
 

 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capital Intelectual, Governança Corporativa e Sustentabilidade do 

Desempenho Econômico e Financeiro e da Geração de Valor em Companhias 

Brasileiras 

 

 

 

 

 

Marco Antônio Lúcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

2022 



 

 

 

Marco Antônio Lúcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Intelectual, Governança Corporativa e Sustentabilidade do 

Desempenho Econômico e Financeiro e da Geração de Valor em Companhias 

Brasileiras 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional em Administração da 
Fundação Pedro Leopoldo, como requisito 
parcial para a obtenção do grau de Mestre em 
Administração. 
 
Área de Concentração: Gestão e Estratégia 
em Organizações. 
 
Linha de Pesquisa: Gestão Estratégica e 
Mercados. 
 
Orientador: Prof. Ricardo Vinícius Dias 
Jordão, PhD. 
 
Coorientador: Prof. Jorge Luís Pedreira 
Murteira Marques Casas Novas, PhD. 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

2022 



658.15        LÚCIO, Marco Antônio 

L938c               Capital intelectual, Governança Corporativa e Sus- 

                   tentabilidade do Desenvolvimento Econômico e Finan- 

                   ceiro e da Geração de Valor em Companhias Brasilei- 

                   ras / Marco Antônio Lúcio. 

                   - Pedro Leopoldo: FPL, 2022  

 

 

                                 326 p.                       

                                                

                       Dissertação: Mestrado Profissional em Administração, 

                       Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, Pedro Leopol- 

                       do, 2022. 

                       Orientador: Prof. Dr. Ricardo Vinícius Dias Jordão 

                       Coorientador: Prof. Dr. Jorge Luís Pedreira Murteira 

                       Marques Casas Novas 

                         

 

             

                     1. Estratégia. 

                     2. Capital Intelectual. 

                     3. Teoria de Finanças. 

                     4. Desempenho Econômico e Financeiro. 

                     5. Geração de Valor. 

                     6. Governança Corporativa. 

                     7. Sustentabilidade. 

                     I. Título. II. JORDÃO, Ricardo Vinícius Dias, 

                     orient. 

.                           

                                                   

                                                          

  

                                                  

                                              Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

                                  Ficha catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira                 

                                  CRB 6 -1590 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Tonico e Maria Rosa, 
À minha esposa, Claudinha, 
Aos meus filhos, Davi e Miguel, 
Aos meus irmãos, Mauro e Márcio. 

 

 

 



 

 

 

Agradecimentos 

  

A Deus, por me agraciar com mais esta conquista. 

 

Ao Professor Doutor Ricardo Jordão, orientador deste trabalho, pela generosidade, 

pelos ensinamentos e pela parceria. 

 

Ao Professor Doutor Jorge Novas, coorientador deste trabalho, pelas importantes 

contribuições e ensinamentos. 

 

Aos Professores Wanderley Ramalho, Weverton e Eduardo Kayo, pelas importantes 

contribuições. 

 

A todos os professores da Fundação Pedro Leopoldo, pelas importantes 

contribuições, pelos ensinamentos e pelo amor que dedicam à formação de futuros 

mestres. 

 

A todos os funcionários da Fundação Pedro Leopoldo, especialmente à Jussara, que, 

com brilhantismo e muita dedicação, contribuiu com orientações e soluções 

fundamentais durante todo o tempo do curso. 

 

Aos colegas do mestrado, pela generosidade, pelas trocas de experiências e ideias e 

pelo companheirismo.  

 

À Claudinha, minha amada esposa, e nossos queridos filhos, Davi e Miguel, pelo apoio 

incondicional, pelo carinho e pela compreensão durante toda a caminhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resumo 
Objetivo: analisar a relação entre capital intelectual (CI), medido pelo índice do capital 
intelectual (IC-INDEX) e valor adicionado do capital intelectual modificado (MVAIC), e 
características da governança corporativa (GC) e verificar como esses fatores influenciam na 
sustentabilidade do desempenho econômico e financeiro (DEF) e da geração de valor (GV) 
das empresas brasileiras pelo prisma da teoria de finanças. Relevância/originalidade: a 
despeito da relevância estratégica do CI, sua mensuração e seus reflexos sobre GC, o DEF 
e a GV ainda estão por serem investigados em profundidade. Este estudo, além de lançar luz 
sobre essas questões, ainda traz uma abordagem metodológica inédita. Metodologia: com 
base em teorias e modelos financeiros consagrados, realizou-se estudo de natureza 
quantitativa (alicerçado em testes de hipóteses em diferentes recortes temporais) envolvendo 
estatísticas descritivas, correlação Pearson, regressões com dados em painel, modelagem de 
equações estruturais e testes de efeito mediador de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo. 
Resultados: o CI, o capital humano, o capital estrutural e o capital empregado têm influência 
positiva determinante na sustentabilidade do DEF e da GV, quaisquer que sejam a estrutura 
de capital (EC) e alavancagem, o tamanho (TAM), o risco e as características da GC da 
empresa. Já o capital relacional, de modo geral, apresentou relacionamento inverso ao DEF 
e à GV. A EC e risco têm efeito inverso ao do CI em relação ao DEF e à GV, indicando que 
as empresas mais intensivas em CI tendem a ser menos alavancadas e menos arriscadas. A 
partir destes resultados observou-se que  o método de mensuração IC-INDEX foi melhor para 
dimensionar os efeitos do CI sobre a GV e o MVAIC sobre o DEF. No tocante à GC das 
companhias, percebeu-se que estas têm características mais aderentes à teoria da agência e 
que a maior independência do conselho de administração ajuda a impulsionar os níveis de CI 
das empresas no longo prazo. Além disto, observou-se que o CI é mediador da relação entre 
a quantidade de membros e independência do CA e o DEF e a GV, mas não apresentou ser 

influenciado ou ser mediador na relação com a dualidade ou gênero do Chief Executive 
Officer (CEO) ou com a concentração de propriedade. Contribuições teóricas: contribui e 
complementa o entendimento sobre os efeitos do CI na sustentabilidade do DEF e da GV, 
testando dois diferentes métodos de mensuração em simultâneo (IC-INDEX e MVAIC), à luz 
da teoria de finanças, revelando que é o CI o principal fator explicador do DEF e da GV ao 
longo do tempo, independentemente de fatores consagrados na teoria como EC e 
alavancagem, TAM, risco ou mesmo a GC. Contribui, a partir de uma abordagem original, ao 
apresentar os benefícios do uso simultâneo dos métodos IC-INDEX e MVAIC para mensurar 
o CI. E mostra o papel mediador do CI na relação entre a GC e o DEF e a GV, indicando que 
maiores níveis de CI estão associados a maior GC e a menor alavancagem e risco – aspectos 
incipientes na literatura internacional e inexplorados em mercados emergentes como o Brasil. 
Contribuições práticas/ gerenciais: o modelo originalmente proposto, testado e validado 
ajuda no dimensionamento e na gestão do CI, oferecendo: a) uma ferramenta complementar 
à análise do DEF tradicional, não apenas incorporando métricas de GV, como também 
revelando os benefícios dos investimentos nesse ativo sobre resultados organizacionais 
sustentáveis; b) benchmarking competitivo para que analistas, gestores e outros stakeholders 
possam usar o CI para impulsionar maiores níveis de DEF e GV de forma sustentável ao longo 
do tempo. 
Palavras-chave: Estratégia. Capital Intelectual. Teoria de Finanças. Desempenho Econômico 
e Financeiro. Geração de Valor. Governança Corporativa. Sustentabilidade.  
 

  



 

 

 

Abstract 
 

Objective: The objective of the work was to analyze the relationship between 
Intellectual Capital (IC), measured by the IC-INDEX (intellectual capital index) and 
MVAIC (Modified Value Added of Intellectual Coefficient), and characteristics of 
Corporate Governance (CG) and to see how these factors influence the sustainability 
of Economic and Financial Performance (EFP) and Value Creation (VC) in Brazilian 
companies through the prism of financial theory.  Relevance/originality: despite the 
great strategic relevance of IC, it’s measuring and effects on CG, EFP and VC still 
need to be investigated in depth.  This research, in addition to throwing light on these 
questions, also contains an unprecedented methodological approach.  Methodology: 
based on established financial theories and models, this quantitative research was 
carried out (founded on the testing of hypotheses in different time frames) involving 
descriptive statistics, the Pearson correlation, panel data regressions, structural 
equations modelling and Baron & Kenny, Sobel and Monte Carlo mediation effect tests.  
Results: The IC, human capital, structural capital and capital employed have a positive 
determining influence on the sustainability of EFP and VC, whatever the capital 
structure and leverage, size (TAM), risk and the company’s CG characteristics. As for 
relational capital, in general, presented an inverse relationship with the EFP and the 
VC. The capital structure and risk have an opposite effect to that of the IC in relation 
to the EFP and the VC, indicating that companies more intensive in IC tend to be less 
leveraged and less risky. Based on these results, it was observed that the IC-INDEX 
mensuration method was better for dimensioning the effects of IC on VC and the 
MVAIC on profitability and corporate return.  Regarding company CG, it was seen that 
these have characteristics which have more to do with agency theory and that greater 
Independence of the board helps to drive company long-term levels of IC. Furthermore, 
it was observed that IC did not mediate the relationship between size and 
independency of board and EFP and VC and that IC did not explain or mediate the 
duality or the gender of the CEO or the concentration of property.  Theoretical 
contributions: contributes and complements the understanding of the effects of IC on 
the sustainability of EFP and VC, testing two different mensuration methods 
simultaneously (IC-INDEX and MVAIC), in the light of the theory of finance, revealing 
that IC is the principal explanatory factor of EFP and VC over time, independently of 
factors traditionally consecrated in the theory such as capital structure and leverage, 
TAM, risk or even CG. Contributes, by an original approach, by demonstrating the 
benefits of simultaneous use of IC-INDEX and MVAIC to measure IC. In addition to 
this, it demonstrates the mediating role of IC in the relationship between CG, EFP and 
VC, indicating that higher levels of IC are associated with greater CG and lower 
leverage and risk– aspects which are only incipient in the international literature and 
completely unexplored in emerging markets such as Brazil.  Practical/managerial 
contributions: the model originally proposed, tested and validated assists in the 
dimensioning and managing of IC, offering: a) a complementary tool in the analysis of 
traditional EFP, not only incorporating VC metrics, but also revealing the benefits of 
investments in this asset on sustainable organizational results; b) competitive 
benchmarking for analysts, managers and other stakeholders to be able to use IC to 
drive higher levels of EFP and VC sustainably on long-term. 
 
Keywords: Strategy. Intellectual Capital. Finance Theory. Economic and Financial 
Performance. Value Creation. Corporate Governance. Sustainability. 
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1 Introdução 

 

Na era do conhecimento, o capital intelectual (CI) vem sendo considerado o principal 

fator estratégico para as empresas obterem vantagem competitiva (Ali, Hussain, Khan, 

Younas & Jamil, 2021; Edvinsson, Mas, Pablos, Massaro & Dumay, 2021; Jordão & 

Almeida, 2017; Konno & Schillaci, 2021; Xu & Liu, 2020; 2021), assim como para 

obterem desempenho econômico e financeiro (DEF) e geração de valor (GV) 

sustentável no longo prazo (Aljuboori, Singh, Haddad, Al-Ramahi & Ali, 2022; 

Gallardo-Vázquez, Valdez-Juárez & Lizcano-Álvarez, 2019; Gangi, Salerno, Meles & 

Daniele, 2019; Jordão & Almeida, 2017; Jordão, Almeida & Novas, 2022; Khan, Yang 

& Waheed, 2019; Tsai & Mutuc, 2020; Xu & Liu, 2021). 

 

O estudo recente realizado pela Ocean Tomo LLC (2020), por exemplo, que envolve 

as 500 maiores empresas listadas no índice S&P500 da bolsa de valores de Nova 

Iorque, traz resultados expressivos, revelando que o CI, que correspondia em 1975 a 

17% do valor de mercado das empresas, 32% em 1985 e 68% em 1995, atingiu os 

patamares de 80% em 2005, 84% em 2015 e 90% em 2020. Esse estudo também 

mostrou que a pandemia mundial de disease of coronavirus 19 (COVID-19) acentuou 

ainda mais essa tendência, revelando ainda perspectivas de aumento nesses valores. 

