para examinar uma série de relações de dependência simultaneamente. É uma 

técnica multivariada que combina aspectos de análise fatorial e de regressão múltipla. 

É muito usada para testar teorias que contêm múltiplas equações envolvendo relações 

de dependência. Ou seja, permite ao pesquisador “examinar silmultaneamente uma 

série de relações de dependência inter-relacionadas entre as variáveis medidas e 

construtos latentes (variáveis estatísticas), bem como entre diversos construtos 

latentes”. É caracterizada por dois componentes básicos: a) o modelo estrutural, que 

é o modelo de caminhos, que relaciona variáveis independentes com dependentes; b) 

o modelo de medida que permite ao pesquisador usar diversas variáveis (indicadores) 

para uma única variável independente ou dependente. Nesta pesquisa optou-se pelo 

modelo estrutural. 

 

O modelo de equações estruturais também foi utilizado, por exemplo, por Martínez-

Torres (2006) e Novas et al. (2017) em estudos envolvendo o CI, o que traz evidências 
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de que a aplicação do modelo é eficaz nesses tipos de estudo, embora, segundo o 

próprio Martínez-Torres (2006), o seu uso ainda não seja muito comum em pesquisas 

relacionadas ao CI. Isso deixa a desejar, segundo o autor, pois, como as pesquisas 

nessa área, em sua maioria, são descritivas e buscam, ou deveriam buscar, entender 

as relações que emergem dos diferentes componentes do CI, a aplicação do modelo 

de equações estruturais seria muito satisfatória, já que ele está orientado para a 

análise causal preditiva em situações complexas. Reforçando a aplicabilidade do 

modelo, Hair Jr. et al. (2009) acrescentam que o modelo de equações estruturais tem 

sido utilizado por diversas áreas, tendo se tornado bem popular nas ciências sociais, 

devido às suas vantagens estratégicas. 

 

Em relação à amostra para aplicação dos testes de modelagem de equações 

estruturais, ela foi composta pelas companhias listadas na BM&FBovespa mais 

intensivas em CI e o software utilizado foi o SmartPLS versão 2.0 M3. Ringle, Silva e 

Bido (2014) afirmam que esses testes usam o método de mínimos quadrados parciais 

e conseguem resolver problemas comuns nas Ciências Sociais, como a ausência de 

variáveis com distribuições simétricas, modelos formativos ou com menor número de 

dados, entre outros. Constituem, também, uma importante ferramenta para testar 

teorias em fase inicial, ainda não consagradas ou pouco exploradas. Os testes têm 

como finalidade verificar se, entre as companhias mais intensivas em CI, é o CI ou o 

tamanho, o nível de risco ou o nível de governança que explicam o desempenho 

financeiro e a geração de valor. Bem como analisar o impacto dessas variáveis na 

geração de valor e desempenho em cada setor, utilizando-se para isso, da 

classificação alternativa dos setores proposta, conforme Tabela 4. O tamanho da 

empresa será definido pelo ativo total, o nível de risco pela variância e a governança 

de acordo com a classificação da BM&FBovespa. 

 

O modelo a ser utilizado consiste no anteriormente demonstrado na Figura 4. Em 

relação ao modelo proposto, é relevante registrar que é fundamental que se tenha 

uma base teórica sólida e consistente (Hair Jr. et al., 2009) e que seja realizada uma 

avaliação da confiabilidade dos construtos e da validade dos instrumentos (Novas et 

al., 2017). Nesse sentido, como mencionam Ringle et al. (2014), é preciso observar 

nos modelos de mensuração as validades convergentes (Average Variance Extracted 

- AVE), a consistência interna (alfa de Cronbach) e a confiabilidade composta 
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(composite reliability). Para esses testes existem alguns parâmetros mínimos que 

precisam ser observados. Para a AVE os valores encontrados são considerados 

adequados se superiores a 0,05; para a confiabilidade composta eles precisam ser 

superiores a 0,07 (Martínez-Torres 2006; Novas et al., 2017; Ringle et al., 2014); e 

para a análise de confiabilidade ou alfa de Cronbach é preciso encontrar valores 

superiores ou iguais a 0,07 (Novas et al., 2017 e Ringle et al., 2014). 

 

3.7 Limitações da pesquisa e formas de contorná-las 

 

Toda pesquisa tem suas limitações e, de acordo com Richardson (1999), talvez nunca 

exista uma pesquisa perfeita, visto que o processo de investigação, por ser realizado 

por humanos, que não são perfeitos, é imperfeito, além de outros aspectos 

limitadores, como os instrumentos de avaliação empregados, o fator tempo, a 

disposição das pessoas envolvidas e também a própria natureza do experimento. 

Almeida (2016) indica outras dificuldades que podem ser encontradas nesse tipo de 

pesquisa, como a ausência de uma metodologia consensual de análise, que englobe 

todas as variáveis, os dados e as informações envolvidas no processo. Além disso, 

Lakatos e Marconi (2009) já chamavam a atenção para o cuidado necessário nesse 

tipo de pesquisa, pois elas acabam tendo como ponto fraco a excessiva confiança nos 

dados, a falta de detalhes do processo e a não observância de diferentes aspectos e 

enfoques. Todavia, a pesquisadora engendrou esforços para superar essas 

limitações, buscando avaliar a qualidade dos dados, testar os modelos e só depois 

proceder aos testes específicos. 

 

Cooper e Schindler (2016) elucidam que ignorar esse tópico é uma atitude não 

profissional e até antiética. Toda pesquisa tem suas limitações e cabe ao pesquisador 

reconhecê-las de forma a possibilitar aos leitores o julgamento da validade do estudo. 

Dessa forma, seguem-se as principais limitações do estudo:  

 

a) O tamanho e a composição da amostra, visto que foram consideradas somente 

as empresas de capital aberto e que dispunham das variáveis necessárias para 

a aplicação dos testes e análises. Não entraram na amostra as empresas de 

menor porte, por exemplo, e todas as outras que não tinham suas ações 

negociadas na bolsa de valores, mas para Camargos (2008) essa é uma 
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limitação presente em quase todas as pesquisas realizadas no mercado 

brasileiro; 

b) em termos econométricos, destacam-se os possíveis erros de mensuração das 

variáveis. No sentido de minimizar esses erros, utilizou-se a triangulação 

interna, que de acordo com Yin (2001) é um fundamento lógico para melhor 

utilizar fontes múltiplas de evidências. Usou-se também uma metodologia mais 

abrangente, como a aplicação de mais de um teste e a divisão dos períodos 

(análises realizadas com todos os trimestres e por ano);  

c) o conjunto de variáveis utilizado por si só tem suas limitações, além do viés do 

pesquisador. Para isso, escolheram-se três variáveis para cada indicador 

(lucratividade, rentabilidade, geração de valor), de maneira a aprofundar a 

análise e fundamentar melhor os resultados. 

 

Aqui, é fundamental mencionar que tais limitações não inviabilizam os resultados da 

presente pesquisa, pois foram tomadas medidas para contorná-las, como a abertura 

do período de cinco anos em 20 trimestres, o que permitiu melhor visão da 

continuidade das observações, tornando os resultados mais confiáveis. Além disso, 

procedeu-se à triangulação interna (utilização de diferentes abordagens, metodologia, 

modelos e recortes temporais) e externa (comparação dos resultados do estudo com 

as teorias de base) como meios de potencializar os resultados da pesquisa e superar 

as supramencionadas limitações. Acredita-se, assim, que os resultados, as análises 

e as conclusões ora apresentadas podem, portanto, produzir implicações práticas, 

teóricas e gerenciais, ajudando a compreender melhor a temática que abrange os 

efeitos do conhecimento materializado no CI sobre o desempenho financeiro e a 

geração de valor organizacional.   
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

No presente capítulo apresentam-se os resultados obtidos, analisando-os segundo o 

objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

4.1 Estatísticas descritivas 

 

As estatísticas descritivas englobaram 2.940 observações, dados trimestrais e o 

período de cinco anos, entre 2012 e 2016, conforme evidenciado na Tabela 5. 

 

Tabela 5  

Resumo das estatísticas descritivas: período completo (1T12 ao 4T16) 

Variável Grupo N Média Mínimo Máximo Mediana Desvio 

EBITDA CI > 1 1.860 24.421.933 (417.575) 5.416.562.000 321.562 260.702.679 
 CI < 1 1.080 1.363.306 (14.848.128) 65.025.000 64.045 6.120.411 

 Total 2.940 15.951.417 (14.848.128) 5.416.562.000 207.963 207.672.085 

MB CI > 1 1.860 38,87 (59,41) 100,00 32,23 23,47 

 CI < 1 1.080 23,58 (2.664,29) 464,26 25,05 110,89 

 Total 2.940 33,26 (2.664,29) 464,26 29,09 70,12 

ML CI > 1 1.860 7,32 (324,16) 171,37 7,27 28,40 
 CI < 1 1.080 338,59 (77.942,86) 62.722,22 1,68 5.449,25 

 Total 2.940 129,01 (77.942,86) 62.722,22 5,52 3.305,71 

ROIC CI > 1 1.860 5,18 (99,34) 39,01 4,04 6,30 
 CI < 1 1.080 0,42 (253,63) 125,56 1,37 14,00 

 Total 2.940 3,43 (253,63) 125,56 2,90 10,12 

ROE CI > 1 1.860 0,02 (56,11) 70,42 0,05 2,36 
 CI < 1 1.080 (0,01) (19,65) 19,72 0,01 1,30 

 Total 2.940 0,01 (56,11) 70,42 0,04 2,04 

ROA CI > 1 1.860 0,03 (0,98) 0,33 0,02 0,06 
 CI < 1 1.080 (0,01) (1,24) 1,10 0,00 0,10 

 Total 2.940 0,01 (1,24) 1,10 0,01 0,08 

EVA CI > 1 1.860 153.264 (7.185.669) 14.752.679 25.085 1.075.518 
 CI < 1 1.080 (676.065) (73.970.364) 12.508.154 (31.857) 4.894.670 

 Total 2.940 (151.387) (73.970.364) 14.752.679 (7.423) 3.112.432 

MVA CI > 1 1.860 2.378.872 (59.419.567) 259.524.931 (137.279) 24.733.006 
 CI < 1 1.080 (15.282.641) (691.905.659) 21.267.110 (1.283.312) 64.537.215 

 Total 2.940 (4.109.031) (691.905.659) 259.524.931 (612.998) 44.593.403 

Q de 

Tobin 

CI > 1 1.860 1,03 0,01 6,80 0,70 1,02 
CI < 1 1.080 0,29 0,00 1,41 0,25 0,20 

 Total 2.940 0,75 0,00 6,80 0,47 0,89 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI. 
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Os dados da Tabela 5 compreenderam a amostra total (147 companhias), sendo o 

número de companhias o mesmo para todos os trimestres analisados. Além dos testes 

aplicados à amostra total contendo todos os trimestres, as estatísticas descritivas 

foram aplicadas à amostra anual, contendo cada ano analisado os quatros trimestres. 

Ao observar os dados da Tabela 5 e das Tabelas 38 a 42 que se encontram no 

Apêndice A, percebeu-se que, em todas as variáveis analisadas, EBITDA, MB e ML 

para lucratividade; ROIC, ROE e ROA para rentabilidade; e EVA, MVA e Q de Tobin 

para geração de valor, a mediana é maior nas companhias com CI > 1. Isso indica, 

para esse primeiro nível de análise, que as empresas listadas na BM&FBovespa e 

que possuem CI geraram resultados superiores aos das que não possuem, em termos 

de lucratividade, rentabilidade e geração de valor. 

 

4.2 Análise de séries temporais para avaliar a contribuição do CI para o 

desempenho financeiro e geração de valor ao longo do tempo 

 

A análise das séries temporais para a verificação da contribuição do CI para o 

desempenho financeiro e geração de valor, ao longo do tempo, consta na Tabela 6. 

Na investigação utilizou-se a amostra final composta pelas 147 companhias, 

compreendendo o total de 2.940 observações relativas aos 20 trimestres. Do total da 

amostra, 93 companhias foram classificadas no grupo que engloba as companhias 

com CI > 1 e 54 no grupo que engloba as companhias com CI < 1. O nível de 

significância adotado foi de 5%. Dessa forma, um p-valor < 0,05 confirma as hipóteses 

formuladas.  

 

Aplicou-se o teste de Mann-Whitney, conforme descrito no capítulo 4: Metodologia da 

Pesquisa. Os resultados permitiram validar as hipóteses H1 e H2, incluindo as sub-

hipóteses H2.1 e H2.2. Estatisticamente, nesse segundo nível de análise, foi possível 

verificar que, em todos os indicadores analisados, as companhias pertencentes ao 

grupo com CI > 1 tiveram resultado superior às demais, ou seja, o resultado da 

mediana foi superior nas companhias pertencentes ao grupo com CI > 1, em relação 

às demais. Além disso, em todos os casos percebeu-se que o “p-valor” também foi 

menor que 0,05, indicando a aceitação das hipóteses. Na verdade, o valor encontrado, 

igual a 0,00, indica altíssima consistência estatística, tendo em vista os critérios 

econométricos que preconizam, para tal, um nível de significância superior a 1%. 
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Dessa maneira, pode-se dizer que o CI influenciou positivamente a lucratividade, a 

rentabilidade e a geração de valor das companhias listadas na BM&FBovespa, de 

forma sistemática, ao longo do tempo, no período de cinco anos (20 trimestres), 

compreendido entre 2012 e 2016.  

 

Tabela 6 

Resumo do resultado dos testes da contribuição do CI para a geração de valor e 
desempenho financeiro das companhias listadas na BM&FBovespa: período completo 
(1T12 ao 4T16) 

Contribuição do CI para Indicadores Grupo N Mediana P-Valor 

Lucratividade 

EBITDA 
 
 

CI > 1 1.860 321.562 
0,000 

CI < 1 1.080 64.045 
MB 

 
 

CI > 1 1.860 32,23 
0,000 

CI < 1 1.080 25,05 
ML 

 
 

CI > 1 1.860 7,27 
0,000 

CI < 1 1.080 1,68 

Rentabilidade 

ROIC 
 
 

CI > 1 1.860 4,04 
0,000 

CI < 1 1.080 1,37 
ROE 

 
 

CI > 1 1.860 0,05 
0,000 

CI < 1 1.080 0,01 
ROA 

 
 

CI > 1 1.860 0,02 
0,000 

CI < 1 1.080 0,00 

Geração de valor 

EVA 
 
 

CI > 1 1.860 25.085 
0,000 

CI < 1 1.080 (31.857) 
MVA 

 
 

CI > 1 1.860 (137.279) 
0,000 

CI < 1 1.080 (1.283.312) 
Q de Tobin 

 
CI > 1 1.860 0,70 0,000 
CI < 1 1.080 0,25 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI. 
 

Ainda nesse segundo nível de análise, visando dar mais sustentabilidade aos 

resultados, a amostra final foi dividida em cinco subamostras, cada uma delas 

composta de quatro trimestres. Assim, aplicou-se o teste de Mann-Whitney também a 

essas subamostras, sendo os resultados apresentados com detalhamento nas 

Tabelas 43 a 47 (Apêndice A).  

 

Percebeu-se, em todos os casos (todos os indicadores e em todas as subamostras), 

que a mediana dos indicadores também foi maior no grupo das empresas com CI > 1 

do que nas demais. Foi também constatado “p-valor” < 0,05 (igual a zero), indicando 

altíssima significância estatística. Os detalhamentos encontram-se descritos nas 
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Tabelas 43 a 47. Esses achados não estão alinhados aos resultados de Carvalho et 

al. (2010) e Maditinos et al. (2011), que não encontraram relação significativa entre o 

CI e o desempenho financeiro. Por outro lado, o resultado dos testes realizados nas 

companhias listadas na BM&FBovespa corroboram e ampliam os achados de Tseng 

& Goo (2005), Stam (2009), Calabrese et al. (2013), Cricelli, Greco & Grimaldi (2013), 

Grimaldi, Cricelli & Rogo (2013), Jordão et al. (2013) e Almeida (2016) e Jordão & 

Almeida (2017), revelando a influência do CI, em todos os períodos, sobre o 

desempenho financeiro (em termos de lucratividade e rentabilidade) e sobre a geração 

de valor 

 

4.3 Análise gráfica da comparação da influência do CI no desempenho 

financeiro e geração de valor das companhias listadas na BM&FBovespa 

 

Para a aplicação desse teste agruparam-se as companhias da amostra, 

compreendendo todos os trimestres, em quartis, cujos resultados estão descritos na 

Tabela 7, representados graficamente nas Figuras 5, 6 e 7. 

 

Tabela 7 

Resumo do resultado, por quartil, dos testes de desempenho financeiro e de geração 
de valor das companhias listadas na BM&FBovespa  

Medidas Indic. 
Quartil 
1 <0,72 

Quartil 
2>0,72 e 

<1,40 

Quartil 
3>1,40 
e <2,43 

Quartil 
4>2,43 

P-valor Resultado 

Lucrat. 

EBITDA 1.021 1.523 1.666 1.664 0,000 3º quartil = 4º quartil 

MB 1.074 1.500 1.526 1.779 0,000 2º quartil = 3º quartil 

ML 990 1.649 1.603 1.626 0,000 
4º quartil = 3º quartil = 
2º quartil e 4º quartil = 
2º quartil  

Rentab. 

ROIC 897 1.355 1.678 1.953 0,000 Os quartis são todos 
diferentes 

ROE 1.057 1.376 1.571 1.881 0,000 Os quartis são todos 
diferentes 

ROA 904 1.484 1.631 1.858 0,000 
Os quartis são todos 
diferentes 

Valor 

EVA 1.074 1.388 1.527 1.897 0,000 Os quartis são todos 
diferentes 

MVA 1.052 1.077 1.545 2.228 0,000 1º quartil = 2º quartil 
Q de 
Tobin 

672 1.300 1.693 2.220 0,000 Os quartis são todos 
diferentes 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
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Nesse terceiro nível de análise percebeu-se que o primeiro quartil (Q1) foi composto 

por 36 companhias, o segundo (Q2) por 38 companhias, o terceiro (Q3) por 37 

companhias e o quarto (Q4) por 36 companhias. No quartil 1 estão as companhias 

menos intensivas em CI, com CI < 0,72, no quartil 2 e 3 estão as companhias com CI 

> 0,72 e < 2,43 e no quartil 4 as companhias mais intensivas em CI, com CI > 2,43. 

Na análise, buscou-se verificar se de fato as companhias mais intensivas em CI têm 

desempenho e valor superiores às demais. 

 

 
Figura 5 - Lucratividade dos testes dos quartis: período 1T12 ao 4T16. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Ao analisar os resultados constantes na Tabela 7 e Figura 5, pode-se dizer, em 

relação aos indicadores de lucratividade, que a sub-hipótese H3.1 foi parcialmente 

validada. Ao avaliar o EBITDA, percebe-se igualdade de valores entre o quartil 3 e 4, 

sendo que os demais apresentam valores inferiores a estes. Considerando os 

resultados agregados dos dois maiores quartis, verificou-se que estes tiveram 

resultados superiores aos demais, validando a hipótese. Ao analisar a margem bruta, 

apurou-se, também, igualdade de valores entre o quartil 2 e 3, sendo que o Q1 

apresenta valores inferiores a estes e Q4 superiores. Tendo-se os resultados 

agregados dos dois maiores quartis, detectou-se que eles foram superiores aos 

demais, validando, parcialmente, a hipótese.  

 

Deve-se mencionar que, embora haja grande similaridade entre as empresas dos 

quartis intermediários, nota-se uma nítida diferença entre o conjunto das empresas 
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mais e menos intensivas em CI (Q1 e Q4), revelando a tendência a mais lucratividade 

operacional entre aquelas e menos entre estas últimas. Ao analisar a margem líquida, 

porém, acusou-se similaridade entre os valores dos quartis 2, 3 e 4. Considerando os 

resultados agregados dos dois maiores quartis (Q3 e Q4), verifica-se que estes 

apresentaram resultados superiores aos demais (Q1 e Q2). Acentua-se que, devido a 

essa grande similaridade entre as empresas dos quartis intermediários e o superior, 

pode-se apenas validar parcialmente a hipótese, pois apenas o conjunto das 

empresas menos intensivas em CI (Q1) se distanciam das demais, revelando que a 

ausência do CI impactou negativamente na capacidade de gerar resultados líquidos, 

mas a presença e a intensidade do CI não foram capazes de explicar o aumento desse 

indicador. Em conjunto, os resultados constantes na Tabela 7 e Figura 5 revelam que 

as companhias mais intensivas em CI têm, em parte, lucratividade superior às demais. 