 

A literatura internacional de finanças vem reconhecendo o papel e a relevância do CI 

e dos ativos intangíveis que o compõem como um importante elemento na obtenção 

dos resultados e desempenho das economias e negócios (Jordão & Almeida, 2017; 

Jordão et al., 2022; Novas, Alves & Sousa, 2017; Xu & Liu, 2020; 2021). Muitos 

estudos também confirmaram o papel estratégico e de vanguarda do CI na economia 

e sociedade do conhecimento, sobretudo quando desenvolvidos na perspectiva da 

sustentabilidade (Aljuboori et al., 2022; Aras, Aybars & Kutlu, 2011; Aslam, Ahmad, 

Amin, Usman & Arif, 2018; Edvinsson et al., 2021; Gallardo-Vázquez et al., 2019; 

Gangi et al., 2019; Jordão & Almeida, 2017; Jordão, Ferreira & Sousa Neto, 2018; 

Khan et al., 2019; Musibah & Alfattani, 2014; Rezende & Silva, 2021; Tsai & Mutuc, 

2020; Xu & Liu, 2021) – que, segundo Elkington (2012; 2021), consiste no novo 

paradigma organizacional do século XXI. 
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A complexidade do mundo dos negócios vem demandando das empresas mais 

informações sobre desempenho financeiro, gestão, governança corporativa (GC) e a 

contribuição desta para o desenvolvimento e sustentabilidade dos negócios 

(Lauterbach & Pajuste, 2017; Shleifer & Vishny, 1997). A literatura internacional 

evidencia que as chamadas boas práticas de GC ajudam a reduzir assimetrias de 

informação entre os investidores e estimulam o fluxo de capital internacional (e.g. 

Lauterbach & Pajuste, 2017), tendo relação com a estratégia (Oliveira, Rodrigues & 

Craig, 2010), o valor da empresa (Black, Carvalho, Khanna, Kim & Yurtoglu, 2020; 

Cornell & Damodaran, 2020) e, especialmente, a sustentabilidade dos negócios 

(D´Apice, Ferri & Intonti, 2021; Oliveira et al. 2010).  

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), as boas 

práticas de GC têm como objetivo aumentar o valor de mercado das empresas, 

contribuir para a duração e perenidade destas e garantir que os gestores se 

comportem de acordo com as expectativas dos proprietários (Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa - IBGC, 2016; 2020). Todavia, ainda que a temática que 

envolve as práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização (ESG, 

do inglês environmental, social, and corporate governance) venha recebendo muita 

atenção tanto no meio acadêmico quanto no corporativo (Cornell & Damodaran, 2020; 

Cornell & Shapiro, 2021; D´Apice et al., 2021), o papel estratégico e o impacto das 

variáveis da ESG, em especial aquelas relativas à GC, sobre os resultados e a 

perenidade das organizações ainda é um tema controverso na literatura de finanças 

e gestão (Cornell, 2021; Cornell & Damodaran, 2020; Cornell & Shapiro, 2021; D´Apice 

et al., 2021). Diante da relevância da GC em um contexto no qual o CI também emerge 

como um tema central para as organizações, alguns autores (e.g. Giuliani & Poli, 2019; 

Hatane, Setiadi & Tarigan, 2019; Hussain Baig, Rehman, Latif & Sergi, 2019; Kianto, 

Ritala, Spender & Vanhala, 2014; Rahayu & Ramadhanti, 2019; Setiany, Syamsudin, 

Sundawini & Putra, 2020; Shahzad, Shahwan & Fathalla, 2020; Tsai & Mutuc, 2020) 

buscaram compreender melhor o papel do CI como mediador da relação entre a GC 

e o DEF ou a GV. 

 

Nas últimas duas décadas, gestores e acadêmicos manifestaram crescente interesse 

pela natureza e pelo papel estratégico do CI (Shahwan & Fathalla, 2020; Weqar, Khan, 

Raushan & Haque, 2021), mesmo não sendo esse um assunto novo, pois o termo 
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Goodwill foi empregado pela primeira vez em 1571 (Kayo, 2002; Martins, 1972) e a 

temtática que envolve os ativos intangíveis já vem sendo tratada de forma sistemática 

desde 1891 (Jordão, Novas, De Souza & Neves, 2013; Martins, 1972). No Brasil, a 

tese de Doutoramento do Professor Elizeu Martins, defendida em 1972, é tida como 

referência histórica sobre intangíveis (Kayo, 2002). A despeito da relevância, interesse 

e atualidade do tema, estudos recentes enfatizam a crescente importância do CI na 

economia, sociedade e gestão contemporânea. 

 

1.1 Do tema ao problema 

 

Movidos pela significância e papel estratégico do CI, estudiosos e profissionais vêm 

trazendo contribuições relevantes, desenvolvendo métodos para gestão, avaliação e 

mensuração desse ativo (e.g. Edvinsson & Malone, 1998; Jordão & Almeida, 2017; 

Nazari & Herremans, 2007; Pulic, 2000; 2004; Sveiby, 1998). A literatura internacional 

recente vem discutindo e apresentando métodos para dimensionar os efeitos do CI 

sobre o desempenho (performance) organizacional (e.g. Andreeva & Garanina, 2016; 

Anik, Chariri & Isgiyarta, 2021; Gupta, Goel & Bhatia, 2020; Jordão & Almeida, 2017; 

Maji & Goswami, 2017; Novas et al., 2017; Shahwan & Habib, 2020; Weqar et al., 

2021; Xu & Liu, 2020; 2021). Outras pesquisas vêm debatendo o relacionamento do 

CI com a estratégia e/ou a GC, salientando forte impacto daquele sobre estas (e.g. 

Albertini, Berger-Remy, Lefrancq, Morgana, Petković & Walliser 2021; Anik et al., 

2021; Aslam & Haron, 2020; Baba & Baba, 2021; Buallay & Hamdan, 2019; Gangi et 

al., 2019; Giuliani & Poli, 2019; Hatane et al., 2019; Kamath, 2019; Rahayu & 

Ramadhanti, 2019; Setiany et al., 2020; Shahwan & Fathalla, 2020; Shahzad et al., 

2019; Tsai & Mutuc, 2020; Tumwebaze, Bananuka,  Alinda & Dorcus, 2021). Mesmo 

assim, esse é um assunto que precisa ser mais bem explorado. 

 

Ainda que muitas pesquisas tenham se dedicado à mensuração do CI, aos seus 

efeitos sobre o DEF ou a GV e/ou aos seus relacionamentos com a GC, ainda há 

lacunas a serem mais bem compreendidas sobre o assunto, especialmente sobre o 

prisma da teoria de finanças, que neste trabalho compreende todo conhecimento 

teórico e prático que objetiva assegurar o melhor e mais eficiente processo de 

captação e alocação de recursos de capital para garantir, de forma sustentável, a 

criação de riqueza e valor para as organizações. No tocante à mensuração do CI e à 
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avaliação de seus efeitos, muitos autores (e.g. Andreeva & Garanina, 2016; Ferenhof, 

Durst, Zaniboni Bialecki, & Selig, 2015; Jordão et al., 2022; Novas et al., 2017; Stewart, 

1998; Verbano & Crema, 2016) acentuam que ainda não há exata dimensão de seu 

valor nem das melhores formas para mensurá-lo. 

 

Outros estudos (e.g. Anik et al., 2021; Appuhami & Bhuyan, 2015; Aslam & Haron, 

2020; Baba & Baba, 2021; Buallay & Hamdan, 2019; Gangi et al., 2019; Kamath, 2019; 

Kavezki, Degenhart, Vogt, Monje & Hein, 2015; Mubaraq & Ahmed Haji, 2014; 

Rodrigues, Tejedo-Romero & Craig, 2017; Shahzad et al., 2019; Tumwebaze et al., 

2021) lembram que não há consenso sobre o papel do CI como mediador do 

relacionamento entre a GC e o desempenho corporativo, mas que essa é uma 

importante relação sob o prisma das finanças, economia, gestão e estratégia. 

 

Jordão & Almeida (2017) e Jordão et al. (2022) citam também importantes relações 

desses temas com a teoria de finanças, reconhecendo que elas ainda estão por ser 

compreendidas em profunidade. Outro aspecto relevante relacionado a pesquisas 

sobre o CI é que pouco se explorou, de forma direta, seu relacionamento com fatores 

que, segundo a teoria de finanças, também influenciam no DEF e na GV, tais como a 

estrutura de capital e alavancagem, o tamanho das empresas ou o nível de risco a 

que elas estão expostas. 

 

Alguns autores vêm abordando esse relacionamento do CI com a teoria de finanças 

de forma indireta, mas sem tê-la como objeto central de análise. Ainda assim, esforços 

vêm sendo envidados nessa linha, envolvendo os fatores retromencionados. Alguns 

avaliaram a relação sob a ótica da estrutura de capital e alavancagem (e.g. Aslam & 

Haron, 2020; Duho & Onumah, 2019; Hejazi, Ghanbari & Alipour, 2016; Lopes, Ferraz 

& Rodrigues, 2016; Molodchik, Jardon & Bykova, 2019; Shahwan & Fathalla, 2020; 

Shahwan & Habib, 2020; Shahzad et al., 2019; Villegas-González, Hernández 

Calzada & Salazar Hernández, 2017), o tamanho da empresa (e.g. Aslam & Haron, 

2020; Duho & Onumah, 2019; Gupta et al., 2020; Hejazi et al., 2016; Lopes et al., 

2016; Nawaz, 2018; Shahwan & Fathalla, 2020; Shahwan & Habib, 2020; Soetanto & 

Liem, 2019), ou o risco (e.g. Kayo, 2002; Grajkowska, 2011; Oliveira, Schossler, 

Campus & Luce, 2014). Ainda assim, são raras as investigações que comparam 

diferentes métodos de mensuração externa do CI. Após ampla pesquisa realizada nas 
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principais bases de dados e portais de pesquisa acadêmica do mundo – conforme 

detalhado no capítulo 3, Metodologia da Pesquisa –, não foi encontrada publicação 

que tenha abordado, em simultâneo, os métodos índice do capital intelectual (IC-

INDEX, do temo em inglês intelectual capital index) e o valor adicionado do capital 

intelectual modificado (MVAIC, do termo em inglês modified value added of intelectual 

capital). Esses foram os métodos escolhidos para este trabalho, pelo fato de serem já 

consagrados, medirem o CI de uma perspectiva externa e permitirem a 

comparabilidade entre empresas e setores ao longo do tempo.  Essas lacunas são 

ainda maiores quando se consideram as economias e os mercados emergentes, como 

o caso brasileiro. 

 

Mesmo diante de toda relevância e expressividade do tema, a análise da influência do 

CI na sustentabilidade do DEF e GV por diferentes modelos de mensuração, as 

relações destas com as características da GC, especialmente à luz da teoria de 

finanças, são questões ainda pouco ou nada investigadas. Assim, reconhecendo e 

explorando essas lacunas, o problema de pesquisa deste trabalho pode ser 

sumarizado na seguinte questão norteadora: como se dá a relação entre CI, medido 

pelo IC-INDEX e MVAIC, e características da GC e como esses fatores influenciam 

na sustentabilidade do desempenho econômico e financeiro e da geração de valor das 

empresas brasileiras listadas na B3, durante o período de 2012 a 2020, pelo prisma 

da teoria de finanças?  

 

1.2 Objetivos 

 

Com vistas a responder essa questão, os objetivos (geral e específicos) estabelecidos 

nesta dissertação são: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a relação entre capital intelectual, medido pelo IC-INDEX e MVAIC, e 

características da governança corporativa e como esses fatores influenciam na 

sustentabilidade do desempenho econômico e financeiro e da geração de valor das 

empresas brasileiras pelo prisma da teoria de finanças. Para tanto, escolheram-se 
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como objeto de pesquisa e base de análise as companhias listadas na B3, durante o 

período de 2012 a 2020. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos da pesquisa são:  

 

a) Analisar o impacto do CI, medido pelo IC-INDEX e MVAIC, sobre a 

sustentabilidade do DEF e da GV. 

b) Analisar, à luz da teoria de finanças, o impacto do CI medido pelo IC-INDEX e 

MVAIC, sobre a sustentabilidade do DEF e da GV, independentemente da 

estrutura de capital e alavancagem, do tamanho e do risco da empresa. 

c) Analisar, à luz da teoria de finanças, o impacto do CI, medido pelo IC-INDEX e 

MVAIC, sobre a sustentabilidade do DEF e da GV, quaisquer que sejam a 

estrutura de capital e alavancagem, o tamanho, o risco e as características da 

GC da empresa. 

d) Analisar a relação entre as características da GC e o CI medido pelo IC-INDEX 

e MVAIC, quaisquer que sejam a estrutura de capital e alavancagem, o 

tamanho e o risco da empresa. 

e) Analisar o papel do CI, medido pelo IC-INDEX e MVAIC, como mediador entre 

as características da GC e o DEF e GV, independentemente da estrutura de 

capital, da alavancagem, do tamanho e do risco da empresa. 

 

1.3 Justificativas e relevância 

 

A justificativa de uma pesquisa encontra fundamento na contribuição que seus 

resultados proporcionam para um segmento substancial da sociedade, conforme 

preconizado por Jordão, Souza & Avelar (2014). Nesse sentido, a justificativa da 

pesquisa é tripla. Primeiro, pela importância do CI e seu expressivo impacto nas 

organizações contemporâneas e sua gestão, como também seus reflexos na 

economia e na sociedade, como vem sendo amplamente reconhecido entre as 

comunidades acadêmicas, sociais, empresariais e profissionais. Isso se dá não 

apenas pelo fato de o CI representar mais de 90% do valor de mercado de várias das 

maiores empresas do mundo (Cf. Ocean Tomo LLC, 2020), como também por ser um 



23 

 

 

fator determinante para os resultados corporativos, assim como para a 

competitividade, sustentabilidade e inovação das organizações de grande ou pequeno 

porte (Cf. Jardon & Martos, 2012; Jordão & Almeida, 2017; 2019; Jordão & Novas, 

2017; Jordão, Novas & Gupta, 2020; Lopes et al., 2016; Novas et al., 2017).  

 

Ao tratar a relação do CI com a GC sob o aspecto das finanças e estratégia, este 

trabalho contribui não somente por evidenciar os relacionamentos entre ambos, como 

também por descrever como se dá o papel mediador do CI sobre a GC. Essa é uma 

questão que interessa a stakeholders diversos, que vão desde os acionistas, analistas 

e investidores, englobando também empresários, dirigentes e gestores, clientes, 

fornecedores, comunidades, economistas, advogados, agentes públicos, órgãos 

reguladores, legisladores e formuladores de políticas públicas, entre outros. 

 

A segunda, a mais importante contribuição, advém das implicações teóricas da 

pesquisa, que são variadas, amplas e expressivas. Mais do que elucidar o 

entendimento de relações complexas e controversas e colaborar para o 

preenchimento das lacunas de investigação retromencionadas, a inovação, a 

originalidade e o impacto da pesquisa precisam ser ressaltados. Com base em 

abrangente revisão de literatura alicerçada sobre as maiores e mais importantes bases 

bibliográficas internacionais (Scopus e Web of Science), não se encontraram na 

literatura nacional ou internacional pesquisas destinadas a: a) compreender os efeitos 

de CI na sustentabilidade do DEF e GV, utilizando dois métodos de mensuração em 

simultâneo – nesse caso, o IC-INDEX e o MVAIC; b) analisar as relações entre o CI e 

a GC em uma economia emergente como a do Brasil, nem mensurando o CI por dois 

diferentes métodos, menos ainda observando seus efeitos na sustentabilidade do DEF 

e GV; c) avaliar os efeitos do CI, medido por dois diferentes métodos, na 

sustentabilidade do DEF e GV, independentemente da estrutura de capital e 

alavancagem, tamanho da empresa e risco ou das características da GC.  

 

Acima de tudo, porém, a pesquisa refina e amplia alguns aspectos da moderna teoria 

de finanças, trazendo importantes contribuições para o aprofundamento do tema e 

suas idiossincrasias. Assim, além da originalidade e singularidade do estudo, sua 

maior expressividade advém da observação do CI como um dos principais elementos 

explicadores do DEF e da GV, em bases sustentáveis no longo prazo, 
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independentemente de outras variáveis financeiras como estrutura de capital e 

alavancagem, tamanho da empresa, GC e risco – temas tidos pela abordagem 

tradicional da teoria de finanças como os elementos basilares no entendimento do 

DEF e GV.  

 

A pesquisa também traz importante contribuição teórica para as áreas de economia, 

finanças e contabilidade (auxiliando também no entendimento estratégico e gerencial 

do tema), pelo ineditismo de abordar simultaneamente os métodos de mensuração 

IC-INDEX e MVAIC. Tal contribuição decorre do fato da eficácia da utilização conjunta 

de dois dos mais importantes métodos de mensuração já consagrados na literatura, 

possibilitando um refinamento do entendimento dos efeitos organizacionais e 

financeiros do CI. De um lado, isso permite a redução da assimetria informacional, 

uma percepção mais adequada de riscos e seu dimensionamento, melhor precificação 

dos ativos. De outro, oferece uma forma complementar de medir e avaliar o DEF e a 

GV das empresas em uma perspectiva de longo prazo.  

 

Essas questões trazem importantes implicações para a teoria e prática econômica e 

gerencial. Além disso, a abordagem metodológica é inovadora em vários sentidos, 

trazendo contribuições à literatura. Entre outras, vale mencionar a aplicação em um 

mesmo trabalho de amplos testes estatísticos, com suporte em estatísticas 

descritivas, correlação Pearson, regressões com dados em painel, modelagem de 

equações estruturais e, ainda, testes de efeito mediador de Baron & Kenny (1986), 

Sobel (1982) e Monte Carlo (Zhao, Lynch & Chen, 2010). Realizaram-se também 

quatro recortes temporais (2012 a 2014, 2015 a 2017, 2018 a 2020, além da amostra 

global compreendendo o período de 2012 a 2020) – o que permitiu observar os 

reflexos nos resultados de curto e longo prazo, gerando um entendimento da 

sustentabilidade (ou não) do DEF e da GV. Finalmente, mas não menos importante, 

por analisar o papel do CI como mediador entre as características da GC e o DEF e 

GV em uma economia emergente, tendo como base o contexto organizacional 

brasileiro – que é uma questão importante, mas que ainda estava por ser investigada 

oportunamente nas literaturas de economia, finanças, gestão e estratégia.  

 

A terceira e última justificativa decorre das contribuições do trabalho para a prática 

econômica e de negócios e para a gestão das organizações. Nesse particular, a 
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pesquisa acrescenta ao revelar os benefícios potenciais e reais de estratégias 

voltadas para o investimento em CI sobre a sustentabilidade do DEF e da GV, 

indicando um possível caminho para o crescimento e desenvolvimento das 

organizações como também para os setores ou até para uma economia como um 

todo. Também se espera colaborar ao indicar como diferentes métodos de 

mensuração do CI baseados em informação externa extraída diretamente das 

demonstrações contábeis (DC) podem contribuir com a gestão estratégica e finanças 

das empresas. Nesse sentido, o IC-INDEX e o MVAIC e suas aplicações podem 

oferecer uma ferramenta complementar para a avaliação e a análise econômico-

financeira tradicional, ajudando a aferir os resultados da gestão empresarial. Mais do 

que isso, espera-se que a melhor compreensão da relação entre o CI e as 

características da GC, à luz dos fundamentos da teoria de finanças, seja útil ao indicar 

formas para impulsionar os níveis de CI e, como consequência, melhores DEF e GV.  

 

Finalmente, espera-se que os resultados deste trabalho contribuam fornecendo 

benchmarking competitivo para analistas, investidores, gestores, legisladores e 

formuladores de políticas públicas, empreendedores e dirigentes, entre outros 

stakeholders, ao indicar de que modo o CI pode acrescentar para a sobrevivência, o 

crescimento e o desenvolvimento das empresas; ao evidenciar como as 

características da GC podem potencializar os níveis de CI; e ao revelar como ambos 

os fatores financeiros podem ajudar para melhorar o DEF e a GV. Vale ainda dizer 

que, como o crescimento econômico e os ganhos de produtividade das nações estão 

associados aos maiores níveis de CI (Cf. Demmou, Stefanescu & Arquié, 2019; 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OECD, 2013; 

Thum-Thysen, Voigt, Bilbao-Osorio, Maie, & Ognyanova, 2017), espera-se que tais 

resultados possam servir como base para formulação de políticas públicas que 

aumentem a competitividade das empresas e estimulem o desenvolvimento local, 

regional e nacional. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

Além deste primeiro capítulo, onde foram apresentados o tema, o problema, os 

objetivos e as justificativas da pesquisa, esta dissertação conta ainda com mais cinco 

capítulos, seguidos das referências.  
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No segundo capítulo, a fundamentação teórica é estabelecida e, a partir desta, as 

hipóteses de pesquisa são desenvolvidas. Nesse fulcro, em três seções analisam-se 

os principais aspectos conceituais e características do CI, seu reconhecimento, 

avaliação, gestão e mensuração, bem como as suas relações com o desempenho, 

competitividade, sustentabilidade e valor. Na sequência, analisam-se as relações 

entre o CI e sua teoria fundacional e as teorias de estratégia e finanças e suas 

derivações, incluindo aquelas que tratam dos temas da estrutura de capital e 

alavancagem, risco, tamanho da empresa e GC, tendo como base os principais 

estudos teóricos ou teórico-empíricos sobre esses temas.  

 

No terceiro capítulo, os procedimentos e protocolo metodológico da pesquisa são 

detalhados, desde a caracterização da pesquisa e sua fundamentação, passando pela 

população e amostra, estratégias de coleta, análise e tratamento dos dados, até as 

limitações da pesquisa e formas de contorná-las. 

 

No quarto capítulo apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos e no quinto 

capítulo realiza-se a discussão dos resultados. Além da associação e comparação dos 

resultados obtidos em cada teste executado e respectivo teste de hipóteses, 

analisados à luz da literatura e cotejados com os estudos empíricos anteriores, busca-

se evidenciar em que medida os achados da pesquisa confirmam, complementam ou 

contradizem os resultados anteriores. Mais do que isso, nesse capítulo é feita a 

discussão dos achados, seu significado e impacto, apresentando-se as implicações 

econômicas e sociais, práticas, teóricas e gerenciais da pesquisa e de que modo e 

em que medida os resultados ora obtidos ampliam o conhecimento do tema e abrem 

novos caminhos e oportunidades de investigação futuras. 

 

Finalmente, no sexto e último capítulo são relatados os principais resultados teóricos 

e empíricos de forma sintética, associando-os aos objetivos geral e específicos. 

Discorrendo sobre estes, as limitações de pesquisa são apresentadas e exploradas, 

em especial no sentido de indicar novos desafios de investigação e sugestões para 

futuras pesquisas na área, fazendo-se ao final uma sumarização executiva de tudo 

que aqui fora apresentado, debatido e analisado. 
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2 Plataforma de Sustentação Teórica e Desenvolvimento de Hipóteses   

 

Embora alguns autores tratem CI e ativos intangíveis como equivalentes; segundo 

Jordão (2021) eles são conceitos distintos. Estes últimos são investimentos, recursos 

ou ativos imateriais controlados por uma entidade, decorrentes de transações ou 

eventos passados, que geram expectativas de resultados, segundo estudiosos 

clássicos da teoria da contabilidade, como Hendriksen & Van Breda (1992). Tais 

autores mencionam ainda dificuldades ao pleno reconhecimento desses ativos em 

função de três supostas características, quais sejam: o fato de os ativos intangíveis 

não possuírem usos alternativos, serem de difícil separabilidade e apresentarem 

incerteza quanto à recuperação, gerando benefícios econômicos futuros. Os próprios 

Hendriksen & Van Breda (1992), já na década de 1970, ponderaram que tais 

características são apenas parcialmente comprovadas, remetem a uma opção pelo 

conservadorismo e se aplicam aos demais ativos. 