 

 
Figura 6 - Rentabilidade dos testes dos quartis: período 1T12 ao 4T16. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Em relação aos indicadores de rentabilidade, os resultados da Tabela 7 e Figura 6 

evidenciam que a sub-hipótese H3.2 foi integralmente validada, sendo possível 

perceber claramente que todas as variáveis analisadas indicam que as companhias 

pertencentes ao quartil 4 tiveram resultados superiores às demais; que as companhias 

pertencentes ao quartil 3 tiveram resultados superiores à Q1 e Q2; e que as 

companhias pertencentes ao quartil 2 tiveram resultados superiores às demais do 

quartil 1, revelando, inequivocamente, que os resultados, em termos de rentabilidade, 

melhoram gradativamente à medida que as companhias se tornam mais intensivas 
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em CI. Isso significa dizer que as companhias mais intensivas em CI geram 

rentabilidade superior às demais, o que se alinha aos estudos realizados por 

Thiagarajan & Baul (2014), Almeida (2016), Jordão e Almeida (2017), Gonzáles et al. 

(2017), entre outros. 

 

 
Figura 7 – Geração de valor dos testes dos quartis: período 1T12 ao 4T16. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Ao examinar os resultados constantes na Tabela 7 e Figura 7, pode-se afirmar, em 

relação aos indicadores de geração de valor, que a sub-hipótese H3.3 também foi 

integralmente validada. Ao analisar o EVA e o Q de Tobin, percebe-se claramente que 

essas duas variáveis indicam que as companhias pertencentes ao quartil 4 tiveram 

resultados superiores às demais; que as companhias pertencentes ao quartil 3 tiveram 

resultados superiores a Q1 e Q2; e que as companhias pertencentes ao quartil 2 

tiveram resultados superiores às demais do quartil 1. A análise do indicador MVA 

mostrou que houve similaridade entre os resultados dos quartis 1 e 2, mas que estes 

são inferiores ao observado nos quartis 3 e 4, respectivamente. Com base nos 

resultados agregados dos dois maiores quartis, ressalta-se que estes apresentam 

resultados superiores aos demais, validando a hipótese. Isso porque, embora haja 

grande similaridade entre as empresas dos quartis inferiores, houve nítida diferença 

entre o conjunto das empresas mais intensivas (Q3 e Q4) e menos intensivas em CI 

(Q1 e Q2), revelando a tendência a mais geração de valor entre aquelas e menos 

entre estas últimas. Em conjunto, os resultados constantes na Tabela 7 e Figura 7 

revelam que as companhias mais intensivas em CI têm geração de valor superior às 
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demais, corroborando e ampliando os resultados já observados por Bontis et al. 

(1999), Tseng & Goo (2005), Almeida (2016), Jordão & Almeida (2017), entre outros.  

 

Tomados em conjunto com os resultados da análise descritiva e do teste de Mann 

Whitney já apresentados, esses achados indicam que, embora tenha sido observada 

menos influência do CI sobre a lucratividade das companhias analisadas, em linha 

com os achados anteriores de Almeida (2016), essa questão já era esperada, segundo 

a teoria da irrelevância de dividendos proposta por Modigliani e Miller (1958), que, 

entre outras coisas, explicam que as políticas de dividendos atuais e futuras não 

afetam o valor de mercado das companhias. De fato, a moderna teoria de finanças 

enfatiza que os investidores e proprietários estão mais interessados no rendimento 

(retorno sobre o capital) medido pela rentabilidade e, sobretudo, na geração de valor 

– que é o principal objetivo da administração financeira. Nesse sentido, pode-se 

considerar integralmente validada a hipótese H3, permitindo inferir que os 

investimentos nos ativos do conhecimento formadores do CI podem estar 

influenciando diretamente no desempenho financeiro e na geração de valor das 

companhias. Esses achados colaboram para o entendimento da teoria estabelecida 

por Edvinsson e Malone (1998), corroborando e ampliando os achados de Bontis 

(2001), Oliveira et al. (2014), Ferenhof et al. (2015), Almeida (2016) e Jordão & 

Almeida (2017), entre outros. 

 

4.4 Análise gráfica do desempenho financeiro e geração de valor dos setores da 

BM&FBovespa 

 

Nesse quarto nível de análise, os 10 setores da BM&FBovespa foram agrupados em 

sete, conforme classificação alternativa proposta na Tabela 4, visando facilitar a 

análise e aplicação dos testes e potencializar a discussão dos resultados. Após a 

reclassificação buscou-se analisar a influência do CI nos indicadores de lucratividade, 

rentabilidade e geração de valor das companhias mais intensivas em CI por meio da 

análise dos componentes principais, ao longo dos 20 trimestres, no período de 2012 

a 2016. 

 

A metodologia de análise de componentes principais foi adotada para compor os 

indicadores de lucratividade (EBITDA, MB e ML), de rentabilidade (ROIC, ROA e ROE) 
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e geração de valor (EVA, MVA e Q de Tobin). A partir dessa composição realizou-se 

a análise gráfica, conforme pode ser demonstrado nas Figuras 9 a 15. Isso possibilitou 

a visualização da evolução ou involução dos indicadores de lucratividade, 

rentabilidade, geração de valor e do CI ao longo do período em escrutínio. 

 

No período estudado, observou-se que alguns fatos importantes impactaram a 

economia e podem justificar o comportamento de alguns dos indicadores analisados. 

Nesse período, pode-se destacar como fato importante e que, de alguma forma, 

impactou a economia as manifestações de junho ou a chamada “Jornada de junho”. 

Nesse mês do ano de 2013 a população demonstrou sua insatisfação com a política 

institucional, a corrupção e a incoerência na distribuição dos investimentos, muitos 

investimentos destinados a megaeventos esportivos, como a Copa das 

Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, por exemplo, e a falta de 

investimentos públicos em educação e saúde, como esclarece Gondim (2016) ou 

como já mencionava Gohn (2014), pela má qualidade dos serviços públicos, em 

especial a saúde, educação, segurança pública e transportes, em uma das maiores 

manifestações populares da história do país, reunindo mais de um milhão de pessoas. 

 

As referidas manifestações de junho são consideradas um evento inédito na história 

do país, já que não houve centros decisórios, os protestos foram informais e as 

mesmas não atendiam a chamado de partido político, sindicatos ou associações. Além 

disso, pela primeira vez houve a reunião nas ruas, de setores de esquerda, direita e 

indefinidos, bem como de diferentes classes sociais (Gondim, 2016). Outro 

acontecimento, melhor dizendo, série de acontecimentos, foi deflagrado a partir de 

2014, quando o Brasil iniciou uma das mais longas recessões da sua história, com o 

Produto Interno Bruto (PIB) acumulando queda de 9% no período de 2013 a 2016 

(Bacha, 2017). Tal movimento pode ser observado na Figura 8, o que, segundo Oreiro 

(2017), consiste na mais profunda e duradoura recessão desde o término da Segunda 

Guerra Mundial.  
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Figura 8 – Produto Interno Bruto Brasileiro: período 2011 a 2016. 
Fonte: IBGE 2017 

 

Barbosa Filho (2017) esclarece que a crise iniciada em 2014 é resultado de choques 

de oferta e demanda, ocasionados, em sua maior parte, por erros de políticas públicas 

que geraram alto custo fiscal e reduziram a capacidade de crescimento da economia. 

Na visão dele e de Oreiro (2017), os determinantes da crise podem ser agrupados 

como:  

 

a) A Nova Matriz Econômica (NME), um conjunto de políticas adotadas a partir de 

2011/2012, com forte intervenção do governo na economia, o que gerou 

elevação nos gastos, concessões de subsídios e intervenção nos preços;  

b) política monetária, que reduziu, em 2012, a taxa de juros básica em um 

momento de aceleração da taxa de inflação, o que manteve a inflação alta e 

diminuiu a credibilidade do Banco Central. Nesse período, o governo, devido 

aos subsídios a setores chamados estratégicos, também utilizou os recursos 

públicos de forma exagerada, elevando a taxa de investimento doméstico, 

reduzindo a produtividade total dos fatores (PTF) e a capacidade de 

crescimento da economia;  

c) controle de preços, o setor energético e a Petróleo do Brasil S.A. 

(PETROBRÁS) sofreram com o controle de preços. A Petrobrás, por exemplo, 

registrou perdas superiores a R$ 50 bilhões e, além das perdas registradas 

pelas companhias, com o fim do controle e regulação dos preços ocorridos em 

2015, o governo teve que subir a taxa de juros para tentar controlar a inflação;  
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d) contas públicas e risco país, os estímulos fiscais geraram deterioração das 

contas públicas, provocando um déficit primário crescente e elevando o risco 

Brasil. Complementando, Paula e Pires (2017) elucidam, de forma resumida, 

que em 2015-2016 a economia sofreu com o ajuste fiscal, a crise hídrica, a 

desvalorização da moeda, deterioração dos termos de troca, aumento da taxa 

de juros Selic, entre outros fatores que contribuíram ainda mais para a redução 

do crescimento econômico.  

 

Em meio a todo o “caos” vivido pelo país, com a Selic chegando em 2015 a 13%, a 

inflação a 11%, o PIB caindo (-3,8%) e o desemprego aumentando, aumentaram 

também as pressões políticas e econômicas contra o governo da Presidenta Dilma 

Rousseff, que acabou sendo afastada da Presidência pelo impeachment em 

dezembro de 2015 e teve seu mandato cassado em agosto de 2016. Em 2016 as 

coisas não melhoraram, a Selic chegou a 14%, o desemprego a 17% e embora a 

inflação tenha sido reduzida a 6% o PIB registrou outra queda (-3,6%). Esses seriam, 

então, os fatos mais relevantes que ocorreram na economia brasileira no período 

analisado e que permitem melhor análise a respeito dos resultados encontrados, 

tornando mais claro o movimento dos indicadores no decorrer do período.  

 

Tendo em mente os retro mencionados fatos e a análise gráfica das Figuras 9 a 15, 

pode-se observar um movimento sincronizado entre o CI e os indicadores combinados 

de geração de valor (EVA, MVA e Q de Tobin) em quase todos os setores, 

demonstrando a expressiva influência do CI sobre tais indicadores. Já o reduzido 

sincronismo entre o indicador de lucratividade e o de CI pode ser justificado pela teoria 

da irrelevância dos dividendos, anteriormente discutida, que evidencia que o preço da 

ação ou seu custo não é afetado pela política de dividendos. Assim, pode-se afirmar, 

concordando com Almeida (2016), que a lucratividade e a rentabilidade do presente 

podem ser sacrificadas pela expectativa de geração de resultados futuros, 

materializados na geração de valor organizacional. 

 

Ainda nesse quarto nível de análise, avaliando-se os setores da BM&FBovespa, 

começando pelo de consumo não cíclico, composto pelos segmentos de açúcar e 

álcool, agricultura, alimentos, carnes, cervejas, produtos de limpeza, entre outros, 

conforme apresentado na Figura 9, pode-se observar que o CI desse setor, mesmo 
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com a crise, foi subindo gradualmente no decorrer do período e, com ele, os 

componentes de rentabilidade e geração de valor. O componente de geração de valor 

foi o que mais manteve movimento sincronizado com o CI, embora a rentabilidade na 

curva também tenha seguido tal movimento.  

 

 
Figura 9 - Desempenho financeiro e geração de valor do setor de consumo 
não cíclico: período 1T12 ao 4T16. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Já no setor de consumo cíclico, composto pelos segmentos de automóveis e 

motocicletas, calçados, móveis, edificações, aluguel de carros, eletrodomésticos, 

restaurantes, serviços educacionais, vestuário, viagens e turismo, entre outros, como 

ilustra a Figura 10, percebe-se um movimento ainda mais sincronizado entre o CI e os 

componentes de geração de valor. Podendo ser observado também um movimento 

de queda tanto no CI quanto nos componentes de geração de valor e de lucratividade. 

Embora o movimento não tenha sido brusco, ele se manteve constante no decorrer 

do período analisado, o que pode ser justificado pela crise vivida pelo país. 
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Figura 10 - Desempenho financeiro e geração de valor do setor de consumo 
cíclico: período 1T12 ao 4T16. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

No setor de saúde, segmentos de análises e diagnósticos, equipamentos, 

medicamentos e outros produtos, de acordo com a Figura 11, registra-se o mesmo 

movimento sincronizado entre o CI e a geração de valor, e a rentabilidade na curva 

também segue mais ou menos tal movimento. 

 

 

Figura 11 - Desempenho financeiro e geração de valor do setor de saúde: 
período 1T12 ao 4T16. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

O setor de bens industriais, como pode ser visto na Figura 12, é composto pelos 

segmentos de armas e munições, construção pesada, engenharia consultiva, 

equipamentos elétricos, exploração de rodovias, máquinas e equipamentos de 
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construção, agrícolas e industriais, transporte, motores, compressores, entre outros. 

Pode-se dizer que o setor sofreu bem com a crise enfrentada pelo país, o que é 

comprovado pela queda do CI e dos componentes de lucratividade, rentabilidade e 

geração de valor. É possível ver, nesse setor, um movimento sincronizado entre o CI 

e todos os demais componentes, sendo o mais evidente, assim como na maioria dos 

setores, o movimento entre o CI e a geração de valor.  

 

 
Figura 12 - Desempenho financeiro e geração de valor do setor de bens 
industriais: período 1T12 ao 4T16. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

O setor financeiro e outros, como consta na Figura 13, composto pelos segmentos de 

bancos, corretoras, fundos, seguradoras, exploração de imóveis, entre outros, é 

marcado pelo registro de alta lucratividade, mas que também sofreu com os impactos 

da recessão vivida pelo país. Nesse setor é possível visualizar, também, um 

movimento sincronizado entre o CI e os demais componentes, sendo o movimento 

mais sincronizado o do CI e da geração de valor, havendo um sincronismo 

considerável, também, entre o CI e o componente de lucratividade. 
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Figura 13 - Desempenho financeiro e geração de valor do setor financeiro e 
outros: período 1T12 ao 4T16. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Na Figura 14 encontra-se representado o desempenho dos setores de tecnologia da 

informação, telecomunicações e utilidade pública, conforme classificação alternativa 

realizada para melhor análise dos dados e geração dos testes. Esses setores são 

compostos pelos segmentos de computadores, equipamentos, programas e serviços, 

telecomunicações, água e saneamento, energia elétrica e gás. Nesses setores é 

possível observar um movimento mais sincronizado entre o CI e o componente de 

lucratividade. O sincronismo entre o CI e a geração de valor também é notável, 

embora um pouco menos expressivo, já que em meados de 2015 é possível observar 

uma queda mais acentuada da geração de valor que a registrada no CI, sendo esse 

movimento originado possivelmente pela forte recessão iniciada no final de 2014. 
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Figura 14 - Desempenho financeiro e geração de valor do setor de utilidade 
pública, TI e telecomunicações: período 1T12 ao 4T16. 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Na Figura 15 também se apresenta a junção de setores, o setor de materiais básicos, 

composto pelos segmentos de madeira, artefatos de cobre, ferro e aço, fertilizantes, 

minerais metálicos e não metálicos, petroquímicos, químicos, siderurgia, entre outros, 

e o setor de petróleo, gás e biocombustíveis, composto pelos segmentos de 

equipamentos e serviços, exploração, refino e distribuição. A rentabilidade e a geração 

de valor nesse setor são os componentes mais sincronizados com o CI, embora seja 

possível verificar que os demais componentes também têm certa sincronização com 

o movimento gerado pelo CI. 

 

 
Figura 15 - Desempenho financeiro e geração de valor do setor de materiais 
básicos, petróleo, gás e biocombustíveis: período 1T12 ao 4T16. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
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Como pode ser depreendido da análise das Figuras 9 a 15, de fato o CI impacta nos 

componentes de lucratividade, rentabilidade e geração de valor ao longo do tempo, 

nos diferentes setores analisados. Faz-se necessário, contudo, esclarecer que a 

influência do CI sobre os diferentes indicadores se dá de forma diferente entre os 

setores, segundo a particularidade de cada um. Esses achados se alinham às 

premissas teóricas e aos resultados empíricos anteriores de autores como Kianto et 

al. (2010), Almeida (2016), Andreeva & Garanina (2017) e Mendoza (2017). Nesse 

sentido, foi validada a hipótese H4, corroborando e ampliando os resultados 

encontrados neste estudo referentes à análise descritiva, ao teste de Mann Whitney e 

ao teste Kruskal Wallis. O conjunto dos resultados indica que, de modo geral, o CI tem 

mais influência sobre a rentabilidade e geração de valor em relação ao observado 

sobre a lucratividade, sugerindo, como já mencionado anteriormente, que essas 

questões podem ser explicadas pela Teoria da Irrelevância de dividendos, 

originalmente proposta por Modigliani e Miller (1958). 

 

4.5 Análise da contribuição do CI para o desempenho financeiro e geração de 

valor nos setores da BM&FBovespa por meio do teste de regressão com 

dados em painel 

 

Com o objetivo explícito de aumentar a consistência interna do estudo e gerar uma 

cadeia de evidências que amplie a validação da H4, ainda nesse quarto nível de 

análise foram aplicados à amostra das companhias mais intensivas em CI, separadas 

por setor, o teste de regressão com dados em painel, com coeficientes fixos e 

aleatórios, e o Hausman teste. Isso em todos os setores da BM&FBovespa, de acordo 

com a classificação alternativa da Tabela 4. Os resultados estão apresentados nas 

Tabelas 8 a 14. 
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Tabela 8 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI do setor de bens industriais da BM&FBovespa: período do 1T12 ao 4T16 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente 24264,26 22993,21 0,16 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0003 0,0005 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente 0,020233 0,12365 0,13 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,9544 0,7215 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente 0,576406 0,553559 0,57 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0071 0,0085 

ROA = F(CI) 
 
 

Coeficiente -0,001179 -0,001026 0,04 

 

Não se aplica 

 P-value 0,0372 0,0669 

ROE = F(CI) 
 
 

Coeficiente -0,167135 -0,17609 0,25 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0001 0,0000 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 0,079461 0,078504 0,76 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,0744 0,0772 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 18157,77 17940,98 0,78 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 325172,5 327939,1 0,78 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,062235 0,062518 0,63 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Conforme observado na Tabela 8, percebe-se que o resultado do teste de regressão 

com dados em painel aplicado ao setor de bens industriais indica que, nesse setor, a 

influência do CI sobre os indicadores propostos e analisados apresentou significância 

estatística, seja pela modelagem fixa ou aleatória, permitindo explicar, parcialmente, 

o desempenho financeiro. Isso porque não foi encontrada significância estatística para 

os indicadores de ML (fixo 0,9544), ROA (aleatório 0,0669) e ROIC (fixo 0,0772). Não 

obstante, os resultados do teste de regressão com dados em painel aplicado ao setor 

de bens Industriais permitiram explicar integralmente e com significância estatística a 

geração de valor nesse setor.  
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Tabela 9 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI do setor de consumo cíclico da BM&FBovespa: período do 1T12 ao 4T16 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente 14998,28 14578,02 0,30 
 
 

Aleatório 
 
 

P-valor 0,0003 0,0004 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente -0,451158 -0,382803 0,05 

 

Fixo 

 P-valor 0,0022 0,0074 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente -0,077319 -0,067691 0,79 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,6036 0,6397 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente -0,00161 -0,00151 0,19 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0049 0,0077 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente -0,462434 -0,463393 0,88 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 0,083219 0,087042 0,38 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,1426 0,1240 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 1550,895 1894,97 0,14 

 
Não se aplica P-valor 0,5041 0,4120 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 268621,1 283006,5 0,03 

 

Fixo 

 P-valor 0,0000 0,0000 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,042943 0,051666 0,00 

 

Fixo 

 P-valor 0,0002 0,0000 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Na Tabela 9 são relatados os resultados para o setor de consumo cíclico. Nesse setor 

o CI teve significância estatística, pela modelagem fixa ou aleatória, sendo capaz de 

explicar parcialmente o desempenho financeiro e a geração de valor, tendo em vista 

que não foi encontrada significância estatística para a MB (fixo 0,6036), ROIC (fixo 

0,1426) e EVA (fixo 0,5041). 
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Tabela 10 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI do setor de consumo não cíclico da BM&FBovespa: período do 1T12 ao 4T16 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente 60278,52 49276,08 0,13 
 
 

Não se aplica 
 
 

P-valor 0,3757 0,4660 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente 0,441815 0,424053 0,51 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,0769 0,0873 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente 2,864265 2,825518 0,25 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente 0,003861 0,003835 0,70 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente 0,022139 0,022326 0,58 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 0,863507 0,86088 0,43 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 146245 144645 0,76 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0032 0,0032 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 4479589 4446495 0,81 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0007 0,0007 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,185444 0,18776 0,24 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Os resultados relacionados ao setor de consumo não cíclico encontram-se na Tabela 