 

Barbosa e Gomes (2002) entendem que os ativos intangíveis de uma empresa 

consistem em um conjunto formado por quatro fatores: a) os saberes acadêmico e 

tácito dos funcionários; b) os processos facilitadores de transferência e aquisição de 

conhecimento; c) os relacionamentos com clientes, fornecedores e mercado; d) e a 

capacitação em pesquisa e desenvolvimento. Barbosa e Gomes (2002, p. 2) postulam 

que: 

 

A este conjunto de ativos/recursos costuma-se atribuir os nomes knowledge-
based assets e capital intelectual, sendo que esta última forma parece estar 
ganhando mais espaço, tanto nos círculos acadêmicos e empresariais, quanto 
na mídia. Incorporado nos ativos/recursos intangíveis está o fator 
conhecimento, causa principal de sua intangibilidade e valor (grifo dos autores). 

 

Mais recentemente, Jordão e seus colegas (e.g. Jordão & Almeida, 2017; Jordão & 

Colatuto, 2013; Jordão et al., 2020; Jordão et al., 2022; Jordão & Novas, 2017) 

explicitam que o CI compreende os ativos intangíveis, mas inclui um conceito mais 

abrangente, entendendo que o CI envolve todo o conjunto de conhecimentos e outras 

competências (como habilidades e atitudes), experiências, relacionamentos e a 

própria inteligência aplicada ao empreendimento que são utilizados no sentido de 

gerar valor. Portanto, além de englobar os ativos intangíveis, o CI é formado pelos 
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relacionamentos entre todos os tipos de recursos organizacionais, sejam estes 

materiais ou imateriais. No cerne desta discussão sobre os ativos do conhecimento 

formadores do CI, sob o prisma estratégico e gerencial, encontra-se a proposição de 

Hamel & Prahalad (1990), que afirmam que a capacidade de uma empresa de 

mobilizar e integrar os recursos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, é um fator 

essencial para incrementar sua competitividade. Não bastaria, porém, que uma 

empresa possuísse determinado grupo de ativos tangíveis e/ou intangíveis. O 

essencial é desenvolver, manter, armazenar e divulgar, de maneira alinhada com os 

objetivos estratégicos empresariais, um conjunto de conhecimentos próprios a partir 

desses ativos. Nesse sentido, Edvinsson (2013) definiu CI como ativo do 

conhecimento derivado da percepção sobre o valor das “cabeças” que gera a 

capacidade de ganhos futuros baseados nos capitais humano, estrutural e relacional.  

 

Edvinsson e Malone (1998) prelecionam que o capital humano compreende as 

capacidades, os conhecimentos e a habilidade e experiência dos empregados, mas 

se associa à criatividade e à inovação – elementos que tornam a organização mais 

inteligente e capaz de atuar em um ambiente competitivo e mutável. Roos, Roos, 

Edvinsson & Dragonetti (1997) entendem que o capital humano gera valor a partir da: 

a) competência, ou seja, conjunto de habilidades, formação técnica e experiência; b) 

agilidade intelectual, que se materializa pela capacidade de inovar, resolver 

problemas, buscar soluções; c) e atitude das pessoas, que se refere aos 

comportamentos adequados que permitem transformar a competência e agilidade 

intelectual em CI. 

 

Os mesmos autores entendem que o capital estrutural compreende todo o arcabouço, 

empowerment e infraestrutura que apoiam o capital humano, refletindo a capacidade 

organizacional de criar e manter recursos físicos para transmitir e reter o CI. Roos et 

al. (1997) admitem que esse capital representa os valores organizacionais expressos 

principalmente na propriedade ou controle de itens físicos e não físicos, relacionados 

à estrutura interna, que fazem parte do dia a dia da organização e nutrem o capital 

humano com elementos necessários para seu desenvolvimento, significando o 

conhecimento deixado pelos funcionários na empresa após um dia de trabalho. A ideia 

é que o capital estrutural apoia a transformação do conhecimento ou know-how 

individual em propriedade de um grupo, seja convertendo parte do conhecimento 
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tácito em conhecimento explícito ou amplificando o capital humano e permitindo que 

seu uso seja repetido para gerar valor. O capital estrutural também pode ser visto 

como o elo entre o capital humano e o relacional, fornecendo a estrutura necessária 

para apoiar e manter os relacionamentos com clientes, fornecedores, acionistas e 

outros stakeholders.  

 

Já o capital relacional, segundo Edvinsson e Malone (1998), advém do relacionamento 

com as pessoas com as quais se faz negócio e se materializa pela probabilidade de 

essas pessoas (devido a profundidade, amplitude e lealdade construída) continuarem 

fazendo negócios com a empresa. Roos et al. (1997) alertam que esse capital não 

está restrito a uma transação, mas aos relacionamentos de longo prazo, 

desenvolvidos a partir das trocas e conexões entre a organização, seus clientes, 

fornecedores, acionistas e outros stakeholders. Bontis (1999) complementa que o 

capital relacional é o mais difícil de ser desenvolvido, codificado e imitado.  

 

Segundo Mačerinskienė & Survilaitė (2019), as definições mais recentes do CI  

englobam perspectivas sociais, econômicas e ambientais e não se limitam ao universo 

das empresas apenas, mas todos os tipos de organizações, assim como países, 

cidades e comunidades, incluindo ainda a confirmação de que o CI é o fator-chave 

para criar e ampliar valor, sustentabilidade e desempenho. Como exemplos dessas 

definições, Dummay (2016) propõe que o CI é a soma de tudo que todos da empresa 

sabem que lhe confere vantagem competitiva e ainda todo material intelectual, 

conhecimento, experiência e propriedade intelectual, informação que pode ser usada 

para criar valor. Já Sardo (2018) define o CI como atividades e processos baseados 

no conhecimento que contribuem para a inovação, criação de valor, vantagem 

competitiva e benefícios futuros aos stakeholders das organizações. Em outra 

definição, de Mačerinskienė & Survilaitė (2019), o CI corresponde ao agregado de 

recursos intangíveis que uma empresa tem à sua disposição e que lhe permitem 

operar nas melhores condições, criando vantagens competitivas e valor de mercado. 

Finalmente, Jordão et al. (2020) preconizam que o CI é elemento crítico para a 

geração de competitividade, inovação, sustentabilidade e que provê melhorias nas 

expectativas de resultados – materializada em melhor desempenho organizacional e 

financeiro e criação de riqueza e valor. O CI pode, então, ser percebido como o 

elemento estratégico central na sobrevivência, crescimento, desenvolvimento e 
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sustentabilidade das organizações, devendo ser a base de sua gestão. Baseado nos 

ensinamentos dos autores supracitados, nesta dissertação entenda-se como CI o 

conjunto de conhecimentos estratégicos, materializados pelo capital humano, capital 

estrutural e capital relacional, que são valiosos, raros, difíceis de imitar e de serem 

substituídos e que fluem pela organização, contribuindo para a inovação, a vantagem 

competitiva e a criação de riqueza e valor de forma sustentável.  

 

2.1 Capital intelectual, estratégia, desempenho e valor sustentáveis 

 

O CI é considerado a principal fonte de vantagem competitiva das empresas (Cf. Duho 

& Onumah, 2019; Jordão et al., 2020; Loyarte, Garcia-Olaizola, Marcos, Moral, 

Gurrutxaga, Florez-Esnal & Azua, 2018; Rossi & Magni, 2017; Verbano & Crema, 

2016). Nesse sentido, torna-se importante, antes de aprofundar em como o CI 

influencia no DEF e na GV das empresas, bem como nos métodos para mensurá-lo, 

compreender sua importância no contexto estratégico das organizações. A análise do 

papel estratégico do CI, segundo Novas (2008), encontra suas bases mais sólidas na 

“visão baseada em recursos”, de Barney (1991), do que no modelo das cinco forças 

de Porter (2004). Novas (2008) entende que a visão baseada em recursos surgiu 

como uma reação ao determinismo ambiental da análise estratégica de Porter (2004), 

que postula ser a base da formulação estratégica fundamentada em quatro fatores: 

os pontos fortes e pontos fracos, na perspectiva interna – que são ligados ao que a 

organização pode adotar como estratégia competitiva buscando pleno êxito; e 

ameaças e oportunidades, em uma perspectiva externa – que definem o meio 

competitivo, com seus riscos e recompensas.  

 

Porter (2004) postula que a estratégia voltada para a competitividade, em seu modelo 

de cinco forças, é composta de ações ofensivas ou defensivas, com o objetivo de 

enfrentar as forças competitivas de: novos entrantes, rivalidade com concorrentes, 

poder de negociação de fornecedores, poder de negociação de clientes e produtos ou 

serviços substitutos. Porter (2004) ainda acrescenta que há três opções de estratégias 

genéricas para enfrentar os desafios impostos pelas cinco forças e levar a empresa a 

obter vantagem e superar os concorrentes: liderança no custo total, diferenciação e 

enfoque. Na visão desse autor, a estratégia se volta para a competitividade e carrega 
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uma associação direta entre a vantagem competitiva e DEF e GV, pois o resultado 

esperado é mais retorno sobre o investimento para a empresa. 

 

O enfoque porteriano pressupõe que a GV depende da posição competitiva da 

empresa e das características do setor (Novas, 2008). No entanto, Marr, Gray & Neely 

(2003) argumentam que não é suficiente para as organizações, ao elaborar a 

estratégia, identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, sendo necessário 

identificar também as competências e recursos da organização, a fim de avaliar 

melhor as oportunidades e capacidades organizacionais. Nesse sentido, Barney 

(1991) já havia proposto a visão baseada em recursos, defendendo que as empresas 

obtêm vantagens competitivas sustentáveis a partir da implementação de estratégias 

que exploram seus pontos fortes internos, respondendo a oportunidades ambientais 

e, ao mesmo tempo, neutralizando ameaças externas e evitando fraquezas internas, 

explorando seus recursos estratégicos que tendem a ser valiosos, raros, difíceis de 

imitar e de serem substituídos.  

 

Diversos autores (e.g. Dumay & Garanina, 2013; Gupta, Pike, Burgman, Services & 

Details, 2004; Marr, Gray et al., 2003; Martín-de-Castro, Díez-Vial & Delgado-Verde, 

2019; Nirino, Ferraris, Miglietta & Invernizzi, 2020; Novas, 2008; Shahwan & Fathalla, 

2020) referem que a visão baseada em recursos é uma das principais teorias que 

ajudam a compreender o papel estratégico do CI na obtenção de vantagem 

competitiva pelas empresas, porque o CI possui tais atributos e pode ser percebido 

como um recurso ou ativo estratégico. 

 

No decorrer do tempo, diversas pesquisas empíricas (e.g. Chahal & Bakshi, 2015; 

Duho & Onumah, 2019; Jardon & Martos, 2012; Verbano & Crema, 2016) já foram 

realizadas com o objetivo de analisar a influência do CI em diversos elementos e 

características das empresas que conduzem à vantagem competitiva. Jardon & 

Martos (2012), por exemplo, verificaram que capital humano, capital relacional e 

capital estrutural afetam positivamente a competitividade, medida por capacidades, 

recursos e fatores estratégicos da organização. Já Chahal & Bakshi (2015) asseguram 

que o CI tem influência direta e positiva na inovação, sendo moderador da relação 

entre aprendizagem organizacional e inovação. De modo semelhante, Verbano & 

Crema (2016) observaram que: as estratégias voltadas para a inovação tecnológica 
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são afetadas positivamente pelos capitais humano, capital relacional e capital 

estrutural; o desempenho da inovação radical é afetado positivamente pelo capital 

relacional; e o desempenho da inovação incremental é afetado positivamente pelo 

capital humano.  

 

Rossi & Magni (2017) constataram que estratégias de cocriação de valor são afetadas 

positivamente pelos capitais humano, relacional e estrutural. Duho & Onumah (2019) 

concluíram que as estratégias de diversificação de ativos são afetadas positivamente 

pelo CI e capitais humano e relacional, e as de diversificação das receitas pelo CI e 

capital humano. Jordão et al. (2020) perceberam que a associação de pequenas e 

médias empresas em redes impulsiona a geração de CI, resultando em melhor DEF, 

competitividade e GV pelo maior acesso a recursos e capacidades estratégicas 

proporcionadas pela rede. 

 

O fato de o CI contribuir com o DEF e GV implica reconhecer que ele tem efeito 

multidimensional nos resultados de longo prazo das organizações, sugerindo efeitos 

do CI sobre a sustentabilidade destas, conforme resultados observados por alguns 

autores (e.g. Aslam et al., 2018; Gallardo-Vázquez et al., 2019; Gangi et al., 2019; 

Jordão & Almeida, 2017; Khan et al., 2019; Musibah & Alfattani, 2014; Tsai & Mutuc, 

2020). Tais efeitos podem se dar em termos econômicos, sociais e/ou ambientais. 

Elkington (2012) já preconizava que o desafio a ser enfrentado pelas organizações, 

em uma estratégia voltada para a sustentabilidade, está em não somente atingir o 

objetivo econômico-financeiro, mas também, ao mesmo tempo, atender a propósitos 

estratégicos voltados para a qualidade ambiental e justiça social.  

 

Lu & Taylor (2018) detectaram que a sustentabilidade corporativa, representada por 

fatores sociais e ambientais, está diretamente relacionada à sustentabilidade 

econômico-financeira de longo prazo. A esse respeito, Edvinson (1997), Kayo (2002), 

Novas et al. (2017), Jordão et al. (2013), Jordão & Almeida (2017) e Jordão et al. 

(2022) asseveram que o incremento de CI nas empresas é um fator chave para a 

sustentabilidade da criação e manutenção de vantagens competitivas e dos resultados 

organizacionais no decorrer do tempo.  
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Para Aljuboori et al. (2022), a contribuição do CI com a sustentabilidade das 

organizações se dá por meio de recursos e capacidades como conhecimento, 

experiência, inovação, criatividade, tecnologia, um sistema operacional sólido, 

reputação, habilidades de comunicação, honestidade, integridade e empatia, que 

devem ser nutridos, reunidos, organizados, utilizados e gerenciados para melhorar o 

desempenho de longo prazo. As organizações utilizam seu CI para avançar em 

direção a práticas mais sustentáveis, pelo fato de ele melhorar os resultados das 

empresas com recursos e capacidades que conduzem a mais inovação e 

desempenho de longo prazo. Jordão & Almeida (2017) ressaltam que os 

investimentos em CI podem influenciar na geração efetiva de diferenciais 

competitivos, além de proporcionar melhoria nos indicadores de desempenho e valor 

organizacional e nas expectativas de resultados futuros sustentáveis. Esses autores 

ainda afirmam que os níveis de CI das empresas é base para distingui-las de seus 

competidores e, ao mesmo tempo, um importante impulsionador de resultados 

sustentáveis no longo prazo. 

 

Nesse sentido, Grajkowaska (2011) e Xu & Liu (2020) sustentam que o CI é um 

importante direcionador para a inovação e, consequentemente, contribui com a 

expectativa de resultados sustentáveis. Khan et al. (2019) opinam que o CI impulsiona 

a sustentabilidade da vantagem competitiva e do desempenho financeiro, por prover 

recursos e capacidades (raros, valiosos, não imitáveis e insubstituíveis), na forma de 

recursos intangíveis como: reputação, imagem, boas relações com o público, moral 

dos funcionários, conhecimento, inovação e cultura corporativa. Finalmente, segundo 

Sardo & Serrasqueiro (2018), os investimentos em CI aumentam a capacidade de 

inovação, criam as oportunidades de crescimento sustentável, emitem sinais positivos 

ao mercado e implicam crescimento da rentabilidade e do valor de mercado das 

empresas. Xu & Liu (2021) complementam que o investimento contínuo em CI deveria 

ser estimulado para que as empresas alcancem DEF sustentável de longo prazo. 

 

Alguns estudos abordaram empiricamente a relação entre o CI e a sustentabilidade. 

Khan et al. (2019) analisaram em 329 empresas a relação entre a sustentabilidade da 

competitividade e o desempenho financeiro com o CI. Eles utilizaram a 

responsabilidade social e corporativa como proxy para fatores sociais e de meio 

ambiente da sustentabilidade e o retorno sobre os ativos (ROA), a margem líquida e 
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o giro dos ativos como proxy do desempenho financeiro sustentável. Os resultados 

observados indicaram que o CI promove a sustentabilidade da competitividade e do 

desempenho financeiro e, em conjunto com a responsabilidade social e corporativa, 

ele é mediador entre a competitividade e o desempenho financeiro sustentáveis. De 

modo semelhante, Gangi et al. (2019), ao analisarem 2.480 empresas de 51 países, 

identificaram que maiores níveis de responsabilidade social e corporativa, medida por 

fatores sociais e de meio ambiente, estão associados a maiores níveis de CI e o 

relacionamento positivo entre eles alavanca o CI e gera benefícios de longo prazo 

tanto para acionistas quanto para stakeholders. 

 

Na perspectiva estritamente relacionada à sustentabilidade econômico-financeira, 

Jordão & Almeida (2017) analisaram 235 empresas brasileiras no período de 2005 a 

2015. Os resultados indicaram que as empresas mais intensivas em CI apresentam, 

no longo prazo, mais lucratividade e rentabilidade do que as não intensivas em CI. E 

identificaram, ainda, que individualmente, por setor ou de modo geral, no longo prazo, 

lucratividade e rentabilidade estão diretamente relacionadas a maiores níveis de CI. 

De modo semelhante, mais recentemente, Aljuboori et al. (2022) analisaram 262 

empresas da Malásia, com o objetivo de compreenderem o relacionamento entre CI, 

inovação e desempenho financeiro naquele mercado. Os resultados permitiram inferir 

que o CI é um elemento fundamental para a sustentabilidade de pequenas e médias 

empresas, por estar diretamente relacionado ao desempenho financeiro, como 

também por contribuir com o incremento de capacidade inovativa, que também tem 

como resultado o melhor DEF e GV das empresas.  

 

Em estudo mais atual que envolveu cinco recortes temporais em um período de 20 

anos com 393 empresas brasileiras e análises também agrupadas por setor, Jordão 

et al. (2022) evidenciaram que o CI tem influência positiva na sustentabilidade de 

longo prazo da lucratividade, rentabilidade e geração de valor. Esses resultados foram 

consistentes em todos os recortes temporais, como também quando as empresas 

foram agrupadas por setor de atuação, colocando o CI como o mais importante 

impulsionador da competitividade e criação de valor nas organizações.   
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2.2 Desafios & modelos para mensuração do capital intelectual 

 

Diante da importância estratégica do CI para as empresas, há de se esperar que sua 

mensuração seja um processo capaz de contribuir para a GV de diversas formas. 

Portanto, é importante compreender por que as empresas devem medir o CI e quais 

benefícios são esperados. Marr, Gray et al. (2003) identificaram cinco principais 

razões para mensurar o CI, sendo elas: a) contribuir na formulação da estratégia; b) 

avaliar a execução da estratégia; c) auxiliar nas decisões de expansão e 

diversificação; d) utilizar como base no pagamento de bônus; e) e comunicar as 

medidas para os stakeholders. Complementando essas ideias, Sveiby (2010) sugeriu 

cinco motivos para mensurar o CI: a) controle e monitoramento de resultados; b) 

aquisição ou venda de empresas (valuation); c) reportar informações para os 

stakeholders; d) decisão de investimento; e) e evidenciar valores ocultos. Percebe-se 

que os motivos para se mensurar o CI são relacionados a questões estratégicas que 

afetam não só os resultados das organizações, mas a definição do que a empresa 

será no futuro, possibilitando traçar os melhores caminhos para a GV. 

 

Já em relação aos benefícios de se mensurar o CI, Kannan & Aulbur (2004) 

mencionam os seguintes: a) identificar e mapear os ativos do conhecimento; b) 

reconhecer como o conhecimento flui na organização; c) priorizar conhecimentos 

críticos; d) acelerar o aprendizado na organização; e) identificar e difundir as melhores 

práticas; f) monitorar o valor de CI e encontrar meios para alavancar seu crescimento; 

g) entender as redes de organização social e identificar agentes de mudanças; h) 

aumentar a inovação; i) aumentar atividades colaborativas e o compartilhamento do 

conhecimento, como resultado da gestão do conhecimento; j) aumentar nos 

empregados uma percepção própria da organização e aumentar a motivação; e k) 

criar uma cultura orientada para resultados. Percebe-se, pois, que mensurar o CI 

atende a objetivos estratégicos, táticos e operacionais.  

 

Xu & Liu (2020) e Li, Nosheen, Haq & Gao (2021) ainda destacam que mensurar o CI 

é de vital importância para promover a competitividade, inovação, sustentabilidade e 

criação de valor nas organizações. Logo, ao mensurar o CI as empresas criam as 

melhores condições para gerenciá-lo e usufruir de seus benefícios. Por esse motivo, 

alguns autores defendem que a mensuração do CI resulta em práticas de gestão que 
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geram benefícios significativos para as organizações, além de ajudar a determinar as 

estratégicas, a desenhar os processos e a promover vantagem competitiva (Kannan 

& Aulbur, 2004). No entanto, mesmo sendo tão importante, mensurar o CI representa 

seu maior desafio, conforme defendem algumas pesquisas (e.g. Mrazkova, Perzelova 

& Glova, 2016; Noruzi & Vargas-Hernández, 2010). 

 

Pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento discorreram sobre os desafios 

da mensuração do CI. Na perspectiva da Contabilidade, que se preocupa em medir 

os ativos para posteriormente reconhecê-los, a mensuração fidedigna é uma 

característica necessária a todos os ativos reconhecidos nas demonstrações 

contábeis (Hendriksen & Van Breda, 1992). Assim, qualquer que seja o critério de 

mensuração de um ativo, ele deve ser confiável e ainda permitir a comparabilidade 

entre diferentes empresas e em diferentes contextos. Já Clarke, Seng & Whiting 

(2011) afirmam que o critério da mensuração fidedigna é raramente atendido pelo CI. 

Por esse motivo, de acordo com Marr, Gray, et al. (2003), não há consenso e métricas 

definidas nos princípios de contabilidade para a mensuração do CI. Outros, como 

Osinski, Selig, Matos & Roman (2017), consideram que, devido à natureza difusa e 

dificuldade de controle individualizado do CI, sua mensuração é mais difícil que as dos 

demais ativos. 

 

Algumas dificuldades relacionadas aos métodos de mensuração do CI têm origem na 

dificuldade de sua aceitação. Na perspectiva tanto da Contabilidade quando de 

finanças, Kanodia, Sapra & Venugopalan (2004) salientam haver relutância dos 

reguladores em permitir a capitalização de intangíveis (CI), mesmo que eles sejam 

mensuráveis. Isso tem origem no fato de os ativos tangíveis poderem realmente ser 

realizados pelos credores em tempos de dificuldades financeiras, pois podem ser 

facilmente observados e transferidos em mercados mais organizados. Ainda segundo 

esses autores, é provável que a maior parte do valor do CI seja específico da empresa 

e não negociável em mercados organizados. Esse valor não pode ser penhorado 

pelos credores em caso de dificuldades financeiras. E a evidenciação do CI no balanço 

patrimonial pode aumentar a exposição dos auditores a litígios e responsabilidade 

legal em caso de dificuldades financeiras (Kanodia et al., 2004). 
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Na gestão do conhecimento, a mensuração do CI também representa um grande 

desafio. Para Kianto, Ritala, Vanhala & Hussinki (2020), o desafio de mensurar o CI, 

como um ativo do conhecimento, tem origem: a) na natureza multidimensional do 

conhecimento, que dificulta medir o CI a partir de um único indicador; b) no agente 

humano e suas ações que, diante da importância do conhecimento das pessoas, da 

diversidade de indivíduos e da grande dispersão do conhecimento na organização, 

dificultam a captura e mensuração do conhecimento que cria valor; c) na 

contextualidade, pelo fato de os ativos do conhecimento, como fenômenos 

institucionais e coletivos, serem complementares, interdependentes e influenciados 

pelo contexto, dificulta a comparação da mensuração do CI entre organizações; d) e 

na natureza temporal e dinâmica do conhecimento, ou seja, sua predisposição de 

mudar ao longo do tempo, sendo constantemente reinterpretado e modificado, 

causando, consequentemente, mudanças no valor do CI. 