10. Para esse setor foram encontradas significância estatística, pela modelagem fixa 

ou aleatória, para a geração de valor e para a rentabilidade, não tendo sido encontrado 

significância estatística para o EBITDA (fixo 0,3757) e ML (fixo 0,0769). Isso indica 

que para o setor de consumo não cíclico o CI explica a geração de valor e a 

rentabilidade, mas explica a lucratividade apenas parcialmente.  
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Tabela 11 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI do setor financeiro e outros da BM&FBovespa: período do 1T12 ao 4T16 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 

Coeficiente 142493,4 135072,4 0,00 
 

Fixo 
 P-valor 0,0000 0,0000 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente 1,570889 2,343936 0,00 

 

Não se 
aplica P-valor 0,0863 0,0091 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente -1,695463 -1,615807 0,09 

 

Aleatório 

 
P-valor 0,0000 0,0000 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente 0,008305 0,009108 0,00 

 

Fixo 

 
P-valor 0,0000 0,0000 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente 0,034393 0,035632 0,08 

 

Aleatório 

 
P-valor 0,0000 0,0000 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 1,117964 1,181352 0,01 

 

Fixo 

 
P-valor 0,0000 0,0000 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 126168,6 124229,8 0,14 

 

Aleatório 

 
P-valor 0,0000 0,0000 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 3315258 3177768 0,00 

 

Fixo 

 
P-valor 0,0000 0,0000 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,231427 0,239096 0,00 

 

Fixo 

 
P-valor 0,0000 0,0000 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Para o setor financeiro e outros, resultados apresentados na Tabela 11, apurou-se 

significância estatística, pela modelagem fixa ou aleatória, para a geração de valor, 

para a rentabilidade e, parcialmente, para a lucratividade, pois não foi encontrada 

significância estatística para um dos indicadores, o de ML (fixo 0,0863). Ou seja, o CI 

nesse caso explica integralmente a rentabilidade e geração de valor e quase 

integralmente a lucratividade.  
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Tabela 12 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI do setor de materiais básicos, petróleo, gás e biocombustíveis da 
BM&FBovespa: período do 1T12 ao 4T16 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente -25945574 -17528082 0,34 
 

Não se aplica 
 P-valor 0,3462 0,5015 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente 0,094281 -0,053343 0,14 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,8497 0,9128 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente 0,022263 0,150058 0,37 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,9602 0,7227 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente 0,001176 0,000911 0,46 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,3018 0,3983 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente -0,011272 -0,00661 0,32 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,4832 0,6669 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 0,288715 0,296865 0,69 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0065 0,0043 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 82305,73 77484,18 0,53 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0056 0,0067 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 366636,9 375419,8 0,90 

 
Não se aplica P-valor 0,0961 0,0721 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,008037 0,008644 0,82 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,3469 0,2858 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Na Tabela 12 são apresentados os resultados do teste de regressão com dados em 

painel para o setor de materiais básicos, petróleo, gás e biocombustíveis. Como pode 

ser observado, não foi encontrada significância estatística, pela modelagem fixa ou 

aleatória, para explicar o desempenho financeiro e a geração de valor, tendo sido 

encontrada significância estatística somente para o ROIC (fixo 0,0065) e o EVA (fixo 

0,0056). 
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Tabela 13 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI do setor de saúde da BM&FBovespa: período do 1T12 ao 4T16 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente -3833,535 -2036,036 0,01 
 
 

Não se aplica 
 P-valor 0,3900 0,6427 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente 2,005935 1,894597 0,00 

 

Fixo 

 P-valor 0,0000 0,0000 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente 3,374915 3,227982 0,03 

 

Fixo 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente 0,014397 0,014334 0,43 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente 0,023795 0,023735 0,67 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 2,386642 2,385886 0,96 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 19711,62 19451,55 0,43 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 709208,6 716371,8 0,24 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,622265 0,610487 0,00 

 

Fixo 

 P-valor 0,0000 0,0000 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

A Tabela 13 apresenta os resultados do teste para o setor de saúde. Para esse setor 

foi encontrada significância estatística, pela modelagem fixa ou aleatória, para a 

geração de valor e parcialmente para o desempenho financeiro, visto que não foi 

encontrada significância estatística para o EBITDA (fixo 0,3900). Afirma-se que, no 

setor de saúde, o CI influencia integralmente a geração de valor e a rentabilidade e, 

parcialmente, a lucratividade.   
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Tabela 14 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI do setor de utilidade pública, TI e telecomunicações da BM&FBovespa: período 
do 1T12 ao 4T16 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 

EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente -287497,3 -301397,8 0,36 
 
 

Aleatório 
 
 

P-valor 0,0014 0,0007 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente 1,287659 0,829096 0,06 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,1702 0,3603 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente 4,859139 4,806486 0,78 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente 0,010226 0,009964 0,25 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente 0,022519 0,021518 0,23 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 1,494328 1,476905 0,23 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 6659,81 17045,84 0,15 

 

Não se aplica 

 P-valor 0,8735 0,6790 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 2703153 2931488 0,00 

 

Fixo 

 P-valor 0,0000 0,0000 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,522399 0,517999 0,24 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Já na Tabela 14 são registrados os resultados dos testes realizados no setor de 

utilidade pública, TI e telecomunicações. Para esse setor foi encontrada significância 

estatística, pela modelagem fixa ou aleatória, para a rentabilidade e, parcialmente, 

para a lucratividade e geração de valor, não tendo havido significância estatística para 

os indicadores de ML (fixo 0,1702) e EVA (fixo 0,8735). 

 

Tabela 15 

Resumo por setor do resultado dos testes de regressão com dados em painel das 
companhias mais intensivas em CI: período 1T12 ao 4T16 

Setor 
Bens 

industriais 
Consumo 

cíclico 
Consumo 

não cíclico 
Financeiro 

e outros 

Materiais básicos, 
petróleo, gás e 

biocombustíveis 
Saúde 

Utilidade 
pública, TI e 
telecomuni-

cações 

Lucrat. Parcial Parcial Não se aplica Parcial Não se aplica Parcial Parcial 

Rent. Não se 
aplica 

Parcial Integral Integral Não se aplica Integral Integral 

Valor Integral Parcial Integral Integral Não se aplica Integral Parcial 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: Integral: CI explica integralmente a variável. Parcial: CI explica parcialmente a variável. Não se 
aplica: CI não explica a variável. 
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Esses achados, embora não se destinem a ressaltar os fatores determinantes do 

desempenho financeiro e da geração de valor nos setores (questão que escapa ao 

escopo da pesquisa), corroboram e ampliam os entendimentos anteriores, devido à 

profundidade e amplitude dos testes, estabelecidos por estudiosos como Kianto et al. 

(2010), Almeida (2016), Andreeva & Garanina (2017) e Mendoza (2017). Percebe-se, 

pelo conjunto dos resultados apresentados nas Tabelas 8 a 14 e pelo resumo 

apresentado na Tabela 15, que o CI influencia as variáveis de lucratividade, 

rentabilidade e geração de valor de forma diferente em cada um dos setores das 

companhias, especialmente nas mais intangível-intensivas listadas na 

BM&FBovespa, confirmando, dessa forma, mais uma vez a hipótese H4 de que a 

influência do CI ocorre de forma diferente entre os setores no período analisado, 

sendo que essa influência parece ser afetada pelas particularidades de cada tipo de 

indústria.  

 

4.6 Aprofundamento da análise dos efeitos do CI sobre o desempenho 

financeiro e a geração de valor nos setores e nas companhias listadas na 

BM&FBovespa 

 

O conjunto dos resultados obtidos, incluindo a análise descritiva, o teste de Mann-

Whitney, a análise de correlações a partir do coeficiente ρ de Spearman, resultados 

apresentados na Tabela 16, para todos os cortes transversais, revela, em todos os 

períodos e para todas as variáveis analisadas, que houve significância estatística 

entre o CI e os indicadores de desempenho financeiro e geração de valor estudados. 

 



134 
 

Tabela 16 

Resumo dos testes de correlação do CI com os indicadores de desempenho financeiro e geração de valor 

Correlação entre o CI e os indicadores de desempenho financeiro e geração de valor 
  Lucratividade Rentabilidade Geração de Valor 
  

EBITDA MB ML ROIC ROE ROA EVA MVA 
Q de 
Tobin 

Período 1 
 

Coeficiente de correlação 0,311 0,273 0,303 0,534 0,351 0,454 0,403 0,588 0,784 
(1T12 ao 4T16) Significância 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Período 2 Coeficiente de correlação 0,211 0,365 0,347 0,542 0,435 0,488 0,424 0,671 0,800 
(1T12 ao 4T12) Significância 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Período 3 Coeficiente de correlação 0,293 0,292 0,323 0,571 0,426 0,503 0,426 0,649 0,816 
(1T13 ao 4T13) Significância 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Período 4 Coeficiente de correlação 0,216 0,217 0,224 0,459 0,357 0,395 0,347 0,633 0,758 
(1T14 ao 4T14) Significância 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Período 5 Coeficiente de correlação 0,395 0,235 0,324 0,515 0,235 0,444 0,338 0,473 0,773 
(1T15 ao 4T15) Significância 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Período 6 Coeficiente de correlação 0,446 0,293 0,272 0,527 0,284 0,413 0,300 0,400 0,754 
(1T16 ao 4T16) Significância 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
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Nesse quinto nível de análise, também foi realizado, buscando melhor compreensão 

do fenômeno por meio dos procedimentos de triangulação interna, o teste de 

regressão com dados em painel, conforme demonstrado na Tabela 17, com a amostra 

contendo as companhias com CI maior que 1 durante todo o período analisado. O 

teste também foi realizado com as demais subdivisões da amostra total, como pode 

ser observado no Apêndice A (Tabelas 48 a 52). Constatou-se, assim, como o 

demonstrado em outras análises, como o teste Kruskal Wallis e análise gráfica, que o 

CI exerce mais influência sobre os indicadores de rentabilidade e geração de valor do 

que sobre os indicadores de lucratividade, lembrando que não foi encontrada 

significância estatística, pela modelagem fixa ou aleatória, para os indicadores de 

EBITDA (fixo 0,1316) e ML (fixo 0,1217).  

 

Pela análise das subdivisões da amostra total constatou-se que para os trimestres do 

ano de 2012 o CI exerce menos influência sobre os indicadores de lucratividade, visto 

que não foi encontrada significância estatística, pela modelagem fixa ou aleatória, 

para os indicadores de EBITDA (fixo 0,2423) e ML (fixo 0,553). Já para os trimestres 

de 2013, foi encontrada significância estatística, pela modelagem fixa ou aleatória, 

para explicar totalmente a rentabilidade e geração de valor e parcialmente a 

lucratividade, não tendo sido encontrada significância estatística para o indicador de 

EBITDA (fixo 0,2850). Em relação aos trimestres de 2014, pode-se afirmar também, 

que o CI exerce influencia sobre a rentabilidade e a geração de valor, não exercendo, 

porém, influencia sobre a lucratividade, já que não foi encontrada significância 

estatística, pela modelagem fixa ou aleatória, para o EBITDA (fixo 0,2875), ML (fixo 

0,4104) e MB (fixo 0,1268). Para os trimestres de 2015 constatou-se que o CI exerce 

influencia total sobre a geração de valor e parcial sobre a rentabilidade, não tendo sido 

encontrada significância estatística, pela modelagem fixa ou aleatória, para os 

indicadores de ROA (fixo 0,0421), EBITDA (fixo 0,9471), ML (fixo 0,156) e MB (fixo 

0,5462). Por fim, para os trimestre de 2016, como não foi encontrada significância 

estatística, pela modelagem fixa ou aleatória, para os indicadores de EBITDA (fixo 

0,4911), ML (fixo 0,1077), MB (fixo 0,5191), ROA (fixo 0,2127), ROE (fixo 0,1840) e 

EVA (fixo 0,0525), pode-se dizer que o CI influência parcialmente a geração de valor 

e a rentabilidade. 
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Esses achados aumentam ainda mais as evidências de que o CI influencia fortemente 

a geração de valor e a rentabilidade e moderadamente a lucratividade das 

companhias listadas na BM&FBovespa, em linha com a teoria da irrelevância dos 

dividendos. Assim, confirma e amplia a teoria clássica do CI, preconizada por autores 

como Edvinsson e Malone (1998) e Stewart (1998), e/ou resultados empíricos 

recentes como os obtidos por Leitner (2005), Tseng & Goo (2005), Stam (2009), 

Calabrese et al. (2013), Cricelli et al. (2013), Grimaldi et al. (2013) e Almeida (2016). 

Indo em desacordo, entretanto, com os resultados encontrados, por exemplo, por 

Carvalho et al. (2010) e por Maditinos et al. (2011), que não encontraram relação 

significante do CI com o desempenho financeiro. 

 

Tabela 17 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI todos os setores da BM&FBovespa: período do 1T12 ao 4T16 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente -2370392 -2553496 0,33 
 
 

Não se 
aplica 

 
P-valor 0,1316 0,1018 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente 0,263223 0,317333 0,00 

 

Não se 
aplica P-valor 0,1217 0,0604 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente 0,615008 0,615456 0,98 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente 0,001634 0,00167 0,04 

 

Fixo 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente -0,19356 -0,195243 0,30 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 0,455572 0,45595 0,67 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 44615,9 44802,68 0,67 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 1571869 1572394 0,98 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,126359 0,128486 0,00 

 

Fixo 

 P-valor 0,0000 0,0000 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

O conjunto dos resultados ora apresentados, mais do que revelar o papel do CI sobre 

os resultados empresariais, amplia o corpo de conhecimentos sobre o tema, tendo em 

vista que estudos como o de Perez e Famá (2006) já haviam referido que os ativos 

intangíveis são relevantes para o desempenho econômico das empresas e para a 

verdadeira criação de valor, especialmente nas empresas mais intangível-intensivas. 
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De Tan et al. (2007) que verificaram que o desempenho das companhias está 

positivamente relacionado ao CI, tendo sido essa contribuição diferente de acordo 

com o setor no qual a organização está inserida e de Kianto et al. (2013) que 

perceberam como a gestão do CI impacta na competitividade e no desempenho 

financeiro. Revelando, o estudo, que a gestão do CI afeta positivamente a 

competitividade, que afeta positivamente o desempenho. Ainda assim, essas 

questões só foram estudadas, em simultâneo, no contexto brasileiro, por Almeida 

(2016) e Jordão & Almeida (2017), com um estudo compreendendo uma amostra e 

período distintos, além do recorte temporal de curto e longo prazo ora realizado, que 

permite significativos avanços no conhecimento do problema em tela.  

 

Por isso, os resultados ora apresentados trazem uma importante contribuição para a 

teoria do CI, complementando os achados de Joia (2001), que salientou que existe 

boa correlação entre os índices de CI e os valores de mercado e contábil, sendo que 

o fator tempo é fundamental para a correta análise dessa relação – o que ele 

denominou “armadilha da defasagem temporal”. Isso porque, na visão do autor, os 

investimentos feitos para aumentar e reter o conhecimento e para criar e ampliar os 

diferentes ativos intangíveis geralmente levam um tempo para trazer resultados 

efetivos. Tendo em vista os resultados da análise de séries temporais com diversos 

exercícios ora realizada, divididos em subamostras anuais e trimestrais, percebe-se 

que esse tende a ser um efeito durador ao longo do tempo. 

 

Ainda em relação aos resultados de estudos anteriores, pode-se afirmar que a 

presente pesquisa igualmente complementa as análises já realizadas por Oliveira et 

al. (2014), que perceberam que o portfólio das empresas intangível-intensivas possui 

melhor desempenho econômico que as demais, abrangendo o grupo com a maior 

quantidade de marcas valiosas; por Khalique et al. (2015), que constataram que, com 

exceção do capital humano, todos os outros elementos do CI avaliados têm influência 

positiva sobre o desempenho organizacional; por Hashim et al. (2015), que 

encontraram relação positiva entre o CI e o desempenho organizacional, concluindo 

que o CI é tão importante para a geração de valor e vantagem competitiva sustentável 

quanto os demais capitais; por Kamath (2015), que notaram que o desempenho 

financeiro e o valor de mercado das empresas são influenciados pela eficiência do CI; 

por Mendoza (2017), para quem os ativos intangíveis são os verdadeiros 
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influenciadores dos fluxos de caixa das empresas e que isso depende do setor no qual 

as empresas estão inseridas; e por Kurfi et al. (2017), que identificaram que o VAIC 

influencia o desempenho financeiro, podendo, então, inferir, que as empresas com 

maior CI têm, também, um melhor desempenho.  

 

4.7 Análise de CI, risco, tamanho e nível de governança das companhias listadas 

na BM&FBovespa 

 

Nesse sexto e último nível de análise, utilizou-se o modelo de equações estruturais 

para avaliar em que medida, a lucratividade, rentabilidade e a geração de valor das 

companhias listadas na BM&FBovespa, mais intangível-intensivas, podem ser 

explicadas pelo CI, pelo tamanho, pelo nível de governança ou pelo nível de risco das 

companhias. As análises foram feitas de forma separada para cada conjunto de 

indicadores, de forma a permitir mais riqueza de detalhes sobre esse ponto. Desse 

modo, procedeu-se a uma análise testando os efeitos das variáveis sobre a 

lucratividade, outra para a rentabilidade e outra para a geração de valor. Optou-se por 

essa abordagem para evidenciar melhor as relações descritas no teste do modelo, 

permitindo que o mesmo possa ser melhor compreendido. Vale mencionar que, 

durante a realização dos testes foi percebido, que os valores que explicam o efeito de 

um construto sobre o outro não sofrem alteração caso houvesse a opção por trabalhar 

com as variáveis em um único modelo agregado. Já para a análise do impacto das 

variáveis na geração de valor e no desempenho financeiro por setor, optou-se por 

apresenta-las em uma tabela, ao invés de vários modelos desmembrados do modelo 

original, buscando melhorar a visualização dos achados e, também, mostra-los de 

forma sintética e comparada. 

 

Como pode ser inferido a partir da análise da Tabela 18, o modelo proposto para a 

análise do impacto das variáveis sobre a lucratividade atende aos indicadores 

mínimos propostos pela literatura, conforme mencionado na metodologia de pesquisa, 

considerando-se, para tanto, valores de AVE maiores que 0,05, confiabilidade 

composta e valores do Alfa de Cronbach superiores a 0,7. 
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Tabela 18  

Valores da qualidade de ajuste do modelo proposto: lucratividade 

Variável AVE R² 
Confiabilidade 

composta 
Alfa de Cronbach 

CI 1,0000  1,0000 1,0000 

Tamanho 1,0000  1,0000 1,0000 

Risco 1,0000  1,0000 1,0000 

Governança 1,0000  1,0000 1,0000 

EBITDA 1,0000 0,0198 1,0000 1,0000 

MB 1,0000 0,0425 1,0000 1,0000 
ML 

 
1,0000 0,0278 1,0000 1,0000 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Na Tabela 19 encontram-se os resultados para a análise do impacto das variáveis 

sobre a rentabilidade. 

 

Tabela 19 

Valores da qualidade de ajuste do modelo proposto: rentabilidade 

Variável AVE R² 
Confiabilidade 

composta 
Alfa de Cronbach 

CI 1,0000 - 1,0000 1,0000 

Tamanho 1,0000 - 1,0000 1,0000 

Risco 1,0000 - 1,0000 1,0000 

Governança 1,0000 - 1,0000 1,0000 

ROIC 1,0000 0,0977 1,0000 1,0000 

ROA 1,0000 0,0433 1,0000 1,0000 
ROE 

 
1,0000 0,1054 1,0000 1,0000 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Já na Tabela 20 encontram-se os resultados para a análise do impacto das variáveis 

sobre a geração de valor. 
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Tabela 20 

Valores da qualidade de ajuste do modelo proposto: geração de valor 

Variável AVE R² 
Confiabilidade 

composta 
Alfa de Cronbach 

CI 1,0000  1,0000 1,0000 

Tamanho 1,0000  1,0000 1,0000 

Risco 1,0000  1,0000 1,0000 

Governança 1,0000  1,0000 1,0000 

EVA 1,0000 0,1150 1,0000 1,0000 

MVA 1,0000 0,1341 1,0000 1,0000 
Q Tobin 

 
1,0000 0,2720 1,0000 1,0000 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Tendo-se procedido aos testes de validade do modelo, os resultados dos testes com 

as respectivas correlações entre as variáveis encontram-se descritos nas Figuras 16, 

17 e 18. 

 

 
Figura 16 – Resultado da análise do impacto do CI, do risco, do tamanho e do 
nível de governança na lucratividade. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Na Figura 16 e Tabela 21 podem ser vistos os resultados para a análise das variáveis 

observadas sobre os indicadores de lucratividade.  
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Tabela 21 

Resumo resultado da análise do impacto das variáveis na lucratividade  

Variáveis MB ML EBITDA 

Tamanho -0,039 0,067 0,097 

Governança 0,146 0,050 0,056 

Risco -0,082 -0,130 -0,071 

CI 0,109 0,051 -0,029 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Com base nos resultados da Figura 16 e Tabela 21, percebe-se que, para a 

lucratividade, o CI não é a variável que mais explica a MB, a ML e o EBITDA. No 

contexto observado, a MB, entre as variáveis observadas, seria mais bem explicada 

pelo nível de governança (0,146), a ML pelo risco (-0,130) e o EBITDA pelo tamanho 

da companhia (0,097). Nesse sentido, há uma rejeição parcial, de acordo com esses 

resultados, da sub-hipótese H5.1. Tais achados corroboram com os resultados do 

teste Kruskal Wallis e da regressão com dados em painel, que também demonstraram 

que a lucratividade é, entre as variáveis, a menos explicada pelo CI.  

 

 

Figura 17 – Resultado da análise do impacto do CI, do risco, do tamanho e do 
nível de governança na rentabilidade. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
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Em relação à rentabilidade, pode-se conferir os resultados apresentados na Figura 17 

e na Tabela 22. 

 

Tabela 22 

Resumo resultado da análise do impacto das variáveis na rentabilidade  

Variáveis ROA ROE ROIC 

Tamanho 0,020 0,000 0,029 

Governança 0,047 0,046 0,001 

Risco -0,152 -0,008 -0,121 

CI 0,130 -0,318 0,288 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Com base nos resultados observados na Figura 17 e na Tabela 22, pode-se afirmar 

que, entre as variáveis observadas, o CI é a que mais explica o ROE (-0,318) e o 

ROIC (0,288). Já o ROA é mais explicado pelo risco (-0,152). Nota-se, porém, que o 

CI é a segunda variável que mais o explica, abstraindo-se, de acordo com os 

resultados, que entre as variáveis analisadas o CI é a que mais explica a rentabilidade, 

confirmando-se, assim, a sub-hipótese H5.1. Isso reforça o resultado da análise 

descritiva, do teste de Mann Whitney e Kruskal Wallis, do coeficiente p de Spearman 

e da regressão com dados em painel, que também demonstraram que o CI influencia 

a rentabilidade das companhias.  

 



143 
 

 

Figura 18 – Resultado da análise do impacto do CI, do risco, do tamanho e do 
nível de governança na geração de valor.  
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Os resultados apresentados na Figura 18 e Tabela 23 correspondem às análises do 

impacto das variáveis sobre a geração de valor. 

 

Tabela 23 

Resumo resultado da análise do impacto das variáveis na geração de valor  

Variáveis EVA MVA Q Tobin 

Tamanho 0,238 0,208 -0,047 

Governança -0,136 -0,144 0,083 

Risco -0,082 -0,056 -0,115 

CI 0,168 0,250 0,501 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

A partir dos resultados apresentados na Figura 18 e Tabela 23, depreende-se que 

para o EVA o CI (0,168) é a segunda variável que mais explica esse indicador, sendo 

o tamanho da companhia (0,238) o primeiro. Já o MVA (0,250) e o Q de Tobin (0,501) 

são mais explicados pelo CI. Pode-se, de acordo com os resultados, inferir que o CI é 

a variável que mais explica a geração de valor, confirmando-se, assim, a sub-hipótese 
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H5.1. Tomando, dessa forma, o conjunto dos resultados da análise descritiva, do teste 

de Mann Whitney e Kruskal Wallis, do coeficiente p de Spearman e da regressão com 

dados em painel, percebe-se, ainda de maneira mais robusta e confiável, que o CI 

influencia na geração de valor das companhias.  

 

Os resultados congregados da análise da influência do CI sobre o desempenho 

financeiro e a geração de valor das companhias da BM&FBovespa permitiu confirmar 

que, de fato ele é um fator importante na explicação das três variáveis, sendo 

determinante na explicação da rentabilidade e da geração de valor em detrimento do 

grau de risco, nível de governança ou tamanho das organizações. No que tange à 

lucratividade, vale a observação de que as demais variáveis, particularmente 

governança e tamanho, são também condicionantes da mesma. Um resumo do 

resultado da análise do impacto das variáveis no desempenho financeiro e na geração 

de valor nas companhias listadas na BM&FBovespa, detalhando, por setor, as 

variáveis descritas no Modelo das Figuras 16, 17 e 18, pode ser encontrado na Tabela 

24. 

 

Os resultados observados na Tabela 24 revelam que o tamanho da firma e o CI, 

respectivamente, são os fatores com maior poder de explicação sobre o EBITDA nos 

diferentes setores da BM&FBovespa. A MB foi mais explicada pelo CI e a ML pela 

governança. Nesse sentido, percebe-se que a prevalência do CI se deu apenas em 

um dos três indicadores de lucratividade propostos. Os resultados observados na 

Tabela 24 também revelam que a governança e o CI são os fatores com maior poder 

de explicação sobre o ROA nos diferentes setores da BM&FBovespa. O ROE e o 

ROIC também foram prevalentemente explicados pelo CI, sendo que este último foi 

explicado, como variáveis secundárias, pela governança e pelo risco. O ROE, porém, 

foi amplamente explicado pelo CI.  
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Tabela 24 

Resumo resultado da análise do impacto das variáveis na geração de valor e no 

desempenho financeiro dos setores das companhias listadas na BM&FBovespa 

Variável Saúde 
Finan-
ceiro e 
Outros 

Bens 
Indus-
triais 

Consumo 
Cíclico 

Utilidade 
Pública, 
Ti e Tele-
comuni-
cações 

Consumo 
não 

Cíclico 

Materiais 
básicos, 
Petróleo, 

Gás e 
Biocombust

. 
EBITDA 

1 TAM TAM TAM TAM TAM TAM GOV 

2 CI CI CI CI RIS GOV RIS 

MB 
1 CI CI CI RIS CI GOV RIS 

2 RIS TAM GOV CI TAM CI TAM 

ML 
1 CI TAM RIS GOV GOV GOV GOV 

2 GOV RIS GOV TAM RIS TAM TAM 

ROA 
1 CI CI RIS GOV CI GOV GOV 

2 GOV RIS GOV TAM GOV CI TAM 

ROE 
1 CI CI CI CI CI CI RIS 

2 TAM RIS TAM TAM GOV RIS GOV 

ROIC 
1 CI CI RIS GOV CI CI TAM 

2 RIS RIS CI CI GOV GOV CI 

EVA 
1 CI CI RIS RIS TAM GOV TAM 

2 GOV TAM CI TAM RIS TAM CI 

MVA 
1 CI CI CI CI CI GOV TAM 

2 GOV TAM RIS RIS TAM TAM CI 

Q de 
Tobin 

1 CI CI CI GOV CI GOV GOV 

2 TAM GOV RIS CI TAM CI CI 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: TAM - Tamanho. GOV - governança. RIS - risco 

 

Nesse sentido, percebe-se que a influencia do CI se deu em todos os três indicadores 

de rentabilidade propostos, sendo que nos dois últimos ele apareceu de forma 

primária. Finalmente, os resultados observados na Tabela 24 revelam que o tamanho 

e o CI são os fatores com maior poder de explicação sobre o EVA nos diferentes 

setores da BM&FBovespa. O MVA e o Q de Tobin também foram prevalentemente 

explicados pelo CI, sendo que o MVA foi um fator explicado pelo CI em seis dos sete 

setores analisados e o Q de Tobin explicado em todos os sete setores analisados 

como a variável preponderante ou a segunda mais importante. Nesse sentido, 

percebe-se que a forte influencia do CI em todos os três indicadores de geração de 

valor propostos, sendo que nos dois últimos ele apareceu de forma primária, de modo 



146 
 

similar ao observado em relação aos indicadores de rentabilidade. Assim há uma 

confirmação quase integral da sub-hipótese H5.2 que preconiza que o CI é a variável 

que melhor explica o desempenho financeiro e a geração de valor desses setores, em 

detrimento do grau de risco, nível de governança ou tamanho das organizações. 

 

Em geral, percebe-se, pelos resultados da aplicação do modelo de equações 

estruturais, que o CI é uma variável relevante no entendimento da lucratividade e a 

variável que mais bem explica a rentabilidade e a geração de valor das companhias 

mais intangível-intensivas listadas na BM&FBovespa. Isso significa que há uma 

complementaridade de entendimentos e ampliação do que estava anteriormente 

estabelecido e assentado entre os estudiosos da teoria de finanças (e.g. Aebi et al., 

2012; Carvalho, 2008; Degenhart et al., 2017; Esteves, 2007; Grzebieluckas et al., 

2013; Jafari et al., 2011; Kayo, 2015; Leal, 2004; Miralles-Quiros et al., 2017; 

Modigliani & Miller, 1958; Modigliani & Miller, 1963; Ribeiro, 2007; Weston & Brigham, 

2000), que ainda não haviam incluído a teoria do CI e seu potencial explicativo em 

fatores como geração de desempenho superior, competitividade e sustentabilidade 

organizacional.  

 

Como alternativa, os autores da teoria de finanças sugeriram ser outras variáveis, 

como o tamanho da empresa, o risco e/ou o nível de governança, alguns dos principais 

determinantes do desempenho financeiro e/ou da geração de valor organizacional. Na 

verdade, aparentemente tal fato pode ser explicado porque tais autores analisaram as 

supramencionadas relações de maneira individual e não de forma agregada, como no 

estudo em tela, ignorando também o papel do CI sobre os resultados organizacionais.  

 

Estudos contemporâneos como os de Degenhart et al. (2017), por exemplo, revelam 

que a gestão de risco impacta no desempenho econômico das empresas, percebendo 

que ela reduz a variabilidade do lucro e do custo de capital. Entretanto, os autores não 

usaram outra variável, com o intuito de verificar se esse desempenho seria realmente 

mais explicado pelo risco. Essa forma de pesquisa também já havia sido utilizada por 

Jafari et al. (2011), que com uma pesquisa empírica investigou a associação do 

gerenciamento de risco total e o desempenho, descobrindo que existe relação positiva 

e significativa entre as duas variáveis. Também Ribeiro (2007) testou a lei Gibrat com 

o objetivo de verificar se realmente o tamanho não interfere no crescimento das 
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empresas, cujos resultados do estudo empírico demonstraram que sim, o tamanho 

pode impactar no crescimento das empresas, entre outros.  

 

Inclusive, os resultados recentes de Jordão e outros autores (e.g. Almeida, 2016; 

Jordão & Almeida, 2017; Jordão et al., 2016; Jordão et al., 2017), ainda não haviam 

compreendido as relações desse fenômeno de forma tão completa como abordado no 

trabalho em tela, pois, conforme preconizado na teoria de finanças, a análise de 

desempenho é uma perspectiva multifacetada e carece, portanto, de ser 

adequadamente dimensionada. Resta, assim, dizer que os resultados da presente 

pesquisa, devido à sua abrangência, profundidade e amplitude, podem contribuir para 

um refinamento da teoria do CI e também para a teoria de finanças. Buscando 

acentuar tal contribuição, testaram-se, de maneira conjunta, as relações 

supramencionadas, em cada setor, conforme classificação alternativa proposta na 

Tabela 4. Os resultados estão apresentados nas Tabelas de 25 a 31. 

 

Tabela 25 

Resultado análise do impacto das variáveis no setor de Bens Industriais 

Variáveis EBITDA MB ML ROA ROE ROIC EVA MVA Tobin 

Tamanho 0,606 -0,003 0,028 -0,034 -0,018 -0,022 0,214 0,074 -0,008 

Governança 0,062 0,078 -0,057 0,091 0,001 0,102 0,018 0,112 -0,077 

Risco -0,181 -0,007 -0,364 -0,281 -0,004 -0,330 -0,347 -0,306 -0,295 

CI 0,192 0,146 0,056 -0,012 -0,210 0,140 0,250 0,364 0,461 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Ao analisar o setor de Bens industriais, conforme Tabela 25, percebeu-se que o CI 

explica sete dos nove indicadores estudados, quatro deles como a variável mais 

explicativa e três como a segunda mais explicativa. Os resultados indicam que o CI é 

a variável que mais impacta na geração de valor nesse setor, explicando o Q de Tobin 

em 46,1%, o MVA em 36,4% e o EVA em 25,0%, podendo ser considerado também, 

mesmo que parcialmente, a variável que mais explica a lucratividade, explicando a 

MB em 14,6%, o EBITDA em 19,2% e a ML em 5,6%. Já o risco é a variável que mais 

impacta a rentabilidade, explicando o ROIC em 33,0%, o ROA em 25,1% e o ROE em 

21,0%. 
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Tabela 26 

Resultado análise do impacto das variáveis no setor de Consumo Cíclico 

Variáveis EBITDA MB ML ROA ROE ROIC EVA MVA Tobin 

Tamanho 0,684 0,023 - 0,139 -0,173 0,116 -0,054 -0,122 -0,096 -0,223 

Governança 0,028 -0,027 0,352 0,292 0,111 0,127 0,076 0,040 0,322 

Risco -0,054 -0,088 -0,117 -0,109 0,006 -0,092 -0,129 -0,097 -0,073 

CI 0,101 -0,030 -0,090 -0,072 -0,656 0,104 0,079 0,446 0,267 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Em relação ao setor de Consumo Cíclico percebeu-se, conforme Tabela 26, que o CI 

explica seis dos nove indicadores estudados, dois deles como a variável mais 

explicativa e quatro como a segunda mais explicativa. Os resultados indicam que o CI 

pode ser considerado a variável que mais impacta na geração de valor nesse setor, 

explicando o MVA em 44,6%, o Q de Tobin em 26,7% e o EVA em 7,9%, sendo esse 

último indicador mais impactado, nesse contexto, pelo risco, que o explica em 12,9%. 

Adicionalmente, constatou-se que o CI também impacta, de forma parcial, a 

rentabilidade, sendo ele a variável que mais explica o ROE (65,6%) e a segunda 

variável que mais explica o ROIC (10,4%). Já o ROA é mais explicado pela 

governança (29,2%). Finalmente, para a lucratividade, pode-se considerar o tamanho, 

que explica em 68,4% o EBITDA, 13,9% a ML e 2,3% a MB, como a variável que, 

parcialmente, mais a impacta. 

 

Tabela 27 

Resultado análise do impacto das variáveis no setor de Consumo Não Cíclico 

Variáveis EBITDA MB ML ROA ROE ROIC EVA MVA Tobin 

Tamanho 0,538 -0,385 -0,273 -0,193 -0,004 0,028 -0,164 -0,144 -0,197 

Governança -0,444 -0,529 -0,633 -0,485 -0,028 -0,291 -0,858 -1,021 -0,666 

Risco -0,042 0,000 0,041 -0,127 -0,226 -0,075 -0,063 -0,043 -0,119 

CI 0,041 0,439 -0,019 0,237 0,435 0,552 0,021 0,041 0,458 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Analisando o setor de Consumo não Cíclico, conforme Tabela 27, percebeu-se que o 

CI explica cinco dos nove indicadores estudados, dois deles como a variável mais 

explicativa e três como a segunda mais explicativa. Os resultados indicam que o CI 

pode ser considerado a variável que mais impacta na rentabilidade nesse setor, 

explicando o ROIC em 55,2%, o ROE em 43,5% e o ROA em 23,7%. Que a 
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governança é a variável que mais explica a geração de valor, impactando o MVA em 

102,1%, o EVA em 85,8% e o Q de Tobin em 66,6%. Além disso, a governança pode 

ser considerada também, a variável que mais explica a lucratividade, impactando a 

ML em 63,3%, a MB em 52,9% e o EBITDA em 44,4% nesse setor. 

 

Tabela 28 

Resultado análise do impacto das variáveis no setor de Financeiro e Outros 

Variáveis EBITDA MB ML ROA ROE ROIC EVA MVA Tobin 

Tamanho 0,597 0,191 0,277 0,106 0,113 0,072 0,150 0,208 -0,057 

Governança -0,005 0,135 -0,061 -0,039 -0,008 -0,006 -0,002 -0,031 -0,144 

Risco -0,017 0,179 -0,161 -0,192 -0,117 -0,222 -0,053 0,043 -0,028 

CI 0,429 -0,474 0,088 0,357 0,544 0,438 0,647 0,856 0,912 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Na análise do setor Financeiro e Outros, conforme Tabela 28, percebeu-se que o CI 

explica oito dos nove indicadores estudados, sete deles como a variável mais 

explicativa e uma como a segunda mais explicativa. Os resultados indicam que o CI 

pode ser considerado a variável que mais impacta na geração de valor, explicando o 

Q de Tobin em 91,2%, o MVA em 85,6% e o EVA em 64,7%, na rentabilidade, 

explicando o ROE em 54,4%, o ROIC em 43,8% e o ROA em 35,7%, e parcialmente 

na lucratividade, explicando a MB em 47,7%, o EBITDA em 42,9% e a ML em 8,8%. 

 

Tabela 29 

Resultado análise do impacto das variáveis no setor de Materiais básicos, Petróleo, 

Gás e Biocombustível 

Variáveis EBITDA MB ML ROA ROE ROIC EVA MVA Tobin 

Tamanho 0,094 0,091 0,112 0,196 0,029 0,319 0,352 -0,760 -0,082 

Governança 0,226 0,058 0,170 0,210 -0,162 0,087 -0,056 0,142 0,555 

Risco -0,104 -0,173 -0,091 -0,167 -0,259 0,067 0,039 0,007 -0,037 

CI -0,016 0,047 -0,012 0,095 -0,029 0,210 0,176 0,176 0,163 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Em relação ao setor de Materiais básicos, Petróleo, Gás e Biocombustível percebeu-

se, conforme Tabela 29, que o CI explica quatro dos nove indicadores estudados, em 

todos eles como a segunda variável mais explicativa. Os resultados indicam que a 

geração de valor pode ser explicada pelo tamanho, que impacta o MVA em 76,0%, o 



150 
 

Q de Tobin em 55,5% e o EVA em 35,2%. A lucratividade, pode ser explicada, 

parcialmente, pela governança, que impacta em 22,6% o EBITDA, 17,3% a MB e 

17,0% a ML, e para a rentabilidade, não foi possível identificar uma variável mais 

predominante, o ROIC é mais explicado pelo tamanho (31,9%), o ROE pelo risco 

(25,9%) e o ROA pela governança (21,0%). 

 

Tabela 30 

Resultado análise do impacto das variáveis no setor de Saúde 

Variáveis EBITDA MB ML ROA ROE ROIC EVA MVA Tobin 

Tamanho 0,766 0,248 0,114 -0,027 -0,130 -0,039 0,086 0,099 0,102 

Governança 0,153 0,013 0,377 0,086 0,016 0,005 0,232 0,211 0,080 

Risco 0,145 -0,293 -0,171 -0,018 -0,004 -0,042 -0,141 0,028 -0,030 

CI 0,271 0,863 0,662 0,769 0,705 0,788 0,534 0,880 0,977 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Na análise do setor de Saúde, percebeu-se, conforme Tabela 30, que o CI explica 

todos os nove indicadores estudados, oito deles como a variável mais explicativa e 

uma como a segunda mais explicativa. Os resultados indicam que o CI pode ser 

considerado a variável que mais impacta na geração de valor nesse setor, explicando 

o Q de Tobin em 97,7%, o MVA em 88,0% e o EVA em 53,4%. Foram percebidos 

efeitos desses sobre a rentabilidade, explicando o ROIC em 78,8%, o ROA em 76,9% 

e o ROE em 70,5%, e, parcialmente, sobre a lucratividade, explicando a MB em 

86,3%, a ML em 66,2% e o EBITDA em 27,1%. 

 

Tabela 31 

Resultado análise do impacto das variáveis no setor de Utilidade Pública, Ti e 

Telecomunicações 

Variáveis EBITDA MB ML ROA ROE ROIC EVA MVA Tobin 

Tamanho 0,814 0,298 0,049 0,007 0,007 0,049 0,162 0,205 0,041 

Governança 0,049 0,021 0,137 0,219 0,197 0,151 0,010 0,113 0,041 

Risco 0,053 0,094 0,080 0,030 0,023 0,066 0,089 0,154 0,018 

CI 0,026 0,420 0,066 0,315 0,250 0,358 0,064 0,529 0,911 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Em relação ao setor de Utilidade Pública, TI e Telecomunicações, percebeu-se, 

conforme Tabela 31, que o CI explica seis, dos nove indicadores estudados, em todos 



151 
 

como a variável mais explicativa. Os resultados indicam que o CI pode ser 

considerado a variável que mais impacta na rentabilidade, explicando o ROIC em 

35,8%, o ROA em 31,5% e o ROE em 25,0% e na geração de valor, explicando o Q 

de Tobin em 91,1%, o MVA em 52,9% e o EVA em 6,4%. Para a lucratividade não foi 

possível identificar uma variável mais predominante, sendo o EBITDA mais explicado 

pelo tamanho (81,4%), a MB pelo CI (42,0%) e a ML pela governança (13,7%). 