 

Mesmo diante de tais desafios,  considerando que o CI tem um importante papel 

estratégico para as empresas (Marr, Gupta, Pike & Roos, 2003), diversos modelos de 

mensuração vêm sendo desenvolvidos e testados ao longo dos anos. Jordão & 

Almeida (2017) enumeram os modelos clássicos de mensuração do CI: o Navegador 

Skandia, de Edvinsson e Malone (1998), criado a partir do Balanced Scorecard; o 

modelo de Stewart (1998), chamado pelo autor de Navegador do Capital Intelectual, 

que avalia o CI a partir de indicadores financeiros e não financeiros agrupados em um 

gráfico de radar; e o modelo de Sveiby (1998), fundamentado em indicadores 

financeiros tradicionais, como o valor de mercado adicionado (MVA, do inglês market 

value added) e market-to-book value. Outro modelo que, segundo Sardo (2018), 

ganhou grande relevância e popularidade entre os pesquisadores é o valor adicionado 

do capital intelectual (VAIC®), criado por Pulic (2000; 2004), que se utiliza 

exclusivamente de dados das demonstrações contábeis para mensurar o CI. 

 

Alguns autores ainda contribuíram de forma significativa ao criarem formas de 

classificar os diferentes métodos de mensuração do CI. Essas classificações 

permitem a busca pelo método que seja mais adequado às motivações e benefícios 

esperados por cada empresa quando deseja mensurar o CI. Uma das formas de 

classificar os métodos de mensuração, proposto por Ramanauskaitė & Rudžionienė 

(2013), é de acordo com os princípios de mensuração. Essa forma de classificação 
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foi proposta por Sveiby (2010) e divide os métodos em quatro grupos: mensuração 

direta do capital intelectual, mensuração pela capitalização de mercado, mensuração 

pelo retorno dos ativos e mensuração pelo balanced scorecard. Ao conhecer as 

principais características dos métodos de mensuração, caberá ao gestor a escolha 

do que melhor atenda às suas expectativas em relação a motivos e benefícios. A 

Figura 1 ilustra as quatro classificações dos métodos e quais características comuns 

cada um deles tem para receber suas classificações. 

 

 
Figura 1  
Modelos de mensuração do capital intelectual. 
Fonte: adaptado de Sveiby, K. E. (2010). Measuring intangibles: Suggested indicators with cases from 
professional service organisations and high tech firms. Recuperado de: 
https://www.sveiby.com/files/pdf/intangiblemethods.pdf.   
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Da análise da Figura 1 depreende-se que são classificados como métodos de 

mensuração direta do capital intelectual aqueles nos quais o objetivo é mensurar 

diretamente o valor de um ou de um conjunto de componentes do CI (Sveiby, 2010). 

Em tais métodos, a avaliação do CI é feita em unidades monetárias dos seus 

componentes (Ramanauskaitė & Rudžionienė, 2013). Jurczack (2008) e Sveiby (2010) 

aduzem que os métodos que recebem essa classificação têm uma perspectiva mais 

holística da organização com o benefício de ser expresso por métricas financeiras; 

são os mais detalhados, podendo ser aplicados a todos os níveis da organização, 

possibilitando a gestão do CI no dia a dia; têm também nível de precisão mais alto que 

os métodos de mensuração pelo retorno dos ativos e pela capitalização de mercado; 

e têm como desvantagem o fato de não serem facilmente associados aos resultados 

financeiros. 

 

Os métodos de mensuração pela capitalização de mercado têm como principal 

característica o fato de medirem o CI pela diferença entre o valor de mercado e o valor 

contábil dos ativos (Jurczak, 2008; Ramanauskaitė & Rudžionienė, 2013; Sveiby, 

2010). Esses métodos estão associados a indicadores do mercado de capitais, como 

exemplo o Indicador Q de Tobin (QTobin), o market-to-book. Este último é o modelo 

que dá origem ao IC-INDEX, entre outros. O IC-INDEX, por sua importância, será 

abordado em mais detalhes em seção específica.  

 

Em geral, esses métodos têm como vantagem o fato de o resultado da mensuração 

ser facilmente comparado entre as empresas e setores de atuação das empresas, 

além dos valores serem facilmente auditáveis (Jurczak, 2008; Sveiby, 2010). Têm a 

desvantagem de não propiciarem o conhecimento dos detalhes ou dos componentes 

do CI (Jurczak, 2008; Sveiby, 2010). Outra desvantagem é que não são acessíveis a 

empresas que não são listadas nas bolsas de valores. 

 

Os métodos de mensuração pelo retorno dos ativos têm como característica relacionar 

o resultado antes dos impostos com o CI e seus elementos (Jurczak, 2008; 

Ramanauskaitė & Rudžionienė, 2013; Sveiby, 2010). São exemplos de métodos de 

mensuração com essa classificação: o valor econômico adicionado (EVA®, do inglês 

Economic Value Added), o VAIC™ e o MVAIC. Estes dois últimos serão abordados 
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em mais detalhes posteriormente, em seção específica. Jurczak (2008) e Sveiby 

(2010) reportam outras características: os valores financeiros que os compõem não 

são perfeitamente auditáveis; permitem a comparabilidade com empresas do mesmo 

setor; são muito sensíveis a efeitos das taxas de juros; permitem comparabilidade 

indireta entre seus valores e os valores de mercado das empresas. Uma desvantagem 

é que não permitem a análise muito detalhada dos componentes de CI. Em 

contrapartida, os métodos de mensuração pelo retorno dos ativos estão acessíveis 

tanto para empresas listadas em bolsas de valores quanto para as não listadas. 

 

Os métodos de mensuração pelo balanced scorecard são aqueles cuja metodologia é 

fundamentada no balanced scorecard e, portanto, são constituídos por indicadores 

que são reportados em scorecards ou gráficos (Jurczak, 2008; Ramanauskaitė & 

Rudžionienė, 2013; Sveiby, 2010). São exemplos desse método o Skandia Navigator 

e o Intangible Asset Monitor. Jurczak (2008) e Sveiby (2010) observaram que os 

métodos que recebem essa classificação podem ser facilmente aplicados e 

compreendidos em todos os níveis da organização, contrapondo-se às métricas 

puramente financeiras; medem as fontes de CI do nível mais baixo para o nível mais 

alto da organização; podem ser facilmente utilizados por organizações sem fins 

lucrativos; e têm como desvantagem serem dificilmente comparáveis entre empresas 

e setores, além de não serem facilmente conectados aos resultados financeiros. 

 

2.2.1 IC-INDEX 

 

O IC-INDEX é um dos métodos consagrados de mensuração do CI. É classificado 

como método pela capitalização de mercado e, portanto, mede o CI de uma 

perspectiva externa à organização e se vale do valor de mercado das empresas como 

uma de suas bases de mensuração. É expresso pela taxonomia do market-to-book 

ratio (valor de mercado / patrimônio líquido), sendo um indicador de valor de mercado 

amplamente utilizado em estudos de finanças e no mercado de capitais – o que facilita 

sua comparabilidade entre empresas e setores. Essas características desse método 

justificam sua escolha como um dos abordados com profundidade neste estudo. O 

uso desse indicador tem origem na proposição de Sveiby (1998), na qual o CI é a 

diferença entre o valor de mercado de uma empresa de capital aberto e seu valor 

contábil. Ressalta-se que essa proposição apresenta o valor de CI em unidade 
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monetária absoluta. A transformação dessa medida em índice implica que o valor do 

CI seja igual à taxonomia do market-to-book, ou seja, de IC-INDEX.  

 

Autores como Kayo (2002), Kayo e Famá (2004) e Perez e Famá (2006), seguidos por 

Jordão & Almeida (2017) e Jordão e Almeida (2019), Xu & Liu (2021) e Jordão et al. 

(2022), atribuem ao IC-INDEX a mensuração do grau de intangibilidade da empresa. 

Dessa forma, o crescimento do valor de mercado de uma empresa, em relação ao seu 

valor contábil, representa o crescimento do valor dos intangíveis e, quando ocorre o 

oposto, representa decrescimento do valor dos intangíveis. Consequentemente, 

quanto maior a participação de CI no valor das empresas, maior é o grau de 

intangibilidade, e vice-versa (Kayo, 2002; Perez & Famá, 2006). Nota-se que, como o 

valor contábil e de mercado são usados em seu cálculo, esse método tem relação 

muito estreita com o mercado de capitais, sendo possível ser utilizado apenas para 

companhias listadas em bolsas de valores. 

 

Como todo método de mensuração, o IC-INDEX tem vantagens e desvantagens. 

Entre as vantagens, destaca-se o fato de ele permitir uma avaliação holística do CI 

das empresas, além de ser um indicador já amplamente reconhecido, discutido e 

utilizado tanto na academia quanto por profissionais do mercado (Jordão et al., 2022). 

Além disso, esse método é baseado em regras contábeis, o que lhe garante 

transparência, comparabilidade e confiabilidade (Forte, Matonti & Nicolò, 2019). 

Percebe-se que essas vantagens garantem ampla possibilidade de utilizações e 

benefícios do IC-INDEX, por permitir o acesso e avaliação do CI de modo simples e 

objetivo, além de possibilitar comparar diferentes empresas e setores. Como 

desvantagens, não permite a mensuração individualizada dos componentes do CI e 

não captura as interações entre eles (Jordão et al., 2022). Além disso, considera-se 

que o valor do capital intelectual da empresa cresce somente quando o valor de 

mercado da empresa cresce (Jardon & Martinez-Cobas, 2021). Outros fatores 

externos que contribuam para a variação do valor de mercado têm como resultado a 

variação do CI, além do valor de mercado também poder ser influenciado por outros 

ativos que não seja o CI. 

 

O IC-INDEX foi utilizado em diversos estudos para avaliar os efeitos do CI na 

sustentabilidade do DEF e da GV das empresas. O conjunto dos resultados tem 
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relevante contribuição na literatura, por ter possibilitado uma visão multidimensional 

dos efeitos do CI no DEF e na GV das empresas. Por exemplo: Kayo (2002) analisou 

o quanto o nível de CI das empresas explicava a estrutura de capital e alavancagem 

e o risco; Tseng & Goo (2005) avaliaram o relacionamento entre o IC-INDEX, como 

medida externa do CI, e medidas internas do capital humano, capital relacional e 

capital estrutural; Perez e Famá (2006) investigaram a influência do CI na GV, medida 

pelo EVA; Oliveira et al. (2014) pesquisaram a influência do CI na MB, ML, liquidez 

corrente, retorno sobre o capital investido (ROIC) e risco; e Jordão & Almeida (2017) 

e Xu & Liu (2021) estudaram a influência do CI na lucratividade (lucro antes dos juros, 

tributos sobre os lucros, depreciação e amortização - EBITDA, margem bruta - MB - e 

margem líquida - ML) e rentabilidade (retorno sobre o capital investido – ROIC -, 

retorno sobre o patrimônio líquido - ROE - e retorno sobre os ativos - ROA).  

 

A diversidade dessas abordagens viabilizou atestar a eficácia do IC-INDEX como 

método de mensuração. Além disso, ao mensurar o CI pelo modelo do IC-INDEX, 

esses autores evidenciaram que o CI tem papel fundamental na sustentabilidade do 

DEF (e.g. Jordão & Almeida, 2017; 2019; Xu & Liu, 2021) e da GV (e.g. Perez & Famá, 

2006; Tseng &  Goo, 2005).  

 

Além das abordagens supramencionadas, a partir do uso do IC-INDEX foi possível 

perceber outras formas de influência do CI na estratégia das empresas, seja do ponto 

de vista de gestão, como também do ponto de vista econômico-financeiro. Em 

abordagem voltada para o relacionamento do CI com a estrutura de capital e 

alavancagem e risco, Kayo (2002) comparou empresas brasileiras e norte-americanas 

tangível-intensivas com as intangível-intensivas, concluindo que estas últimas 

geralmente são mais arriscadas e têm estrutura de capital caracterizada por menos 

endividamento. Mais do que isso, Kayo sugere que o nível de endividamento é o fator 

determinante para diferenciar empresas intensivas em CI daquelas não intensivas.  

 

Do ponto de vista da gestão, Jordão & Almeida (2017) destacaram a importância 

estratégica do CI e do papel da gestão do conhecimento e da mensuração do CI para 

que as organizações possam usufruir de seus benefícios. Essa afirmação é 

fundamentada em resultados empíricos que indicaram que o CI influencia 

positivamente na sustentabilidade do DEF e que as empresas mais intensivas em CI 
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têm desempenho superior às demais, seja de forma individual, global ou setorial. As 

empresas detentoras de maiores níveis de CI têm vantagens estratégicas em relação 

às demais, situação que coloca a gestão do CI, impulsionada pela gestão do 

conhecimento e suportada pela mensuração do CI, como elemento fundamental a ser 

considerado pela gestão das empresas. O investimento em CI distingue, pois, as 

empresas de seus competidores e lhes propicia melhor DEF (Jordão & Almeida, 

2017). Essa asserção está alinhada com Oliveira et al. (2014), os quais concluíram 

que o CI, medido pelo IC-INDEX, estava ligado à obtenção de vantagens competitivas, 

pois observaram que as empresas intangível-intensivas tinham crescimento da ML, 

da margem operacional e da liquidez corrente superior às demais.  