 

Os resultados da aplicação do modelo de equações estruturais por setor, conforme 

Tabelas 25 a 31, confirmam a validação da hipótese H4 e ampliam a validação quase 

integral da sub-hipótese H5.2, confirmando que a influência do CI ocorre de forma 

diferente entre os setores no período e nas companhias listadas na BM&FBovespa no 

período de 2012 a 2016. Confirmando também, parcialmente, a hipótese H5 que 

preconiza ser o CI, a variável, que melhor explica o desempenho financeiro e a 

geração de valor de tais companhias e setores, em detrimento do grau de risco, nível 

de governança ou tamanho das organizações. Esses achados corroboram e ampliam 

os resultados anteriores encontrados neste estudo referentes à análise descritiva, ao 

teste de Mann Whitney e Kruskal Wallis, e a regressão com dados em painel, além de 

se alinharem com os resultados de estudos anteriores, como os de Kianto et al. (2010), 

Almeida (2016), Andreeva e Garanina (2017) e Mendoza (2017). A tabela 32 

apresenta um resumo da quantidade de variáveis explicadas pelo CI por setor. 

 

Tabela 32 

Resumo quantidade de variáveis explicadas pelo CI por setor  

CI Saúde 
Finan-
ceiro e 
Outros 

Bens 
Indus-
triais 

Consumo 
Cíclico 

Utilidade 
Pública, 
Ti e Tele-
comuni-
cações 

Consumo 
não 

Cíclico 

Materiais 
básicos, 
Petróleo, 

Gás e 
Biocombust

. 1ª Variável 8 7 4 2 6 2 0 

2ª Variável 1 1 3 4 0 3 4 

Total  9 8 7 6 6 5 4 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Os achados com a aplicação do modelo de equações estruturais mostram que o setor 

de Saúde, é o mais impactado pelo CI, nesse setor, com exceção do EBITDA que teve 

o CI como a segunda variável mais explicativa, todos os demais indicadores 

analisados tiveram o CI como a variável mais explicativa. O setor Financeiro e Outros 
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é o segundo setor mais impactado pelo CI, com o CI explicando, como primeira ou 

segunda variável, oito de todos os indicadores analisados. Em seguida tem-se o setor 

de Bens Industriais, com o CI explicando sete dos indicadores analisados, o setor de 

Consumo Cíclico, tendo seis dos indicadores explicados pelo CI, o setor de Utilidade 

pública, TI e Telecomunicações, também com seis indicadores, o setor de Consumo 

não Cíclico com cinco indicadores, e por fim o setor de Materiais básicos, Petróleo, 

Gás e Biocombustíveis, com quatro indicadores explicados pelo CI (resultados 

considerando o CI tanto como primeira ou segunda variável mais explicativa). 

 

4.8 Discussão dos resultados e teste das hipóteses 

 

Buscando melhor evidenciação e confirmação dos resultados, tendo em vista a 

amostra e o período de 2012 a 2016, aplicaram-se diferentes testes, abordagens e 

níveis de análise. Dessa forma, além da análise descritiva, utilizaram-se séries 

temporais compostas por cortes setoriais e cortes temporais (períodos); da análise 

gráfica, que também adotou séries temporais (períodos) e cortes setoriais; dos dados 

em painel que, devido à análise de coeficientes fixos e aleatórios, permitiram que as 

análises tivessem mais profundidade; e o modelo de equações estruturais, buscando 

examinar uma série de relações de dependência, simultaneamente, entre as variáveis 

nas empresas e setores, mostrando-se uma eficiente ferramenta para a análise 

proposta.  

 

Os resultados encontrados, conforme Tabelas 33 a 37, corroboram e ampliam os 

estudos anteriores de Leitner (2005), Tseng & Goo (2005), Stam (2009), Calabrese et 

al. (2013), Cricelli et al. (2013) e Grimaldi et al. (2013). Sobre o papel do CI nos 

resultados empresariais e considerando o CI como um diferencial competitivo, com os 

estudos de Bontis & Fitz-enz (2002), Davenport e Prusak (2003), Oliveira e Beuren 

(2003), Marr et al. (2004), Alvarenga Neto (2008), Hernández & Noruzi (2010), 

Calabrese et al. (2013), Jordão et al. (2013) e Mendoza (2017). Quanto à geração de 

valor, os resultados validam e ampliam os estudos de Bontis et al. (1999), Tseng & 

Goo (2005), Jordão et al. (2013), Hashim et al. (2015), Kamath (2015), Almeida (2016), 

Andreeva & Garanina (2017) e González et al. (2017). Finalmente, no tocante ao 

desempenho financeiro, citam-se Leitner (2005), Wang & Chang (2005), Sonnier 

(2008), Maditinos et al. (2011), Calabrese et al. (2013) e Cricelli et al. (2013).  
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Tabela 33 

Resumo resultados testes estatísticos H1: o CI influencia positivamente a geração de 
valor das companhias listadas na BM&FBovespa e H2 – o CI contribui positivamente 
para desempenho financeiro dessas companhias 

Hipóteses 
Sub-

Hipóteses 
Medidas Indicadores Descritiva Teste U  Correlação 

Resultado 
Triangulado 

  
Geração de 

Valor 

EVA Validada Validada Validada Validada 

H1  MVA Validada Validada Validada Validada 

  Q de Tobin Validada Validada Validada Validada 

H2 
 

H2.1 
 
 
 

Lucratividade 
 
 
 

EBITDA Validada Validada Validada Parcialmente 
ML Validada Validada Validada Parcialmente 
MB Validada Validada Validada Validada 

H2.2 

 

 

Rentabilidade 

 

 

ROIC Validada Validada Validada Validada 
ROE Validada Validada Validada Validada 

ROA Validada Validada Validada Validada 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Como demonstrado na Tabela 33, a hipótese H1 foi considerada integralmente 

validada e a hipótese H2, embora tenha sido parcialmente validada na análise com 

dados em painel, também pode ser considerada adequada, visto que, em todos os 

demais testes aqui apresentados ela foi integralmente validada. Pode-se constatar, 

de acordo com os resultados apresentados, que o CI influencia positivamente a 

lucratividade, a rentabilidade e a geração de valor das companhias listadas na 

BM&FBovespa no período de 2012 a 2016. Esses resultados são consistentes e 

ampliam os achados de Tan et al. (2007), Oliveira et al. (2014), Khalique et al. (2015), 

Kamath (2015), Almeida (2016), Andreeva & Garanina (2017), Kurfi et al. (2017) e 

González et al. (2017), que também testaram o impacto do CI no desempenho 

financeiro das organizações.  

 

Na Tabela 34 é apresentado o resultado referente ao teste realizado para verificação 

da hipótese H3. Como pode ser observado, as sub-hipóteses H3.2 e H3.3 foram 

integralmente validadas, já a sub-hipótese H3.1 foi parcialmente validada. No entanto, 

como a maior parte das variáveis foi validada, pode-se considerar que a H3 é 

adequada e que as companhias listadas na BM&FBovespa mais intensivas em CI têm 

uma geração de valor fortemente maior e desempenho moderadamente maior que o 

registrado nas companhias menos intensivas em CI. Isso corrobora e amplia os 

estudos de Edvinsson e Malone (1998), Stewart (1998), Bontis (2001), Oliveira et al. 

(2014), Ferenhof et al. (2015) e Almeida (2016), entre outros. 
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Tabela 34 

Resumo resultados testes estatísticos H3: as companhias mais intensivas em CI têm 
desempenho financeiro e geração de valor superior às demais  

Hipóteses Sub-Hipóteses Medidas Indicadores Teste Kruskal Wallis 

H3 
 
 
 

H3.1 
 
 

Lucratividade 
 
 

EBITDA Validada 

ML Parcialmente 

MB Parcialmente 

H3.2 

 

 

Rentabilidade 

 

 

ROIC Validada 
ROE Validada 

ROA Validada 

H3.3 

 

 

Geração de valor 

 

 

EVA Validada 
MVA Validada 

Q de Tobin Validada 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

O conjunto dos resultados permitiu constatar que a influência do CI sobre o 

desempenho financeiro e a geração de valor é maior nas companhias mais intensivas 

em CI. Por outro lado, e complementado os resultados, buscou-se na investigação da 

hipótese H4 verificar se essa influência do CI ocorre de forma diferente entre os 

setores – o que foi observado. Na Tabela 35 descreve-se o resultado do teste de 

regressão com dados em painel e, como pode ser visto, o efeito do CI sobre o 

desempenho financeiro e a geração de valor ocorre de forma particular entre cada um 

dos setores analisados (Tabela 4), o que contribui para melhor entendimento da teoria 

do CI, em sintonia com os estudos de Tan et al. (2007), Kianto et al. (2010), Carvalho 

et al. (2010), Almeida (2016), Andreeva & Garanina (2017) e Mendoza (2017).  

 

Acentua-se que no setor de materiais básicos, petróleo, gás e biocombustíveis, por 

exemplo, não foi identificada a influência do CI sobre o desempenho financeiro e 

geração de valor. Talvez isso possa ser explicado pelo perfil da indústria – que 

costuma ser mais intensivo em ativos tangíveis. Já no setor de saúde, que é intensivo 

em conhecimento pela quantidade e qualidade de especialistas envolvidos, o CI 

revelou-se influenciador, de forma integral, na rentabilidade e na geração de valor, e, 

parcialmente, na lucratividade. Ainda assim, e considerando o que já fora observado 

em outros testes, percebe-se que a peculiaridade de cada tipo de indústria é uma 

questão que precisa ser considerada na análise do CI e dos resultados 

organizacionais. 
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Tabela 35 

Resumo resultados testes estatísticos H4: a influência do CI no desempenho 
financeiro e geração de valor das companhias mais intensivas em CI ocorre de forma 
diferente entre os setores no período de 2012 a 2016  

Hipó-
tese 

Setores Lucratividade Rentabilidade 
Geração de 

valor 
Resultado 

H4 

Bens industriais Parcial Não se aplica Integral 

Validada 

Consumo cíclico Parcial Parcial Parcial 

Consumo não cíclico Não se aplica Integral Integral 

Financeiro e outros Parcial Integral Integral 

Materiais básicos, petróleo, 
gás e biocombustíveis 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Saúde Parcial Integral Integral 

Utilidade pública, TI e 
telecomunicações 

Parcial Integral Parcial 

Integral: CI explica integralmente a variável; Parcial: CI explica parcialmente a variável; Não se aplica: 
CI não explica a variável. 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Entre as hipóteses testadas, a H5 é a com mais originalidade. Talvez essa seja a 

primeira vez que, em um único modelo, se tenha verificado, entre variáveis como 

tamanho, risco, nível de governança e CI, a que teria mais poder de explicação sobre 

o desempenho financeiro e a geração de valor das companhias. Como pode ser visto 

no conjunto de resultados, sumarizados na Tabela 36, o CI é a variável que mais 

explica a rentabilidade e a geração de valor das empresas por ser central na 

explicação de dois indicadores da variável rentabilidade (ROIC e ROE) e dois 

indicadores da variável geração de valor (MVA e Q de Tobin). Em relação à 

lucratividade, percebeu-se que a governança e o tamanho são os principais fatores 

explicativos, sendo o CI a segunda variável mais importante. Nesse sentido, pode-se 

constatar que o CI é a variável que mais explica a geração de valor e rentabilidade, 

não sendo, porém, a que mais explica a lucratividade. Sendo a sub-hipótese H5.1, 

nesse aspecto, parcialmente validada. 
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Tabela 36 

Resumo dos resultados dos testes estatísticos H5: o CI explica mais o desempenho 
financeiro e a geração de valor das companhias mais intensivas em CI listadas na 
BM&FBovespa em detrimento do risco, do tamanho e do nível de governança das 
companhias 

Hipótese 
Sub-

Hipóteses 
Medidas Indicadores 

1º variável 
mais 

explicativa 

2º variável 
mais 

explicativa 
Resultado 

  Desempenho 
financeiro e 
geração de 

valor - 
Empresas 

Lucratividade GOV/TAM CI Parcialmente 
validada 

H5 

H5.1 Rentabilidade 
 

CI RIS Validada 

 Valor CI TAM Validada 

 Desempenho 
financeiro e 
geração de 

valor - 
Setores 

Lucratividade CI/TAM GOV Validada 

H5.2 Rentabilidade CI GOV/RIS Validada 

 Valor CI TAM Validada 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Em relação aos setores, percebeu-se que o CI foi a variável que mais explica a 

rentabilidade e a geração de valor destes por ser central na explicação de dois 

indicadores da variável rentabilidade (ROIC e ROE) e dois indicadores da variável 

geração de valor (MVA e Q de Tobin). Em relação à lucratividade, percebeu-se que o 

CI e o tamanho são os principais fatores explicativos, sendo o CI a variável mais 

importante na explicação da MB. Nesse sentido, pode-se constatar que o CI é a 

variável que mais explica a geração de valor e a rentabilidade, sendo um dos principais 

fatores explicativos da lucratividade dos setores. Podendo-se considerar, nesse 

aspecto, a sub-hipótese H5.2, integralmente validada. O conjunto desses resultados 

permite validar a hipótese H5 na medida em que o CI, de fato, explica mais o 

desempenho financeiro e a geração de valor dos setores, em detrimento do grau de 

risco, nível de governança ou tamanho das organizações; e explica mais a geração 

de valor e o desempenho financeiro das companhias em termos de rentabilidade e, 

parcialmente, em termos de lucratividade. Ainda assim, o papel do CI pode ser 

considerado central na geração dos resultados empresariais, seja nas companhias ou 

em seus respectivos setores. A tabela 37 apresenta um resumo do resultado dos 

testes de hipóteses. 
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Tabela 37 

Resumo resultado teste de hipóteses  

Hipóteses Resultado 

H1 
 

O CI influencia positivamente a geração de valor das companhias 
listadas na BM&FBovespa no período de 2012 a 2016 

Validada 
 

H2 

 
O CI contribui positivamente para o desempenho financeiro dessas 
companhias no período de 2012 a 2016 

Parcialmente 
validada 

H3 
 

As companhias mais intensivas em CI têm desempenho financeiro e 
geração de valor superior às demais 

Validada 
 

H4 

 

 

A influência do CI no desempenho financeiro e geração de valor das 
companhias mais intensivas em CI ocorre de forma diferente entre os 
setores no período de 2012 a 2016 

Validada 
 
 

H5 

 

 

O CI explica mais o desempenho financeiro e a geração de valor de 
tais companhias e setores, em detrimento do grau de risco, nível de 
governança ou tamanho das organizações. 

Validada 
 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

Pode-se dizer que os resultados da pesquisa atingiram os objetivos propostos, 

contribuindo estreitamente com a teoria do CI e também com a teoria de finanças (e.g. 

Berk et al., 2010; Assaf Neto, 2012), trazendo profundas implicações gerenciais. Isso 

sugere que a precificação e avaliação das companhias de capital aberto no Brasil 

podem ser explicadas, em parte, pela teoria do CI, visto que, como demonstram os 

resultados desta pesquisa, o CI explica moderadamente o desempenho financeiro e 

fortemente a geração de valor. Esse resultado é visto a partir da análise do impacto 

do CI sobre as variáveis de desempenho e geração de valor das empresas e seus 

setores, como também pela comparação da influência do CI sobre essas variáveis, 

em detrimento do grau de risco, nível de governança ou tamanho das organizações. 

A comparação da influência dessas variáveis é uma inovação proporcionada pela 

pesquisa, trazendo originalidade à mesma e ajudando a suprir a escassez de 

pesquisas na área que abordem essas questões, seja na literatura brasileira ou 

internacional. 

 

Os resultados da pesquisa também proporcionam à academia considerável 

contribuição, sobretudo por ajudar a preencher as lacunas de pesquisa existentes, 

colaborando na consolidação do entendimento do tema, demonstrando, também, 

como o CI impacta de forma diferente os setores da economia. Além disso, ajudam, 

devido à completude, robustez e profundidade dos testes realizados, a sanar as 

dificuldades relacionadas ao desafio de mensurar, em bases confiáveis, os efeitos do 
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CI sobre os resultados financeiros, principalmente em economias emergentes, como 

o caso do Brasil. Ademais, os resultados acentuam o papel estratégico que o CI tem 

hoje nas organizações, visto que foi possível dimensionar o impacto desse importante 

ativo no desempenho financeiro e na geração de valor das companhias e dos setores. 

Espera-se que investidores, analistas e outros tomadores de decisão, bem como 

outros estudiosos, possam se valer dos resultados ora apresentados em suas análises 

futuras das empresas e do mercado. Isso pode ser acentuado, inclusive, devido ao 

caráter multidisciplinar da pesquisa, tendo serventia e valor para diversas áreas 

acadêmicas e profissionais, permitindo, ainda, melhor compreensão das diferenças 

entre o valor de mercado e o valor patrimonial das empresas brasileiras, ajudando 

ainda a ressaltar e elucidar as implicações gerenciais dos resultados apresentados.  

 

Finalmente, vale dizer que, entendendo que possuir o CI não implica necessariamente 

o sucesso da empresa e que esse sucesso está mais vinculado à capacidade delas 

em identificar, criar, auditar, medir, renovar e aumentar os ativos do conhecimento do 

que outras questões organizacionais, os resultados vão possibilitar aos gestores 

melhor compreensão do papel do CI dentro das organizações e de seus efeitos sobre 

a lucratividade, rentabilidade e geração de valor. Isso permitirá uma tomada de 

decisão mais assertiva em relação aos usos e empregos do CI, assim como dos 

investimentos em intangíveis, tornando as empresas mais competitivas e capazes de 

gerar mais valor para seus shareholders e todos os seus stakeholders. 
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5 Considerações Finais e Conclusões 

 

O CI tem sido reconhecido pelas empresas e estudiosos como um dos principais 

elementos responsáveis pelo desempenho financeiro e geração de valor, sendo o 

conhecimento elemento central para o aumento da competitividade, sustentabilidade 

e inovação. A despeito da importância atribuída por acadêmicos e profissionais para 

os ativos intangíveis, a literatura internacional acentua que muitas empresas ainda 

não têm uma política de gestão ativa do CI e de seus elementos constitutivos. Além 

disso, a maioria delas falha em demonstrar quais são, verdadeiramente, os ativos 

organizacionais fundamentais para a criação de valor. 

 

O problema é que, mesmo sendo reconhecido como um dos mais importantes 

recursos estratégicos, como a base para a criação de riqueza e prosperidade das 

organizações, como a combinação dos recursos do conhecimento ou como a soma 

de todo o conhecimento que a companhia é capaz de usar na condução do seu 

negócio, o CI e sua eficaz gestão, avaliação e mensuração ainda são alguns dos 

maiores desafios contemporâneos da gestão e da contabilidade. Esse desafio pode 

estar relacionado principalmente ao fato de o CI ser diferente dos recursos tradicionais 

e, por isso, não ser capturado pelas métricas tradicionais da contabilidade. Isso 

porque, embora já tenham sido desenvolvidos diversos métodos para mensurar o CI, 

a maioria deles ainda não é capaz de satisfazer a todas as necessidades e 

particularidades derivadas das dificuldades práticas em dimensionar adequadamente 

o valor do conhecimento organizacional. 

 

Essas dificuldades em gerenciar, controlar e medir o CI têm gerado lacunas de 

investigação que prejudicam a correta avaliação dos elementos fundamentais para a 

criação de valor, por parte das empresas, de modo tal que elas não conseguem 

identificar com precisão se as pessoas têm ou não os recursos e os processos 

necessários para implementar com sucesso suas novas estratégias. Esses desafios 

são ampliados em economias emergentes, como a do Brasil. Reconhecendo e 

explorando essa lacuna de investigação, a pesquisa descrita nesta dissertação 

buscou analisar os efeitos do CI sobre a lucratividade, rentabilidade e a geração de 

valor nos setores e nas companhias de capital aberto listadas na BM&FBovespa, no 

período de 2012 a 2016. 
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Para atingir o objetivo proposto, realizou-se estudo quantitativo, explicativo e aplicado. 

Na tentativa de trazer mais confiabilidade e robustez às análises, vários testes, 

abordagens e diferentes níveis de análise foram aplicados, compreendendo 

estatísticas descritivas e multivariadas, incluindo análise de séries temporais 

compostas por cortes setoriais e cortes temporais (períodos); análise gráfica, que 

também se utilizou de séries temporais (períodos) e cortes setoriais; dados em painel, 

que devido à análise de coeficientes fixos e aleatórios permitiu que as análises 

tivessem mais profundidade; além do modelo de equações estruturais, que permitiu 

examinar uma série de relações de dependência, simultaneamente, revelando-se uma 

eficiente ferramenta para a análise proposta. 

 

Com base nos testes utilizados para se atingir os objetivos específicos de dimensionar 

os efeitos do CI sobre a lucratividade, a rentabilidade e a geração de valor dos setores 

e das companhias listadas na BM&FBovespa, perceberam-se evidentes relações 

entre estas e aquele, levando ao cumprimento do primeiro e segundo objetivos de 

pesquisa. Com base na análise descritiva, no teste de Mann-Whitney e na correlação 

ρ de Spearman, foi possível validar as hipóteses H1 e H2, podendo-se concluir, de 

acordo com os resultados, que o CI influencia positivamente a rentabilidade, a geração 

de valor e a lucratividade das companhias listadas na BM&FBovespa, nesta ordem. 

Adicionalmente, verificou-se também que as companhias mais intensivas em CI têm 

desempenho financeiro e geração de valor superior às demais, confirmando-se a 

hipótese H3. Para essa análise aplicou-se o teste Kruska-Wallis, cujos resultados 

mostraram que as companhias mais intensivas em CI têm geração de valor 

acentuadamente maior e desempenho moderadamente maior que o registrado nas 

companhias menos intensivas em CI. 

 

O terceiro objetivo específico tinha como premissa analisar a influência do CI no 

desempenho financeiro e na geração de valor nos diferentes setores da 

BM&FBovespa. A hipótese H4 foi a utilizada para esse objetivo e a regressão com 

dados em painel, a análise dos componentes principais e o modelo de equações 

estruturais foram os testes aplicados. Os resultados demonstram claramente que o 

efeito do CI sobre o desempenho financeiro e a geração de valor ocorreu de forma 

diferente entre os setores. Isso pode ser evidenciado tanto nos testes de regressão 

com dados em painel, como na análise gráfica, realizada a partir da análise dos 
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componentes principais, complementada pelo modelo de equações estruturais, que 

de forma ainda mais profunda, conseguiu demonstrar, dentre as variáveis risco, 

tamanho, nível de governança e CI, a que mais impacto exerce sobre a geração de 

valor e desempenho, em cada um dos setores analisados. 

 

O quarto e último objetivo específico tratava-se de verificar a influência do CI sobre o 

desempenho financeiro e a geração de valor, das companhias e setores da 

BM&FBovespa, em detrimento do grau de risco, nível de governança e tamanho da 

organização. O teste utilizado para esse fim foi o modelo de equações estruturais e a 

hipótese testada foi a H5. A análise proposta, mais do que conferir à pesquisa 

originalidade, já que não se tem notícia de algum modelo que tenha analisado as 

quatros variáveis conjuntamente, permitiu concluir, pelos resultados apresentados, 

que o CI é a variável que mais explica a geração de valor e a rentabilidade das 

companhias mais intensivas em CI listadas na BM&FBovespa, sendo igualmente 

importante para explicar a lucratividade destas. 

 

Adicionalmente, percebeu-se que o CI foi a variável que mais explica a rentabilidade 

e a geração de valor dos setores e que o CI e o tamanho da firma são os principais 

fatores explicativos da lucratividade destes. O conjunto desses resultados permite 

concluir que o CI, de fato, explica mais o desempenho financeiro e a geração de valor 

dos setores, em detrimento do grau de risco, nível de governança ou tamanho das 

organizações; e explica mais a geração de valor e o desempenho financeiro das 

companhias em termos de rentabilidade e, parcialmente, em termos de lucratividade, 

validando, desse modo, a hipótese H5. Em geral, os resultados obtidos foram muito 

satisfatórios, visto que, conforme já observado no teste de regressão com dados em 

painel e Kruskal Wallis, a lucratividade, devido à teoria da irrelevância dos dividendos, 

que diz que as políticas de dividendos atuais e futuras não afetam o valor de mercado 

das companhias, sendo, entre as três variáveis, a única que foi menos influenciada 

pelo CI ao contrário das demais.  

 

Considerando o conjunto dos resultados, pode-se dizer que o objetivo principal da 

pesquisa foi atingido e, com base nestes, pode-se concluir que o CI influencia, em 

diferentes medidas, o desempenho financeiro e a geração de valor das companhias 

listadas na BM&FBovespa, sendo essa influência mais dominante em alguns setores 
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que em outros. Esses resultados se alinham às premissas estabelecidas e oferecem 

importante contribuição para os pesquisadores e para os diversos profissionais, como 

contadores, gerentes, executivos, acionistas, investidores, analistas de mercado, 

entre outros. Além disso, os resultados empíricos contribuem para a teoria do CI e a 

consolidação do tema, confirmando que o conhecimento nele materializado é um dos 

principais elementos proporcionadores de vantagem competitiva. E, como 

comprovado pelos testes aplicados, influencia positivamente o desempenho 

financeiro e a geração de valor. 

 

Esses resultados ajudam a entender um dos muitos problemas relacionados ao CI, 

como já observado na literatura internacional, pois muitos gestores ainda não sabem 

o valor dos seus ativos intangíveis, em virtude disso, não são capazes de avaliar o 

retorno de seus investimentos nos capitais humano, estrutural ou relacional, e 

implementar com sucesso estratégias de criação, sistematização e compartilhamento 

de conhecimentos. Mais que isso, os achados ajudam a reduzir as dificuldades 

relacionadas ao desafio de mensurar, em bases confiáveis, os efeitos do CI sobre os 

resultados financeiros, principalmente em economias emergentes como a do Brasil. 

Nesse ensejo, espera-se que os resultados possam conferir aos gestores, um maior 

entendimento do papel do CI dentro das organizações, do potencial de investimentos 

nesse ativo e os benefícios financeiros e competitivos dele derivados. 

 

Acredita-se, ainda, que os resultados complementam e ampliam o conhecimento 

anteriormente estabelecido pelos estudiosos da teoria de finanças, que não 

consideravam a teoria do CI e o seu potencial na geração de desempenho superior, 

competitividade e sustentabilidade organizacional. Os achados vão além também, do 

que se sabe na própria teoria do CI, já que, embora os estudiosos já o tenham 

considerado como um dos principais elementos responsáveis pelo desempenho 

financeiro e geração de valor, no que se tem ciência ainda não haviam sido 

compreendidas de forma tão completa as relações entre as variáveis pesquisadas, 

tamanho, risco, nível de governança e o CI. Dessa forma, essa pesquisa abre 

significativas avenidas de investigação. 

 

Entre as limitações da pesquisa se destaca a composição da amostra, que foi 

constituída somente pelas empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa e 
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que dispunham das variáveis necessárias para a aplicação dos testes e análises. Fica 

como sugestão para futuras pesquisas o aumento da amostra para empresas não 

cotizadas, ou a replicação do modelo em empresas de pequeno e médio porte. 

Sugere-se a realização de pesquisas comparadas do Brasil com outros países, para 

que seja possível compreender melhor as diferentes realidades. Outras limitações 

estão relacionadas ao aprofundamento do contexto político do país e o impacto da 

crise iniciada em 2014 no desempenho financeiro e geração de valor das companhias 

e ao aprofundamento dos setores da bolsa de valores. Nesse sentido, futuras 

pesquisas podem explorar esses aspectos, o que proporcionaria, talvez, melhor 

agrupamento desses setores, permitindo o uso de outras variáveis para verificação do 

desempenho financeiro e geração de valor, bem como um maior aprofundamento das 

variáveis utilizadas no modelo de equações estruturais.  

 

Futuras pesquisas poderiam incluir também, além do já mencionado em relação à 

amostra, outras variáveis, sejam elas quantitativas ou qualitativas, como a rotatividade 

dos colaboradores, fidelização de clientes, entre outras. Sugere-se verificar qual 

elemento do CI é mais relevante em cada um dos setores, buscando entender melhor 

as particularidades destes, já que, como observado, o CI influencia diferentemente 

cada setor. Assim, fica o desafio de ampliar o entendimento sobre quais os fatores 

são os determinantes do desempenho financeiro e da geração de valor nos setores. 

Outra sugestão seria a análise da defasagem temporal dos indicadores, o que 

proporcionaria mais profundidade e confiabilidade aos resultados, visto que o 

investimento nos elementos do CI no presente poderá proporcionar retornos 

presentes e também futuros.  

 

Finalmente, recomendam-se o aprofundamento da análise do modelo de equações 

estruturais e a utilização de outras variáveis que possam influenciar o desempenho 

financeiro e a geração de valor. Em síntese, embora a pesquisa tenha suas limitações, 

acredita-se que os resultados apresentados são de suma importância e contribuem 

fortemente para a teoria e para a prática gerencial, ampliando o entendimento da 

relevância do CI na então chamada economia do conhecimento.   



164 
 

Referências 
 
Aebi, V., Sabato, G., & Schmid, M. (2012). Risk management, corporate governance, 

and bank performance in the financial crisis. Journal of Banking & Finance, 36, 
3213-3226. 

 
Agndal, H., & Nilsson, U. (2006). Generation of human and structural capital: lessons 

from knowledge management. The Eletronic Journal of Knowledge Management, 
4, 91-98. 

 
Almeida, V. R. (2016). Capital intelectual, desempenho financeiro e geração de valor 

nas empresas listada na BM&FBovespa. Dissertação (Mestrado profissional em 
Administração). Fundação Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 

 
Alvarenga Neto, R. C. (2008). Gestão do conhecimento em organizações: proposta 

de mapeamento conceitual integrativo. São Paulo: Saraiva. 
 
Andreeva, T., & Garanina, T. (2017). Intellectual capital and Its Impact on the Financial 

Performance of Russian Manufacturing Companies. Foresight and Governance, 11, 
31-40. 

 
Andriessen, D. (2004). IC valuation and measurement: classifying the state of the art. 

Journal of Intellectual Capital (p. 220). 
 
Andrikopoulos, A. (2009). Accounting for intellectual capital: on the elusive path from 

theory to practice. Knowledge and Process Management, 12, 217-224. 
 
April, K. A., Bosma, P., & Deglon, D. A. (2003). IC measurement and reporting: 

establishing a practice in SA mining. Journal of Intellectual Capital, 4, 165-180. 
 
Araújo, E. A., Oliveira, V., & Silva, W. A. (2012). CAPM em estudos brasileiros: uma 

análise da pesquisa. Revista de Contabilidade e Organizações, 6, 95-122. 
 
Asiaei, K., & Jusoh, R. (2015). A multidimensional view of intellectual capital: the 

impact on organizational performance. Management Decision, 53, 668-697. 
 
Assaf Neto, A. (2012). Finanças corporativas e valor (6. ed.). São Paulo: Atlas. 
 
Bacha, E. (2017). Saída para a crise tem mão dupla. Estudos avançados, 31, 23-27. 
 
Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data (5. ed.). Chichester: Wiley. 
 
Banco Central do Brasil. Acesso: 27 novembro 2017. Recuperado de: 

http://www.bcb.gov.br/htms/selic/conceito_taxaselic.asp?idpai=SELICTAXA. 
 
 
Barbosa Filho, F. (2017). A crise econômica de 2014/2017. Estudos Avançados, 51-

60. 
 



165 
 

Bardy, R., Rubens, A., & Pelzmann, G. (2016). Using an Intellectual Capital statement 
to deploy knowledge management: The example of an Austrian Chamber of 
Agriculture. Electronic Journal of Knowledge Management, 14, 45-59. 

 
Barros, A. J., & Lehfeld, N. A. (2000). Fundamentos de metodologia científica (2. ed.). 

São Paulo: Pearson Makron Books. 
 
Berk, J., DeMarzo, P., & Harford, J. (2010). Fundamentos de finanças empresariais. 

Porto Alegre: Bookman. 
 
Beuren, I. M., & Longaray, A. A. (2004). Como elaborar trabalhos monográficos em 

contabilidade (2. ed.). São Paulo: Atlas. 
 
BM&FBovespa a Nova bolsa. Acesso em 02 de dezembro de 2017. Recuperado de: 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-
listagem/bovespa-mais/. 

 
Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to 

measure intellectual capital. International Journal of Management Reviews, 3, 41-
60. 

 
Bontis, N., Dragonetti, N. C., Jacobsen, K., & Roos, G. (1999). The knowledge toolbox: 

A review of the tools available to measure and manage intangible resources. 
European Management Journal, 17, 1-20. 

 
Bontis, N., & Fitz-enz, J. (2002). Intellectual capital ROI: a causal map of human capital 

antecedents and consequents. Journal of Intellectual Capital, 223-247. 
 
Bontis, N. (1999). Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual 

capital: framing and advancing the state of the field. International Journal 
Technology Management, 18, 433-463. 

 
Bontis, N. (2004). National Intellectual Capital Index: A United Nations initiative for the 

Arab region. Journal of Intellectual Capital, 13-39. 
 
Brasil. (1995, dez.). Congresso Nacional. Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995. 

Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da 
contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, 27 dez. 1995. 

 
Brasil. (1988, dez.). Tribunal Regional Federal. Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988. 

Institui contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 dez. 1988. 

 
Brealey, R. A. (2013). Princípios de finanças corporativas [recurso eletrônico] (10. ed.). 

Porto Alegre: AMGH. 
 
Calabrese, A., Costa, R., & Menichini, T. (2013). Using fuzzy AHP to manage 

intellectual capital assets: An application to the ICT service industry. Expert Systems 
with Applications, pp. 3747-3755. 



166 
 

 
Camargos, M. A. (2008). Fusões e aquisições de empresas brasileiras: criação de 

valor, retorno, sinergias e risco. Tese (Doutorado em Contabilidade) - Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. 

 
Cano, W. (2017). Brasil: construção e desconstrução do desenvolvimento. Economia 

e Sociedade, 26, 265-302. 
 
Carvalho, A. G. (2008). The effect of institutional development on the growth of 

brazilian firms. RBE - Revista Brasileira de Educação, 62, 451-466. 
 
Carvalho, F., Kayo, E. K., & Martin, D. M. (2010). Tangibilidade e Intangibilidade na 

Determinação do Desempenho Persistente de Firmas Brasileiras. Revista de 
Administração Contemporânea, 14, 871-889. 

 
Castellanos, A. R., Ayastuy, G. A., & Merino, J. D. (2007). Intangibles financial 

valuation: a method grounded on an IC-Based taxonomy. Decisiones Financieras 
Empresariales, 117-133. 

 
Chen, J., Zhu, Z., & Xie, H. Y. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and 

empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5, 195-212. 
 
Chen, M.-C., Cheng, S.-J., & Hwang, Y. (2005). An empirical investigation of the 

relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial 
performance. Journal of Intellectual Capital, 6, 159-176. 

 
Chung, K. H., & Pruitt, S. W. (1994). A simple approximation of Tobin’s Q. Financial 

Management, 23, 70-74. 
 
Copeland, T., Koller, T., & Murrin, J. (2002). Avaliação de empresas - valuation: 

calculando e gerenciando o valor das empresas (3. ed.). São Paulo: Pearson 
Makron Books. 

 
Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2016). Métodos de pesquisa em Administração (12. 

ed.). Porto Alegre: Bookman. 
 
CPC. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Acesso: 23 março 2017. Recuperado 

de: <http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/ 
Pronunciamento?Id=35> 

 
Cricelli, L., Greco, M., & Grimaldi, M. (2013). The assessment of the intellectual capital 

impact on the value creation process: a decision support framework for top 
management. International Journal of Management and Decision Making, 146-164. 

 
Davenport, T. H., & Prusak, L. (2003). Conhecimento empresarial: como as 

organizações gerenciam o seu capital intelectual (tradução de L. Peres, Trans.) Rio 
de Janeiro: Elsevier. 

 



167 
 

Degenhart, L., Leite, M., Silva, A., & Silva, M. Z. (2017). Relação entre presença de 
comitê de gestão de risco e desempenho econômico em empresas brasileiras. 
RGPLP - Revista de gestão dos Países de Língua Portuguesa, 16, 7-21. 

 
Dumay, J. C. (2009). Intellectual capital measurement: a critical approach. Journal of 

Intellectual Capital, 10, 190-210. 
 
Dumay, J., & Adams, M. (2014). The learning journey of IC missionaries: intuition, 

control and value creation. Electronic Journal of Knowledge Management, 12, 128-
136. 

 
Dumay, J., & Garanina, T. (2013). Intellectual capital research: a critical examination 

of the third stage. Journal of Intellectual Capital, 14, 10-25. 
 
Duodu, B., & Rowlinson, S. (2016). Intellectual capital and innovation in construction 

organizations: a conceptual framework. Cle Elum, Washington, USA. 28-30 de 
junho. 

 
Durrah, O. M., Allil, K. K., & Alkhalaf, T. (2017). The intellectual capital and the learning 

organization: A case study of Saint Joseph Hospital, Paris. International Journal of 
Public Leadership. 

 
Economática. Acesso: 21 novembro 2017. Recuperado de: 

<https://economatica.com/aboutthesystem.html> 
 
Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1998). Capital Intellectual. São Paulo: Makron Books. 
 
Ensslin, S. R., Carvalho, F. N., Gallon, A. V., & Ensslin, L. (2008). Uma metodologia 

multicritério (MCDA-C) para apoiar o gerenciamento do capital intelectual 
organizacional. Revista de Administração Mackenzie (RAM), 9. 

 
Esteves, L. A. (2007). A note on Gibrat's law, Gibrat's legacy and firm growth: evidence 

from brazilian. Economics Bulletin, 12, 1-7. 
 
Famá, R., & Barros, L. A. (2000). Q de Tobin e seu uso em finanças: aspectos 

metodológicos e conceituais. Caderno de Pesquisas em Administração, 7, 27-43. 
 
Ferenhof, H. A., Durst, S., Bialecki, M. Z., & Selig, P. M. (2015). Intellectual capital 

dimensions: State of the Art in 2014. Journal of Intellectual Capital, 16. 
 
Francini, W. S. (2002). A gestão do conhecimento: conectando estratégia e valor para 

a empresa. RAE - Revista de Administração de Empresas, 1, 2-16. 
 
Freund, J. E., & Simon, G. A. (2000). Estatística aplicada: economia, administração e 

contabilidade (9. ed., tradução de A. A. Farias). Porto Alegre: Bookman. 
Gil, A. C. (2009). Como elaborar projetos de pesquisa (4. ed.). São Paulo: Atlas. 
 
Gohn, M. (2014). A sociedade brasileira em movimento: vozes das ruas e seus ecos 

políticos e sociais. Caderno CRH, 27, 431-441. 
 



168 
 

Gondim, L. M. (2016). Movimentos sociais contemporâneos no Brasil: a face invisível 
das Jornadas de Junho de 2013. Polis - Revista Latinoamericana, 15, 357-379. 

 
González, E. V., Calzada, M. A., & Hernández, B. C. (2017). La medición del capital 

intelectual y su impacto en el rendimiento financiero en empresas del sector 
industrial en México. Contaduría y Administración, 184-206. 

 
Grasenick, K., & Low, J. (2004). Shaken, not stirred: Defining and connecting 

indicators for the measurement and valuation of intangibles. Journal of Intellectual 
Capital (p. 220). 

 
Grimaldi, M., Cricelli, L., & Rogo, F. (2013). A theoretical framework for assessing 

managing and indexing the intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 14, 
501-521. 

 
Grzebieluckas, C., Marcon, R., & Alberton, A. (2013). A estratégia de diversificação e 

performance: o caso das companhias abertas no brasil. RAM, Revista de 
Administração Mackenzie, 14, 99-126. 

 
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2011). Econometria básica (5. ed.). São Paulo: 

Bookman. 
 
Hair Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). 

Análise multivariada de dados (6. ed.). Porto Alegre: Bookman. 
 
Hashim, M. J., Osman, I., & Alhabshi, S. M. (2015). Effect of intellectual capital on 

organizational performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 207-
214. 

 
Hendriksen, E. S. (2012). Teoria da Contabilidade (1. ed.). São Paulo: Atlas. 
 
Hernández, J. G., & Noruzi, M. R. (2010). How intellectual capital and learning 

organization can foster organizational competitiveness? International Journal of 
Business and Management, 5, 183-193. 

 
Inan, G. G., Kop, A. E., & Bititci, U. S. Understanding innovation capability in micro 

enterprises. Acesso: 12 julho 12. Recuperado de: 
<https://www.researchgate.net/publication/303400869> 

 
Iudícibus, S. (2007). Análise de balanços (8. ed.). São Paulo: Atlas. 
 
Iudícibus, S., Martins, E., Gelbcke, E. R., & Santos, A. (2010). Manual de 

Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas. 
 
 
Jafari, M., Chadegani, A. A., & Biglari, V. (2011). Effective risk management and 

company’s performance: Investment in innovations and intellectual capital using 
behavioral and practical approach. Journal of Economics and International Finance, 
3, 780-786. 