 

Tseng & Goo (2005) abstraíram que o CI medido de uma perspectiva interna e a partir 

de seus componentes está diretamente relacionado ao CI medido de uma perspectiva 

externa, no caso utilizando o IC-INDEX. As medidas internas do CI utilizadas em seu 

estudo - capital humano, capital estrutural, que os autores desmembraram em capital 

de inovação e capital organizacional, e capital relacional - estão diretamente ligadas 

à prática gerencial do dia a dia das empresas. Esse resultado revela que a gestão do 

CI se reflete na forma como o mercado percebe os níveis de CI das empresas e essa 

percepção é captada pelo IC-INDEX. Tseng & Goo (2005) também identificaram que 

o capital humano é capaz de impulsionar o capital de inovação, o capital 

organizacional e o capital relacional. Esse achado assinala em quais elementos do CI 

se deve investir em busca de melhores resultados.   

 

Vale registrar que resultados parciais de algumas dessas publicações (Tseng & Goo, 

2005; Xu & Liu, 2021) não sinalizaram que o IC-INDEX, como medida do CI, está 

diretamente ligado a melhor DEF e GV das empresas. Eles não invalidam a eficácia 

demonstrada por esse método para mensurar o CI, mas chamam a atenção para a 

necessidade da realização de mais pesquisas em outros contextos e/ou com outras 

metodologias. 
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2.2.2 Value Added Intellectual Coefficient – VAIC® e Modified Value Added 

Intellectual Coefficient – MVAIC 

 

O método Value Added Intellectual Coefficient (VAIC®), junto de sua variação MVAIC, 

na atualidade deve ser o mais utilizado em estudos acadêmicos (Sardo, 2018). Essa 

ampla utilização se deve às suas várias características, merecendo destaque, entre 

elas, ser um método de mensuração externa, cujos dados são obtidos a partir de 

dados publicados nas demonstrações contábeis, e não estar restrito somente a 

empresas listadas em bolsas de valores. Essas características justificam a escolha 

desse método como um dos abordados com profundidade neste estudo. Além dessas 

características, ele tem suas origens ligadas ao EVA®. Pulic (2000) refere que a 

criação do EVA®  representou um grande avanço, por medir o valor adicionado sobre 

todos os custos, inclusive os de capital. O EVA®  possibilitou a mudança de uma 

perspectiva de análise baseada em custos, adequada para as organizações 

industriais tradicionais, para uma perspectiva baseada no valor criado, que é mais 

adequada para as organizações modernas (Pulic, 2000) da Era do Conhecimento. O 

VAIC® foi desenvolvido sob essa premissa, além de ter o propósito de medir, 

documentar e permitir a gestão da GV e otimizar e maximizar o valor de mercado 

(Pulic, 2000) e contribuir para responder três questões:  

 

(1) De que forma o potencial financeiro e intelectual de uma empresa pode ser 
alavancado? (2) Se não houver um sistema adequado de monitoramento da 
eficiência das atividades comerciais atuais realizadas pelos funcionários, como 
a administração saberá se estão criando ou destruindo valor? (3) Se o CI, com 
base no valor de base no mercado, não pode ser calculado para empresas não 
listadas no mercado de ações, que alternativa elas têm para determinar seu 
valor de IC? (Pulic, 2000, p. 705-706). 

 

Pulic (2004) postula que o VAIC®, e consequentemente o MVAIC, representa uma 

maneira de entender a eficiência organizacional, compreendida a partir da eficiência 

geral da empresa, mensurada com base em sua capacidade intelectual. Um 

coeficiente alto representa a GV por meio de todos os recursos da empresa, inclusive 

seu CI (capital empregado ou físico somado ao CI), ou seja, é o valor criado por cada 

unidade monetária investida (Pulic, 2004). Pelo cálculo do CI feito com o método 

VAIC® são obtidas as seguintes variáveis: eficiência do capital humano, eficiência do 

capital estrutural, eficiência do capital intelectual, eficiência do capital empregado e, 
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finalmente, o VAIC®. Pulic (2004) notifica que o VAIC® e capital empregado 

substituem indicadores como ROE e ROA, uma vez que permitem avaliar a GV por 

unidade monetária investida em CI, algo que é mais adequado para a economia do 

conhecimento, e demonstram onde o valor é criado ou destruído nas organizações. 

 

As principais limitações do VAIC®, que também se aplicam ao MVAIC, relacionam-se 

ao fato de o modelo refletir uma estratégia e decisões passadas; não medir o capital 

intelectual, mas a eficiência operacional em diferentes formas; utilizar somente os 

salários no cálculo do capital humano, desprezando outros fatores – e o mesmo 

problema ocorre como o capital estrutural; no cálculo da eficiência do capital humano, 

quanto mais a empresa investe em capital humano, menor será a eficiência, medida 

que pode ser contraditória, pois se espera que o maior investimento cause mais 

eficiência. Essas ideias encontram base no pensamento de Sardo & Serraqueiro 

(2017) e Stähle, Stähle & Aho (2011). Esses autores argumentam também que há 

uma limitação na comparabilidade de capital humano de altos salários em conjunto 

com capital humano de baixos salários e empresas que pagam altos salários com 

aquelas que pagam baixos salários. Outro problema detectado por eles está no cálculo 

do valor adicionado, que considera fatores como depreciação e amortização, que 

seriam fatores independentes do valor adicionado, se nenhuma relação. Sardo & 

Serraqueiro (2017) e Stähle et al. (2011) ainda indicam que o cálculo da eficiência do 

capital estrutural se dá pela diferença entre o valor adicionado e o capital humano, 

fato que limita o alcance da variável VAIC (soma das eficiências de capital humano, 

capital relacional e capital empregado). Por fim, esse autores referem ainda como uma 

das principais limitações do VAIC® o fato de não apresentar a variável capital 

relacional. 

 

Apesar de suas limitações, o VAIC®, e consequentemente o MVAIC, tem importantes 

vantagens que justificam sua ampla utilização. Entre essas vantagens, podem-se citar 

as seguintes: tratar o capital humano como a principal fonte de CI; os valores derivam 

de demonstrações contábeis auditadas; os dados são quantitativos e verificáveis; é 

possível padronizar e mensurar de forma consistente; é simples, confiável, 

padronizado e demanda pouco esforço para utilizar; é apropriado para análises 

estatísticas e comparações cross-sectional - entre setores, entre empresas de um 

setor e entre diferentes nações (Sardo & Serraqueiro (2017); Xu, Haris & Irfan, 2022). 
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O fato de o VAIC®, segundo Sardo & Serraqueiro (2017), ser o mais amplamente 

utilizado método de mensuração do CI confere-lhe ampla capacidade de permitir a 

seus usuários a comparabilidade dos resultados de sua mensuração entre diferentes 

países, setores, empresas e realidades organizacionais. Esses autores, inclusive, 

enfatizam que o próprio governo britânico utiliza VAIC® em estudos relacionados ao 

departamento de negócios, inovação e competências. Reslça-se ainda a importante 

contribuição do VAIC® em permitir, de forma fácil e acessível, o cálculo, análise e 

comparação de informações a respeito dos componentes do CI, nesse caso, o capital 

humano e o capital estrutural. 

 

Todas as limitações e vantagens supramencionadas do método VAIC® são 

estendidas ao método MVAIC. No entanto, este último apresenta uma vantagem 

adicional, que se trata de possibilitar também a mensuração e análise do capital 

relacional, como será discutido a seguir. 

 

Uma consideração importante a respeito do VAIC® é que ele, em sua caracterização 

original proposta por Pulic (2000), não contempla a mensuração do capital relacional. 

Diante disso, em sua forma original, é possível extrair o capital humano e o capital 

estrutural do modelo VAIC®. Com o objetivo de preencher a lacuna em relação ao 

capital relacional, Nazari & Heremans (2007) propuseram um modelo chamado VAIC 

Modificado, ou MVAIC. A grande mudança em relação ao VAIC® é a inclusão do 

capital relacional como um dos componentes do CI. Para o cálculo do capital 

relacional, segundo a proposta de Nazari & Heremans (2007) acompanhada por 

outros, como Rahayu & Ramadhanti (2019), é necessária a utilização dos gastos com 

marketing como proxy para o capital relacional. Já Gupta et al. (2020) e Xu & Liu 

(2020) utilizaram como proxy para o capital relacional a soma das despesas de 

marketing com despesas com propaganda. Finalmente, Vishnu & Gupta (2015), Maji 

& Goswami (2017), Soetanto & Liem (2019) e Selvam, Thanikachalam, Dhanasekar, 

Amirdhavasani & Saremi (2020) utilizaram como proxy para o capital relacional as 

despesas com marketing, vendas e propaganda e publicidade, sendo este equivalente 

às despesas de vendas, apresentada na demonstração do resultado do exercício.  

 

Dessa forma, com base no cálculo do MVAIC, são obtidas as seguintes variáveis: 

eficiência do capital humano modificada (ECHM), eficiência do capital estrutural 
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modificada (ECEM), eficiência do capital relacional modificada (ECRM), eficiência do 

capital intelectual modificada (ECIM), eficiência do capital empregado modificada 

(ECAPEM) e o valor intelectual adicionado modificado (MVAIC). Para seu cálculo é 

necessária a aplicação de seis fórmulas (Equação 2,  Equação 3, Equação 4, Equação 

5, Equação 6 e Equação 7), descritas na seção 3.2.  

 

Pelo uso do VAIC® ou MVAIC foi possível compreender melhor os efeitos do CI nos 

resultados das empresas. Muitos autores confirmaram que o CI e/ou seus 

componentes têm influência positiva no DEF (e.g. Acuña-Opazo & González, 2021; 

Aguiar, Basso & Kimura, 2009; Anik et al., 2021; Brandt, Machaiewski & Geib, 2018; 

Gupta  et al., 2020; Maji & Goswami, 2017; Nawaz, 2018; Shahwan & Habib, 2020; 

Shahzad et al., 2019; Soetanto & Liem, 2019; Xu & Liu, 2020; Dalwai & Salehi, 2021; 

Li et al., 2021; Villegas-González et al., 2017; Weqar et al., 2021) e na GV (e.g. Anik 

et al., 2021; Aslam & Haron, 2020; Carvalho, Daradda, Dal Vesco & Fiirst, 2017; Hejazi 

et al., 2016; Setiany et al., 2020; Shahwan & Fathalla, 2020; Shahwan & Habib, 2020; 

Soetanto & Liem, 2019; Villegas-González et al., 2017). Esses resultados não são 

unanimidade, uma vez que alguns resultados parciais ou totais observados por esses 

e outros autores não confirmaram que o CI e seus componentes fossem 

determinantes para o melhor DEF (Carvalho et al., 2017; Dalwai & Salehi, 2021; Gupta 

et al., 2020;  Li et al., 2021; Weqar et al., 2021; Xu & Liu, 2020) e GV (Xu & Liu, 2020). 

Percebe-se, portanto, que ainda há lacunas a serem mais bem compreendidas no uso 

do VAIC® e MVAIC para mensurar o CI e avaliar seus efeitos no DEF e na GV das 

empresas. Mesmo assim, as contribuições desses métodos são muitas e variadas. 

 

Os estudos que abordaram esses métodos de mensuração, além das evidências 

empíricas, propiciaram relevantes contribuições ao entendimento do tema. Utilizando 

o método VAIC®, Nawaz, Haniffa & Hudaib (2021) e Nawaz & Ohlrogge (2022) 

analisaram o relacionamento entre GC, CI e DEF e verificaram que maiores níveis de 

CI combinados com boas práticas de GC resultam em mais rentabilidade. Villegas-

González et al. (2017), que também mensuraram o CI pelo VAIC®, afirmam que a 

combinação de ações de GC, gestão do conhecimento e a mensuração e gestão do 

CI contribuem para o melhor DEF. Outros que também utilizaram o método VAIC® 

(e.g. Nazir, Tan & Nazir, 2021; Ullah, Pinglu, Ullah, Qian & Zaman, 2021) perceberam 

que, de modo geral, o CI é fator determinante para o melhor desempenho 
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organizacional. Esses achados estão alinhados aos de Anik et al. (2021), que 

constataram que, em um cenário marcado pelo crescimento nas tecnologias da 

informação, competição e inovação, o CI, acompanhado por boas práticas de GC, tem 

importante papel para garantir vantagem competitiva e melhores DEF e GV.  