 



169 
 

Johnston, J., & Dinardo, J. (2001). Métodos econométricos. (4. ed.). Portugal: 
McGraw-Hill. 

 
Joia, L. A. (2001). Medindo o Capital Intelectual. RAE - Revista de Administração de 

Empresas, 41, 54-63. 
 
Jordão, R. V. (2015). Estratégia financeira e controle gerencial. Notas de sala de aula. 

Pedro Leopoldo: Fundação Pedro Leopoldo. 
 
Jordão, R. V., & Almeida, V. R. (2017). Performance measurement, intellectual capital 

and financial sustainability. Journal of Intellectual Capital, 18, 643-666. 
 
Jordão, R. V., & Colauto, R. D. (2012). Governança corporativa e evidenciação 

voluntária de ativos intangíveis: um estudo empírico nos setores de 
telecomunicações e de utilidade pública. CAP Accounting and Management, 6, 138-
153. 

 
Jordão, R. V., & Novas, J. C. (2017). Knowledge management and intellectual capital 

in networks of small- and medium-sized enterprises. Journal of Intellectual Capital, 
18, 667-692. 

 
Jordão, R. V., Novas, J. L., Souza, A. A., e Neves, J. T. (2013). Controle do capital 

intelectual: um modelo aplicado à gestão dos ativos do conhecimento. Revista 
Ibero-Americana de Estratégia - RIAE, 12, 195-227. 

 
Jordão, R., Almeida, V., & Locatelli. (2016). O impacto do capital intelectual na 

sustentabilidade financeira e na geração de valor das companhias abertas 
brasileiras. Anais do V SINGEP. São Paulo, SP, Brasil. 

 
Jordão, R. V., Pereira, F. C., Ziviani, F., & Freire, F. L. (2017). Capital intelectual e 

inovação em micro, pequenas e médias empresas brasileiras. Revista de 
Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, 6, 553-583. 

 
Jordão, R. V., Souza, A. A., & Avelar, E. A. (2014). Organizational culture and post-

acquisition changes in management control systems: an analysis of a successful 
brazilian case. Journal of Business Research, 67, 542-549. 

 
Kamath, G. B. (2015). Impact of intellectual capital on financial performance and 

market valuation of firms in India. International Letters of Social and Humanistic 
Sciences, 48, 107-122. 

 
Kannan, G., & Aulbur, W. G. (2004). Intellectual capital measurement effectiveness. 

Journal of Intellectual Capital, 389-413. 
 
Kayo, E. K. (2002). A estrutura de capital e o risco das empresas tangível e intangível-

intensivas: uma contribuição ao estudo da valoração de empresas. Tese 
(Doutorado em Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo, Brasil. 

 



170 
 

Kayo, E. K. (2015). Crescimento organizacional, tamanho das firmas e valor 
econômico. RAC - Revista de Administração Contemporânea, 19, 142-148. 

 
Khajeh, M., Mahallati, T., Shaibani, A., & Khodarahmi, S. (2014). The role of intellectual 

capital in facilitating knowledge management practices. Journal of Management and 
Sustainability, 3, 184-191. 

 
Khalique, M., Bontis, N., Shaari, J. A., & Isa, A. H. (2015). Intellectual capital in small 

and medium enterprises in Pakistan. Journal of Intellectual Capital, 16, 224-238. 
 
Khan, M. W. (2014). A critical review of empirical studies in intellectual capital literature. 

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4, 
159-176. 

 
Kianto, A., Andreeva, T., & Pavlov, Y. (2013). The impact of intellectual capital 

management on company competitiveness and financial performance. Knowledge 
Management Research e Practice, 112-122. 

 
Kianto, A., Hurmelinna, P., & Ritala, P. (2010). Intellectual capital in service- and 

product-oriented companies. Journal of Intellectual Capital, 13, 305-325. 
 
Komnenic, B., & Pokrajcic, D. (2012). Intellectual capital and corporate performance of 

MNCs in Serbia. Journal of Intellectual capital, 13, 106-119. 
 
Komnenić, B., Tomić, R., & Pokrajčić, D. (2011). Intellectual capital as a valuable driver 

of corporate performance: empirical research on the banking sector in Serbia. 
International Journal of Arts e Sciences, 283-298. 

 
Kurfi, S. A., Udin, N. M., & Bahamman, S. M. (2017). The impact of intellectual capital 

on the financial performance of listed Nigerian food products companies. Journal of 
Accounting and Taxation, 9, 147-160. 

 
Kweh, Q. L., Chan, Y. C., & Ting, I. W. (2015). Intellectual capital efficiency and its 

determinants. Kajian Malaysia, 33, 105-124. 
 
Ladeira, M. B., Resende, P. T., Oliveira, M. P., McCormack, K., Sousa, P. R., & 

Ferreira, R. L. (2016). Os efeitos da abordagem analítica e da gestão orientada para 
processos sobre o desempenho organizacional de micro e pequenas empresas 
brasileiras dos setores da indústria e de serviços. G&P - Gestão & Produção, 23, 
486-502. 

 
Lakatos, E. M., & Marconi, M. (2003). Fundamentos de metodologia científica (5. ed.). 

São Paulo: Atlas. 
 
Lakatos, E. M., & Marconi, M. d. (2009). Metodologia científica (5. ed.). São Paulo: 

Atlas. 
 
Leal, R. P. (2004). Governance practices and corporate value. Revista de 

Administração, 39, 327-337. 
 



171 
 

Leitner, K.-H. (2005). Managing and reporting intangible assets in research technology 
organisations. R&D Management, 125-136. 

 
Lin, Y.-L., & Chen, T.-Y. (2016). How does strategic orientation influence intellectual 

capital through value-creating activities? Business Research Review, 2, 13-32. 
 
Maditinos, D., Chatzoudes, D., Tsairidis, C., & Theriou, G. (2011). The impact of 

intellectual capital on firms’ market value and financial performance. Journal of 
Intellectual Capital, 12, 132-151. 

 
Marconi, M., & Lakatos, E. M. (2002). Técnicas de pesquisa: planejamento e execução 

de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e 
interpretação de dados (5. ed.). São Paulo: Atlas. 

 
Marquetotti, D. M. (2014). IPO e o custo de capital: um estudo de caso do setor de 

serviços de locação de máquinas e equipamentos. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Administração). Fundação Pedro Leopoldo, MG, Brasil.  

 
Marr, B., & Chatzkel, J. (2004). Intellectual capital at the crossroads: managing, 

measuring and reporting of IC. Journal of Intellectual Capital, 5, 220. 
 
Marr, B., Schiuma, G., & Neely, A. (2004). The dynamics of value creation: mapping 

your intellectual performance drives. Journal of Intellectual Capital, 220. 
 
Martí, J. M. (2007). In search of an intellectual capital comprehensive theory. The 

Electronic Journal of knowledge Management, 5, 245-256. 
 
Martin, D. M., Nakamura, W. T., Basso, L. C., & Teixeira, E. G. (2003). Valor de 

mercado da empresa, estrutura de mercado e ativos intangíveis: análise de 
regressão com dados longitudinais. Anais do X Congresso Brasileiro de Custos. 
Guarapari, ES, Brasil. 

 
Martínez-Torres, M. R. (2006). A procedure to design a structural and measurement 

model of Intellectual Capital: An exploratory study. Information & Management, 43, 
617-626. 

 
Martins, E., Miranda, J., & Diniz, J. A. (2014). Análise didática das demonstrações 

contábeis. São Paulo: Atlas. 
 
Matarazzo, D. C. (2010). Análise financeira de balanços: abordagem gerencial (7. ed.). 

São Paulo: Atlas. 
 
Meijerink, J., & Bondarouk, T. (2018). Uncovering configurations of HRM service 

provider intellectual capital and worker human capital for creating high HRM service 
value using fsQCA. Journal of Business Research, 82, 31-45. 

 
Mendoza, R. R. (2017). Relationship between intangible assets and cash flows: an 

empirical analysis of publicly listed corporations in the Philippines. Review of 
Integrative Business and Economics Research, 6, 188-202. 

 



172 
 

Miralles-Quiros, M. D., Miralles-Quiros, J. L., & Gonçalves, L. M. (2017). Revisiting the 
size effect in the Bovespa. RAE-Revista de Administração de Empresas, FGV 
EAESP, 57, 317-329. 

 
Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: 

a correction. The American Economic Review, 53, 433-443. 
 
Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the 

theory of investment. American Economic Association, 48, 261-297. 
 
Molodchik, M. A., Shakina, E. A., & Bykova, A. A. (2012). Intellectual capital 

transformation evaluating model. Journal of Intellectual Capital, 13. 
 
Montequín, V. R., Fernández, F. O., Cabal, V. A., & Gutierrez, N. R. (2006). An 

integrated framework for intellectual capital measurement and knowledge 
management implementation in small and medium-sized enterprises. Journal of 
Information Science, 525-538. 

 
Mouritsen, J. (2004). Measuring and intervening: how do we theorise intellectual 

capital management? Journal of Intellectual Capital, 220. 
 
Mouritsen, J., Bukh, P., Larsen, H., & Johansen, M. (2002). Developing and managing 

knowledge through intellectual capital statements. Journal of Intellectual capital, 3, 
10-29. 

 
Mrázková, S., Peržeľová, I., & Glova, J. (2016). Impact of the value-added intellectual 

coefficient and its components on overall performance of selected European 
companies. Polish Journal of Management Studies, 14, 161-171. 

 
Novas, J. C., Alves, M. d., & Sousa, A. (2017). The role of management accounting 

systems in the development of intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 8, 
286-315. 

 
Novas, J. C., Sousa, A., & Alves, M. d. (2012). About the relations between 

management accounting systems, intellectual capital and performance. Advanced 
Research in Scientific Areas, 589-596. 

 
Obeidat, B. Y., Abdallah, A. B., Aqqad, N. O., Akhoershiedah, A. H., & Maqableh, M. 

(2017). The Effect of Intellectual Capital on Organizational Performance: The 
Mediating Role of Knowledge Sharing. Communications and Network, 9, 1-27. 

 
  
O´Donnell, D. (2004). Theory and method on intellectual capital creation: addressing 

communicative action through relative methodics. Journal of Intellectual Capital, 
220. 

 
Oliveira, J. M., & Beuren, I. M. (2003). O tratamento contábil do capital intelectual em 

empresas com valor de mercado superior ao valor contábil. Revista Contabilidade 
e Finanças, 14. 

 



173 
 

Oliveira, M. O., Schossler, D. P., Campos, R. E., & Luce, F. B. (2014). Ativos 
intangíveis e o desempenho econômico-financeiro: comparação entre os portfólios 
de empresas tangível-intensivas e intangível-intensivas. Revista ADM. UFSM, 7, 
678-699. 

 
Omerzel, D. G., & Jurdana, D. S. (2016). The influence of intellectual capital on 

innovativeness and growth in tourism SMEs: empirical evidence from Slovenia and 
Croatia. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29, 1075-1090. 

 
Oreiro, J. L. (2017). A grande recessão brasileira: diagnóstico e uma agenda de 

política econômica. Estudos Avançados, 31, 75-88. 
 
Paula, L. F., & Pires, M. (2017). Crise e perspectivas para a economia brasileira. 

Estudos Avançados, 31, 125-144. 
 
Pavoa, A. (2012). Valuation: como precificar ações. São Paulo: Elsevier. 
 
Perez, M. M., & Famá, R. (2006). Ativos Intangíveis e o desempenho empresarial. 

Revista Contabilidade e Finanças, 40, 7-24. 
 
Pike, S., & Roos, G. (2004). Mathematics and modern business management. Journal 

of Intellectual Capital, 220. 
 
Ramanauskaitė, A., & Rudžionienė, K. (2013). Intellectual capital valuation: methods 

and their classification. Ekonomika, 92, 79-92. 
 
Ribeiro, E. P. (2007). The dynamics of firm size distribution. Brazilian Review of 

Econometrics, 27, 199-223. 
 
Richardson, R. J. (1999). Pesquisa social: método e técnicas. São Paulo: Atlas. 
 
Ringle, C. M., Silva, D. d., & Bido, D. (2014). Modelagem de equações estruturais com 

utilização do SmartPLS. REMark – Revista Brasileira de Marketing, 13, 56-73. 
 
Roos, G., Bainbridge, A., & Jacobsen, K. (2001). Intellectual capital analysis as a 

strategic tool. Strategy and Leadership Journal, 21-26. 
Roos, G., & Roos, J. (1997). Measuring your company’s intellectual performance. Long 

Range Plann, 30, 413-426. 
 
Rossi, C., Cricelli, L., Grimaldi, M., & Greco, M. (2015). The strategic assessment of 

intellectual capital assets: An application within Terradue Srl. Journal of Business 
Research, 69, 1598-1603. 

 
Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. D., & Lamb, R. (2013). Fundamentos de 

administração financeira (9. ed.). Porto Alegre: AMGH. 
 
Rudio, F. V. (2008). Introdução ao projeto de pesquisa científica (35. ed.). Petrópolis: 

Vozes. 
 



174 
 

Ruíz, M. D., Gutiérrez, J. O., Martínez-Caro, E., & Cegarra-Navarro, J. G. (2017). 
Linking an unlearning context with firm performance through capital. European 
Research on Management and Business Economics, 23, 16-22. 

 
Shamsuddin, A., Mun, C. Y., Danial, N. A., Yusn, N. S., Adham, N. B., & Din, N. A. 

(2017). The influence of intellectual capital towards corporate governance. 
International Journal of Business, Economics and Law, 13, 55-64. 

 
Silveira, A. D., Barros, L. A., & Famá, R. (2003). Estrutura de governança e valor das 

companhias abertas brasileiras. RAE - Revista de Administração de Empresas, 43, 
50-64. 

 
Sonnier, B. M. (2008). Intellectual capital disclosure: high-tech versus traditional sector 

companies. Journal of Intellectual Capital, 9, 705-722. 
 
Spiegel, M. R. (1993). Estatística (3. ed.). São Paulo: Makron Books. 
 
Stam, C. D. (2009). Intellectual Liabilities: Lessons from the decline and fall of the 

Roman Empire. VINE, 39, 92-104. 
 
Stewart, T. A. (1998). Capital intellectual. (tradução de A. B. Rodrigues e P. M. 

Celeste) Rio de Janeiro: Campus. 
 
Subramaniam, M., & Youndt, M. A. (2005). The influence of intellectual capital on the 

types of innovative capabilities. Academy of Management Journal, 48, 450-463. 
 
Survilaitė, S. (2014). Discrepancies and contradictions of intellectual capital 

measurement models. Social Transformations in Contemporary Society, 101-108. 
 
Survilaité, S., Tamosiuniene, R., & Shatrevich, V. (2015). Intellectual capital approach 

to modern management through the perspective of a company´s value added. 
Business: Theory and Practice, 16, 31-44. 

 
Sveiby, K. E. (1998a). Measuring intangibles and intellectual capital: an emerging first 

standard. Sveiby Knowledge Associates. Acesso: 29 dezembro 2016. Recuperado 
de: http://www.sveiby.com/articles/EmergingStandard.html. 

 
Sveiby, K. E. (1998b). A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando 

patrimônios do conhecimento. Rio de Janeiro: Campus. 
 
Sveiby, K. E. (2001, Jan.). Methods for measuring intangible assets. Sveiby 

Knowledge Associates. Acesso: 25 novembro 2017. Recuperado de: 
<http://www.sveiby.com/files/pdf/intangiblemethods.pdf> 

 
Sveiby, K. E. (2005). The new organisational wealth. Sveiby Knowledge Associates. 

Acesso: 29 dezembro 2016. Recuperado de: 
<http://www.sveiby.com/articles/Koreanewforeword.htm> 

 



175 
 

Sveiby, K. E. (1996). What is knowledge management? Sveiby Knowledge Associates. 
Acesso: 29 dezembro 2016. Recuperado de: 
http://www.sveiby.com/articles/KnowledgeManagement.html. 

 
Tan, H. P., Plowman, D., & Hancock, P. (2007). Intellectual capital and financial returns 

of companies. Journal of Intellectual Capital, 8, 76-95. 
 
Thiagarajan, A., & Baul, U. (2014, Janeiro). Holistic intellectual capital conceptual: 

offering for empirical research and business application. The International Journal 
of Management, 3, pp. 31-50. 

 
Triola, M. F. (2005). Introdução à estatística. (tradução de: V. R. Flores) Rio de Janeiro: 

LTC. 
 
Tseng, C.-Y., & Goo, Y.-J. J. (2005). Intellectual capital and corporate value in an 

emerging economy: empirical study of Taiwanese manufacturers. R&D 
Management, 32, 187-201. 

 
Velmurugan, M. S. (2011). Revisiting accounting in the knowledge-based economy. 

The Journal of Knowledge Economy e Knowledge Management, 1-13. 
 
Wang, W.-Y., & Chang, C. (2005). Intellectual capital and performance in causal 

models: Evidence from the information technology industry in Taiwan. Journal of 
Intellectual Capital, 222-236. 

 
Watkins, K. E. (2017). Defining and creating organizational knowledge performance. 

Educar, 53, 211-226. 
 
Weston, J. F., & Brigham, E. F. (2000). Fundamentos da Administração Financeira 

(10. ed.). São Paulo: Pearson Makron Books. 
 
Ximenes, S. (2001). Dicionário da Língua Portuguesa (3. ed. rev. e ampl.). São Paulo: 

Ediouro. 
 
Yaseen, S. G., Dajani, D., & Hasan, Y. (2016). The impact of intellectual capital on the 

competitive advantage: Applied study in Jordanian telecommunication companies. 
Computers in Human Behavior, 62, 168-175. 

 
Yin, R. K. (2001). Estudo de caso: planejamento e métodos (2. ed.). Porto Alegre: 

Bookman. 
 
Young, S. D., & Obyrne, S. F. (2003). EVA e gestão baseada em valor: guia prático 

para implementação. Porto Alegre: Bookman. 
 
Zéghal, D., & Maaloul, A. (2010). Analysing value added as an indicator of Intellectual 

capital and its consequences on company performance. Journal of Intellectual 
Capital, 11, 39-60. 

 



176 
 

Zerenler, M., Hasiloglu, S. B., & Sezgin, M. (2008). Intellectual capital and innovation 
performance: empirical evidence in the turkish automotive supplier. Journal of 
Technology Management e Innovation, 4, 31-40. 

 



177 
 

Apêndices 

 Apêndice A – Tabelas 

 

Tabela 38 

Resumo das estatísticas descritivas: ano de 2012 (1T12 ao 4T12) 

Variável Grupo N Média Mínimo Máximo Mediana Desvio 
EBITDA CI > 1 372 16.202.654 (417.575) 2.554.803.000 277.297 169.935.187 

CI < 1 216 1.385.389 (6.173.421) 53.242.133 77.000 5.780.164 
Total 588 10.759.577 (6.173.421) 2.554.803.000 202.354 135.332.964 

MB CI > 1 372 39,32 (21,72) 100,00 33,30 24,14 
CI < 1 216 29,01 (80,76) 100,00 25,71 24,44 
Total 588 35,54 (80,76) 100,00 29,47 24,73 

ML CI > 1 372 10,25 (149,35) 171,37 8,15 24,38 
CI < 1 216 956,85 (4.114,53) 59.652,17 3,26 7.195,60 
Total 588 357,98 (4.114,53) 59.652,17 6,95 4.378,72 

ROIC CI > 1 372 6,17 (11,23) 39,01 4,45 6,61 
CI < 1 216 1,98 (15,06) 11,81 1,99 3,81 
Total 588 4,63 (15,06) 39,01 3,47 6,08 

ROE CI > 1 372 (0,09) (56,11) 1,02 0,06 2,92 
CI < 1 216 0,03 (19,65) 17,61 0,02 1,84 
Total 588 (0,05) (56,11) 17,61 0,05 2,58 

ROA CI > 1 372 0,04 (0,22) 0,26 0,03 0,05 
CI < 1 216 (0,00) (0,41) 0,10 0,01 0,06 
Total 588 0,02 (0,41) 0,26 0,02 0,06 

EVA CI > 1 372 198.468 (1.764.833) 12.037.797 52.919 996.765 
CI < 1 216 (65.013) (11.349.746) 11.354.704 (20.734) 1.495.052 
Total 588 101.679 (11.349.746) 12.037.797 8.895 1.209.456 

MVA CI > 1 372 2.936.938 (24.022.746) 232.294.033 386.045 21.405.862 
CI < 1 216 (9.207.490) (284.541.167) 21.267.110 (1.062.179) 36.180.678 
Total 588 (1.524.280) (284.541.167) 232.294.033 (270.425) 28.344.280 

Q de 
Tobin 

CI > 1 372 1,32 0,05 6,80 0,90 1,29 
CI < 1 216 0,38 0,04 1,41 0,35 0,23 
Total 588 0,98 0,04 6,80 0,58 1,13 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI. 
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Tabela 39 

Resumo das estatísticas descritivas: ano de 2013 (1T13 ao 4T13) 

Variável Grupo N Média Mínimo Máximo Mediana Desvio 
EBITDA CI > 1 372 20.315.112 (320.704) 3.573.608.000 319.728 220.999.855 

CI < 1 216 1.579.436 (3.690.103) 62.823.684 66.967 7.159.989 
Total 588 13.432.619 (3.690.103) 3.573.608.000 210.129 175.980.960 

MB CI > 1 372 39,21 (59,41) 100,00 32,92 23,83 
CI < 1 216 30,37 (44,36) 100,00 25,85 25,07 
Total 588 35,96 (59,41) 100,00 29,44 24,64 

ML CI > 1 372 7,22 (299,07) 89,18 7,86 32,49 
CI < 1 216 131,92 (50.918,54) 62.722,22 2,65 6.541,38 
Total 588 53,03 (50.918,54) 62.722,22 7,15 3.959,40 

ROIC CI > 1 372 6,00 (6,96) 35,67 4,52 5,96 
CI < 1 216 0,93 (140,44) 14,51 1,91 10,86 
Total 588 4,14 (140,44) 35,67 3,47 8,46 

ROE CI > 1 372 0,06 (2,21) 1,16 0,06 0,24 
CI < 1 216 (0,01) (1,54) 0,67 0,02 0,19 
Total 588 0,04 (2,21) 1,16 0,04 0,23 

ROA CI > 1 372 0,03 (0,13) 0,24 0,02 0,05 
CI < 1 216 (0,01) (1,24) 0,11 0,00 0,10 
Total 588 0,02 (1,24) 0,24 0,02 0,07 

EVA CI > 1 372 228.498 (1.467.674) 12.577.069 62.487 953.803 
CI < 1 216 (8.664) (12.210.086) 10.461.445 (12.469) 1.843.739 
Total 588 141.377 (12.210.086) 12.577.069 18.985 1.353.943 

MVA CI > 1 372 3.327.244 (29.933.042) 232.209.037 217.751 24.592.049 
CI < 1 216 (12.425.264) (401.073.054) 847.683 (1.054.630) 50.814.810 
Total 588 (2.459.391) (401.073.054) 232.209.037 (345.146) 37.225.765 

Q de Tobin CI > 1 372 1,21 0,03 5,36 0,86 1,09 
CI < 1 216 0,34 0,03 1,25 0,33 0,21 
Total 588 0,89 0,03 5,36 0,56 0,97 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI. 
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Tabela 40 

Resumo das estatísticas descritivas: ano de 2014 (1T14 ao 4T14) 

Variável Grupo N Média Mínimo Máximo Mediana Desvio 
EBITDA CI > 1 372 25.279.496 (313.230) 3.530.609.000 339.099 258.222.090 

CI < 1 216 1.224.989 (891.537) 33.589.000 74.216 4.409.687 
Total 588 16.443.147 (891.537) 3.530.609.000 221.240 205.632.068 

MB CI > 1 372 39,86 4,12 100,00 31,87 23,69 
CI < 1 216 30,64 (47,92) 100,00 25,31 24,16 
Total 588 36,48 (47,92) 100,00 29,40 24,25 

ML CI > 1 372 9,86 (98,11) 64,10 8,00 16,98 
CI < 1 216 220,68 (350,45) 14.461,67 2,75 1.660,46 
Total 588 87,30 (350,45) 14.461,67 7,11 1.010,14 

ROIC CI > 1 372 5,51 (4,87) 36,85 4,07 5,51 
CI < 1 216 0,67 (158,78) 22,39 1,60 11,98 
Total 588 3,73 (158,78) 36,85 3,07 8,79 

ROE CI > 1 372 (0,07) (29,21) 2,40 0,06 1,60 
CI < 1 216 (0,08) (6,62) 0,88 0,02 0,61 
Total 588 (0,07) (29,21) 2,40 0,04 1,33 

ROA CI > 1 372 0,03 (0,22) 0,22 0,02 0,04 
CI < 1 216 (0,01) (0,95) 0,16 0,01 0,09 
Total 588 0,01 (0,95) 0,22 0,01 0,07 

EVA CI > 1 372 242.303 (1.239.479) 13.493.240 39.402 1.034.043 
CI < 1 216 (680.283) (73.970.364) 3.524.221 (15.516) 5.471.277 
Total 588 (96.606) (73.970.364) 13.493.240 3.890 3.440.663 

MVA CI > 1 372 2.596.579 (35.515.503) 223.470.808 (91.330) 23.465.037 
CI < 1 216 (15.878.158) (532.377.395) 818.372 (1.263.930) 65.558.784 
Total 588 (4.190.059) (532.377.395) 223.470.808 (586.618) 44.739.975 

Q de 
Tobin 

CI > 1 372 1,02 0,02 5,29 0,76 0,92 
CI < 1 216 0,28 0,02 1,12 0,27 0,18 
Total 588 0,75 0,02 5,29 0,47 0,82 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI. 
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Tabela 41 

Resumo das estatísticas descritivas: ano de 2015 (1T15 ao 4T15) 

Variável Grupo N Média Mínimo Máximo Mediana Desvio 
EBITDA CI > 1 372 33.876.262 (332.905) 5.416.562.000 338.676 359.601.493 

CI < 1 216 934.386 (14.848.128) 56.051.000 43.256 5.554.868 
Total 588 21.775.164 (14.848.128) 5.416.562.000 206.278 286.344.925 

MB CI > 1 372 38,15 2,77 100,00 30,96 22,44 
CI < 1 216 26,19 (68,05) 100,00 24,60 25,62 
Total 588 33,76 (68,05) 100,00 28,96 24,33 

ML CI > 1 372 1,49 (324,16) 156,03 5,11 37,78 
CI < 1 216 436,90 (1.103,21) 27.268,25 0,12 3.321,43 
Total 588 161,43 (1.103,21) 27.268,25 3,44 2.021,30 

ROIC CI > 1 372 4,11 (99,34) 34,88 3,55 7,33 
CI < 1 216 (1,19) (130,71) 63,61 0,73 12,52 
Total 588 2,16 (130,71) 63,61 2,36 9,90 

ROE CI > 1 372 0,14 (17,07) 70,42 0,04 3,87 
CI < 1 216 0,04 (15,04) 19,72 0,01 1,87 
Total 588 0,11 (17,07) 70,42 0,03 3,28 

ROA CI > 1 372 0,01 (0,98) 0,19 0,01 0,08 
CI < 1 216 (0,03) (0,61) 0,29 0,00 0,09 
Total 588 (0,00) (0,98) 0,29 0,01 0,08 

EVA CI > 1 372 43.576 (7.185.669) 14.752.679 (16.313) 1.207.630 
CI < 1 216 (2.034.195) (73.942.878) 1.305.243 (66.562) 8.496.820 
Total 588 (719.687) (73.942.878) 14.752.679 (34.803) 5.326.341 

MVA CI > 1 372 1.490.642 (59.419.567) 253.242.432 (805.905) 27.078.321 
CI < 1 216 (21.349.734) (691.905.659) 236.111 (1.824.917) 86.919.933 
Total 588 (6.899.700) (691.905.659) 253.242.432 (1.116.007) 57.897.003 

Q de 
Tobin 

CI > 1 372 0,77 0,01 5,07 0,57 0,76 
CI < 1 216 0,20 0,01 0,70 0,17 0,15 
Total 588 0,56 0,01 5,07 0,34 0,67 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI . 
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Tabela 42 

Resumo das estatísticas descritivas: ano de 2016 (1T16 ao 4T16) 

Variável Grupo N Média Mínimo Máximo Mediana Desvio 
EBITDA CI > 1 372 26.436.142 (138.680) 3.433.019.000 342.075 258.209.903 

CI < 1 216 1.692.331 (4.533.000) 65.025.000 46.737 7.256.459 
Total 588 17.346.579 (4.533.000) 3.433.019.000 198.206 205.671.010 

MB CI > 1 372 37,83 (15,62) 100,00 32,44 23,29 
CI < 1 216 1,71 (2.664,29) 464,26 21,01 242,14 
Total 588 24,56 (2.664,29) 464,26 28,34 148,73 

ML CI > 1 372 7,77 (165,12) 125,65 4,75 25,04 
CI < 1 216 (53,38) (77.942,86) 23.324,07 0,34 6.329,58 
Total 588 (14,70) (77.942,86) 23.324,07 2,96 3.830,84 

ROIC CI > 1 372 4,10 (23,25) 33,90 3,18 5,61 
CI < 1 216 (0,27) (253,63) 125,56 0,84 23,36 
Total 588 2,50 (253,63) 125,56 2,26 14,97 

ROE CI > 1 372 0,05 (7,16) 22,64 0,03 1,34 
CI < 1 216 (0,03) (9,74) 4,65 0,01 1,06 
Total 588 0,02 (9,74) 22,64 0,02 1,25 

ROA CI > 1 372 0,02 (0,32) 0,33 0,01 0,05 
CI < 1 216 (0,02) (1,14) 1,10 0,00 0,15 
Total 588 0,00 (1,14) 1,10 0,01 0,10 

EVA CI > 1 372 53.478 (4.271.263) 11.646.057 (26.392) 1.152.192 
CI < 1 216 (592.172) (24.934.986) 12.508.154 (59.689) 3.128.342 
Total 588 (183.700) (24.934.986) 12.508.154 (39.876) 2.126.168 

MVA CI > 1 372 1.542.956 (57.650.901) 259.524.931 (586.330) 26.751.198 
CI < 1 216 (17.552.557) (586.790.655) 448.611 (1.823.646) 71.209.122 
Total 588 (5.471.722) (586.790.655) 259.524.931 (918.566) 48.932.999 
CI > 1 372 0,82 0,01 5,62 0,58 0,83 

Q de 
Tobin 

CI < 1 216 0,22 0,00 0,77 0,21 0,16 
Total 588 0,60 0,00 5,62 0,35 0,72 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI. 
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Tabela 43 

Resumo do resultado dos testes da contribuição do CI para a geração de valor e 
desempenho financeiro das companhias listadas na BM&FBovespa: ano de 2012 
(1T12 ao 4T12) 

Contribuição do CI para Indicadores Grupo N Mediana P-Valor 

Lucratividade 

EBITDA 
 

CI > 1 372 277.297 0,000 
 CI < 1 216 77.000 

MB 
 

CI > 1 372 33,30 0,000 
 CI < 1 216 25,71 

ML 
 

CI > 1 372 8,15 0,000 
 CI < 1 216 3,26 

Rentabilidade 

ROIC 
 

CI > 1 372 4,45 0,000 
 CI < 1 216 1,99 

ROE 
 

CI > 1 372 0,06 0,000 
 CI < 1 216 0,02 

ROA 
 

CI > 1 372 0,03 0,000 
 CI < 1 216 0,01 

Geração de Valor 

EVA 
 

CI > 1 372 52.919 0,000 
 CI < 1 216 (20.734) 

MVA 
 

CI > 1 372 386.045 0,000 
 CI < 1 216 (1.062.179) 

Q de Tobin 
 

CI > 1 372 0,90 0,000 
 CI < 1 216 0,35 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI. 
 

 

Tabela 44 

Resumo do resultado dos testes da contribuição do CI para a geração de valor e 
desempenho financeiro das companhias listadas na BM&FBovespa: ano de 2013 
(1T13 ao 4T13) 

Contribuição do CI Indicadores Grupo N Mediana P-Valor 

Lucratividade 

EBITDA 
 

CI > 1 372 319.728 0,000 
 CI < 1 216 66.967 

MB 
 

CI > 1 372 32,92 0,000 
 CI < 1 216 25,85 

ML 
 

CI > 1 372 7,86 0,000 
 CI < 1 216 2,65 

Rentabilidade 

ROIC 
 

CI > 1 372 4,52 0,000 
 CI < 1 216 1,91 

ROE 
 

CI > 1 372 0,06 0,000 
 CI < 1 216 0,02 

ROA 
 

CI > 1 372 0,02 0,000 
 CI < 1 216 0,00 

Geração de Valor 

EVA 
 

CI > 1 372 62.487 0,000 
 CI < 1 216 (12.469) 

MVA 
 

CI > 1 372 217.751 0,000 
 CI < 1 216 (1.054.630) 

Q de Tobin 
 

CI > 1 372 0,86 0,000 
 CI < 1 216 0,33 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI.. 
 

 



183 
 

Tabela 45 

Resumo do resultado dos testes da contribuição do CI para a geração de valor e 
desempenho financeiro das companhias listadas na BM&FBovespa: ano de 2014 
(1T14 ao 4T14) 

Contribuição do CI para Indicadores Grupo N Mediana P-Valor 

Lucratividade 

EBITDA 
 

CI > 1 372 339.099 0,000 
 CI < 1 216 74.216 

MB 
 

CI > 1 372 31,87 0,000 
 CI < 1 216 25,31 

ML 
 

CI > 1 372 8,00 0,000 
 CI < 1 216 2,75 

Rentabilidade 

ROIC 
 

CI > 1 372 4,07 0,000 
 CI < 1 216 1,60 

ROE 
 

CI > 1 372 0,06 0,000 
 CI < 1 216 0,02 

ROA 
 

CI > 1 372 0,02 0,000 
 CI < 1 216 0,01 

Geração de Valor 

EVA 
 

CI > 1 372 39.402 0,000 
 CI < 1 216 (15.516) 

MVA 
 

CI > 1 372 (91.330) 0,000 
 CI < 1 216 (1.263.930) 

Q de Tobin 
 

CI > 1 372 0,76 0,000 
 CI < 1 216 0,27 

Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI. 
 

 

Tabela 46 

Resumo do resultado dos testes da contribuição do CI para a geração de valor e 
desempenho financeiro das companhias listadas na BM&FBovespa: ano de 2015 
(1T15 ao 4T15) 

Contribuição do CI para Indicadores Grupo N Mediana P-Valor 

Lucratividade 

EBITDA 
 

CI > 1 372 338.676 0,000 
CI < 1 216 43.256 

MB 
 

CI > 1 372 30,96 0,000 
CI < 1 216 24,60 

ML 
 

CI > 1 372 5,11 0,000 
CI < 1 216 0,12 

Rentabilidade 

ROIC 
 

CI > 1 372 3,55 0,000 
CI < 1 216 0,73 

ROE 
 

CI > 1 372 0,04 0,000 
CI < 1 216 0,01 

ROA 
 

CI > 1 372 0,01 0,000 
CI < 1 216 0,00 

Geração de Valor 

EVA 
 

CI > 1 372 (16.313) 0,000 CI < 1 216 (66.562) 
MVA 

 
CI > 1 372 (805.905) 

0,000 
CI < 1 216 (1.824.917) 

Q de Tobin 
 

CI > 1 372 0,57 
0,000 

CI < 1 216 0,17 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI. 
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Tabela 47 

Resumo do resultado dos testes da contribuição do CI para a geração de valor e 
desempenho financeiro das companhias listadas na BM&FBovespa: ano de 2016 
(1T16 ao 4T16) 

Contribuição do CI para Indicadores Grupo N Mediana P-Valor 

Lucratividade 

EBITDA 
 
 

CI > 1 372 342.075 0,000 
 
 

CI < 1 216 46.737 
MB 

 
 

CI > 1 372 32,44 0,000 
 
 

CI < 1 216 21,01 
ML 

 
 

CI > 1 372 4,75 0,000 
 
 

CI < 1 216 0,34 

Rentabilidade 

ROIC 
 
 

CI > 1 372 3,18 0,000 
 
 

CI < 1 216 0,84 
ROE 

 
 

CI > 1 372 0,03 0,000 
 
 

CI < 1 216 0,01 
ROA 

 
 

CI > 1 372 0,01 0,000 
 
 

CI < 1 216 0,00 

Geração de Valor 

EVA 
CI > 1 372 (26.392) 0,000 

 
 

CI < 1 216 (59.689) 

MVA 
CI > 1 372 (586.330) 0,000 

 
 

CI < 1 216 (1.823.646) 
Q de Tobin 

 
CI > 1 372 0,58 0,000 

 CI < 1 216 0,21 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa; 
Nota: CI > 1 – Companhias que possuem CI. CI < 1 – Companhias que não possuem CI. 
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Tabela 48 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI todos os setores da BM&FBovespa: ano de 2012 (1T12 ao 4T12) 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente -2360785 -2211199 0,37 
 
 

Não se 
aplica 

 
P-valor 0,2423 0,2718 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente 0,172005 0,185382 0,58 

 

Não se 
aplica P-valor 0,553 0,5211 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente 0,891667 0,882912 0,71 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0018 0,0019 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente 0,001472 0,00152 0,03 

 

Fixo 

 P-valor 0,0137 0,0108 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente -0,404977 -0,406349 0,55 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 0,547325 0,549726 0,10 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 37250,33 39772,6 0,01 

 

Fixo 

 P-valor 0,0014 0,0006 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 1293503 1290629 0,89 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,158237 0,157548 0,52 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
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Tabela 49 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI todos os setores da BM&FBovespa: ano de 2013 (1T13 ao 4T13) 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente -3779300 -3886003 0,50 
 
 

Não se 
aplica 

 
P-valor 0,2850 0,2712 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente 1255561 1266463 0,64 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0154 0,0145 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente 1575279 1566585 0,61 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente 0,0049 0,004887 0,16 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente 0,011573 0,011416 0,36 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0025 0,0029 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 0,828406 0,827667 0,15 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 71029,94 70605,71 0,21 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 2545354 2543311 0,90 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,219026 0,219442 0,48 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
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Tabela 50 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI todos os setores da BM&FBovespa: ano de 2014 (1T14 ao 4T14) 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente -4667692 -4754200 0,83 
 
 

Não se 
aplica 

 
P-valor 0,2875 0,2766 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente 0,237303 0,268196 0,25 

 

Não se 
aplica P-valor 0,4104 0,3501 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente 0,614763 0,604705 0,79 

 

Não se 
aplica P-valor 0,1268 0,1314 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente 0,002947 0,002931 0,42 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0001 0,0001 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente -0,135054 -0,136796 0,48 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 0,621846 0,620738 0,31 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 66237,64 65274,92 0,22 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0001 0,0001 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 2484964 2469726 0,66 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,167898 0,168313 0,73 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
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Tabela 51 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI todos os setores da BM&FBovespa: ano de 2015 (1T15 ao 4T15) 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente -332152,8 -829890,4 0,35 
 
 

Não se 
aplica 

 
P-valor 0,9471 0,8677 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente 0,74487 0,740697 0,94 

 

Não se 
aplica P-valor 0,156 0,156 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente 0,188779 0,188387 0,99 

 

Não se 
aplica P-valor 0,5462 0,5447 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente 0,002159 0,002069 0,42 

 

Não se 
aplica P-valor 0,0421 0,0501 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente -0,423953 -0,427295 0,51 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 0,299161 0,254187 0,00 

 

Fixo 

 P-valor 0,0026 0,0100 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 50252,18 46887,29 0,05 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0025 0,0046 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 1581010 1587930 0,86 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,073944 0,07525 0,21 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
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Tabela 52 

Resultado teste de regressão com dados em painel das companhias mais intensivas 
em CI todos os setores da BM&FBovespa: ano de 2016 (1T16 ao 4T16) 

Modelo Estatística Fixo Aleatório Hausman Teste Escolhido 
EBITDA = F(CI) 
 
 

Coeficiente -2006042 -1956511 0,78 
 
 

Não se 
aplica 

 
P-valor 0,4911 0,5010 

ML = F(CI) 

 

Coeficiente -0,451487 -0,45337 0,88 

 

Não se 
aplica P-valor 0,1077 0,1059 

MB = F(CI) 

 

Coeficiente 0,169543 0,168852 0,97 

 

Não se 
aplica P-valor 0,5191 0,5200 

ROA = F(CI) 

 

Coeficiente -0,000763 -0,000747 0,48 

 

Não se 
aplica P-valor 0,2127 0,2220 

ROE = F(CI) 

 

Coeficiente 0,020124 0,019965 0,86 

 

Não se 
aplica P-valor 0,1840 0,1866 

ROIC = F(CI) 

 

Coeficiente 0,217546 0,217886 0,67 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0002 0,0002 

EVA = F(CI) 

 

Coeficiente 24925,69 25083,59 0,72 

 

Não se 
aplica P-valor 0,0525 0,0509 

MVA = F(CI) 

 

Coeficiente 931494,9 933502,4 0,91 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0019 0,0018 

Q de Tobin = F(CI) 

 

Coeficiente 0,067826 0,068122 0,58 

 

Aleatório 

 P-valor 0,0000 0,0000 
Fonte: elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
 

 