 

Esses resultados são complementados pelos de outros estudos que observaram que 

a GC, na perspectiva da teoria da dependência de recursos, é um recurso valioso para 

as empresas (Shahzad et al., 2019), da mesma forma como o CI, na perspectiva da 

visão baseada em recursos, é o recurso mais valioso das organizações (Aslam & 

Haron, 2020; Hejazi et al., 2016). Shahwan & Habib, 2020, que também mensuraram 

o CI pelo VAIC®, acrescentam que o CI, como ativo estratégico, aumenta a 

competitividade, o valor da empresa e a capacidade da gestão e minimiza o risco de 

crise financeira. Desse modo, além de garantir melhores DEF e GV, o CI ainda 

colabora para que as empresas lidem com as crises.  

 

Como todos os métodos de mensuração e mesmo diante dos resultados encontrados, 

o VAIC® apresentou limitações. Maji & Goswami (2017) e depois Xu & Liu (2020) 

realizaram pesquisas em que comparavam a eficácia dos métodos VAIC® e MVAIC 

para medir o CI e o fizeram a partir de seu relacionamento com o DEF e GV. Nos dois 

trabalhos os resultados comprovaram que tanto VAIC® quanto MVAIC têm 

significativo poder explicativo nos resultados das empresas. No entanto, quando 

comparados os resultados da pesquisa, o MVAIC foi o mais eficaz dos métodos, além 

de apresentar a vantagem de possibilitar a mensuração do capital relacional e ter sido 

mais eficaz para mensurar o capital estrutural (Cf. Maji & Goswami, 2017; Xu & Liu, 

2020).  

 

Além dessa constatação, foi possível evidenciar que, ao utilizar o método MVAIC, os 

resultados indicaram que o investimento em pesquisa em desenvolvimento, que no 

caso faz parte do capital estrutural das empresas, é fundamental para melhorar o DEF 

e a GV (Cf. Maji & Goswami, 2017). Já Xu & Liu (2020) destacaram o papel relevante 

do capital humano em alavancar o melhor DEF das empresas, mostrando que o 

investimento contínuo nesse elemento do CI gera benefícios de longo prazo nas 

empresas. Em relação ao capital relacional, Xu & Li (2020) acreditam haver influência 
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negativa no DEF. Logo, o MVAIC se apresenta mais eficaz que o VAIC®, além de 

permitir mensurar e avaliar o capital relacional.  

 

Reconhecendo essas questões, alguns autores se dedicaram à análise dos efeitos do 

MVAIC na sustentabilidade do DEF e da GV. Esses estudos tiveram diversos 

contextos e abordagens, nos quais muitos resultados permitiram inferir a eficácia do 

método MVAIC ao expor uma influência significativa do CI no DEF e na GV das 

empresas. Algumas pesquisas não encontraram essa relação. Sendo assim, o CI teve 

influência positiva no ROA (Gupta et al., 2020; Li et al., 2021Maji & Goswami, 2017; 

Soetanto & Liem, 2019), ROE (Gupta et al., 2020; Li et al., 2021), EBITDA (Gupta et 

al., 2020) e market-to-book (Soetanto & Liem, 2019).  

 

O capital humano teve influência positiva no ROA (Gupta et al., 2020; Li et al., 2021; 

Maji & Goswami, 2017; Xu & Liu, 2020) e ROE (Gupta et al., 2020; Xu & Liu, 2020; Li 

et al., 2021). Já em relação ao capital estrutural, alguns trabalhos indicaram que ele 

teve influência positiva no ROA (Li et al., 2021; Maji & Goswami, 2017; Soetanto & 

Liem, 2019; Xu & Liu, 2020), ROE (Li et al., 2021) e market-to-book (Soetanto & Liem, 

2019). Por sua vez, há também trabalhos em que se obteve que capital estrutural 

também teve influência negativa no ROA e ROE (Gupta et al., 2020). E o capital 

relacional, de acordo com resultados empíricos, teve influência positiva no 

crescimento das receitas (Li et al., 2021), negativa no ROA (Xu & Liu, 2020) e ROE 

(Xu & Liu, 2020) e insignificante no ROA e ROE (Li et al., 2021).  

 

Análise do capital empregado realçou que ele teve influência positiva no ROA (Xu & 

Liu, 2020), ROE (Soetanto & Liem, 2019; Xu & Liu, 2020), giro do ativo (Xu & Liu, 

2020) e market-to-book (Soetanto & Liem, 2019), semelhantemente à utilização do 

VAIC® (e.g. Villegas-González et al., 2017). Por outro lado, o ECAPEM também teve 

influência negativa no ROE (Gupta et al., 2020). Finalmente, também houve trabalhos 

que tiveram resultados inconclusivos para CI, capital humano, capital estrutural e 

capital relacional no relacionamento com market-to-book (Xu & Liu, 2020). O conjunto 

desses estudos apresenta, não de forma unânime, o método MVAIC como eficaz para 

mensurar os efeitos do CI no DEF e GV das empresas, mas ainda assim 

representando, da mesma forma que o IC-INDEX, uma importante ferramenta para a 

gestão do ativo mais estratégico das organizações.  
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2.2.3 Hipóteses derivadas da seção 2.2 

 

Mesmo entre os modelos mais aceitos, como IC-INDEX e MVAIC, nem sempre é 

possível associar o CI ao DEF e à GV. Ainda assim, esses dois métodos tiveram a 

eficácia em mensurar o CI e seus efeitos testada e comprovada em diversos 

contextos. Complementando, os métodos IC-INDEX e MVAIC têm vantagens e 

desvantagens que os diferenciam, mas também os igualam, conforme pode ser visto 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1  
Vantagens e desvantagens dos métodos IC-INDEX e MVAIC    

Método Vantagens Desvantagens 

IC-INDEX 

• Permite avaliação holística do CI. 

• Indicador já amplamente conhecido. 

• Baseado em regras contábeis 

• Simplicidade e objetividade para 
mensurar o CI. 

• Permite comparabilidade entre setores e 
empresas. 

• Por ser medido pelo valor de mercado das 
empresas, permite que novos itens de CI 
sejam rapidamente percebidos pelo 
método de mensuração 

• Não permite mensuração dos 
componentes do CI. 

• Considera que o valor do CI só cresce 
ou diminui em direção ao valor de 
mercado da empresa, algo que pode 
não corresponder com a realidade. 

•  Não permite mensurar o CI de 
empresas não listadas em bolsa de 
valores. 

MVAIC 

• Aplicável para empresas listadas e não 
listadas em bolsa de valores. 

• Permite mensurar os componentes do CI; 

• Permite tratar o capital humano como a 
principal fonte de CI. 

• Os valores derivam de demonstrações 
contábeis auditadas. 

• Os dados são quantitativos e verificáveis. 

• É possível padronizar e mensurar de 
forma consistente. 

• É simples, confiável, padronizado e 
demanda pouco esforço para utilizar. 
Éé apropriado para análises estatísticas e 
comparações entre setores, entre 
empresas de um setor e entre diferentes 
nações. 

• Refletir uma estratégia e decisões 
passadas. 

• Não medir o capital intelectual, mas a 
eficiência operacional em diferentes 
formas. 

• Utilizar somente os salários no cálculo 
do capital humano, desprezando 
outros fatores – e o mesmo problema 
ocorre como o capital estrutural. 

• No cálculo da eficiência do capital 
humano, quanto mais a empresa 
investe em capital humano, menor 
será a eficiência, medida que pode ser 
contraditória, pois se espera que o 
maior investimento cause mais 
eficiência . 

• Novos itens de CI só são percebidos 
quando influenciam nos resultados da 
empresa. 

Fonte: elaboração própria. 
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Cabe ponderar que há uma potencial endogeneidade entre IC-INDEX e MVAIC com 

o DEF e a GV. Isso se deve ao fato de o IC-INDEX derivar do market-to-book e do 

MVAIC ser medido a partir do valor adicionado, que é uma medida de lucro. Mesmo 

considerando esses aspectos, os citados métodos de mensuração do CI podem ser 

considerados adequados para o atingimento do primeiro objetivo específico proposto 

nesta dissertação. Nesse sentido, a seguinte hipótese (com suas respectivas sub-

hipóteses) é estabelecida e será sujeita à verificação empírica: 

 

H1. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva e 

significativa na sustentabilidade do DEF e a GV. 

H1.1. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva 

e significativa na sustentabilidade da lucratividade.  

H1.2. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva 

e significativa na sustentabilidade da rentabilidade. 

H1.3. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva 

e significativa na sustentabilidade da GV. 

 

 

2.3 Análise das relações entre capital intelectual, governança corporativa, 

desempenho financeiro e geração de valor, à luz da teoria de finanças 

 

Assaf Neto (2016) define finanças como sendo  todo conhecimento teórico e prático 

que objetiva, essencialmente, assegurar um melhor e mais eficiente processo de 

captação (financiamento) e alocação (investimento) de recursos de capital para 

garantir a criação de riqueza e valor.  

 

Pela lente de finanças, alguns autores (e.g. Assaf Neto, 2017; Ehrhardt & Brigham, 

2012; Rappaport, 2001) defendem que o objetivo principal das empresas é a GV para 

os acionistas. Nesse sentido, considerando todo o contexto teórico da seção anterior 

e as definições já mencionadas, neste trabalho teoria de finanças compreende todo 

conhecimento teórico e prático que objetiva assegurar o melhor e mais eficiente 

processo de captação e alocação de recursos de capital para garantir, de forma 

sustentável, a criação de riqueza e valor para as organizações. Dessa forma, pela 

lente da teoria de finanças, alguns temas que impactam nos resultados das 
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organizações são tratados em diversas abordagens teóricas de finanças. Entre esses 

temas destacam-se a estrutura de capital e alavancagem, o risco e o tamanho da 

empresa, além das diversas características da GC.  

 

Nada obstante, o CI e os ativos intangíveis que o compõem ainda têm sido tratados 

mais como variáveis de controle do que como elementos centrais na análise financeira 

(e.g. Edmans, 2011; Fama & French, 2006; 2008; Horsch, Longoni, P., & Oesch, 2021; 

Jiang, 2010; Peters & Taylor, 2017; Sun & Xiaolan, 2019). Pode-se pensar em certa 

contraposição entre a teoria de finanças tradicional e os estudiosos de finanças mais 

modernos que já perceberam ser o CI o fator essencial e o determinante para o DEF 

e GV, em linha com achados recentes como os de Aljuboori et al. (2022), Jordão & 

Almeida (2017), Jordão et al. (2022), Gallardo-Vázquez et al. (2019), Gangi et al. 

(2019), Khan et al. (2019), Tsai & Mutuc (2020), Xu & Liu (2021).  

 

 

2.3.1 Desempenho financeiro e geração de valor sustentáveis, segundo a teoria 

de finanças 

 

Na visão tradicional de finanças, a GV compreende uma das dimensões de avaliação 

dos resultados obtidos pelas empresas. Para Jordão & Almeida (2017; 2019), a GV é 

uma variável independente e soberana sobre a lucratividade e rentabilidade, que 

representam o DEF, que são as outras dimensões para se avaliar as empresas. Nesse 

sentido, vale ressaltar que para a empresa gerar valor é necessário que o DEF supere 

todos os custos, inclusive o de capital (Assaf Neto, 2017; Rappaport, 2001). Na visão 

tradicional de finanças sobressaem-se os fatores que influenciam nos custos de 

capital - a estrutura de capital e alavancagem - como elementos explicativos da GV 

(D’Amato, 2021; Modigliani & Miller, 1958; 1963; Myers, 1977; 1984). O tamanho da 

empresa (Nakamura, Jucá & Bastos, 2011; Saif-Alyousfi, Md-Rus, Taufil-Mohd, Mohd 

Taib & Shahar, 2020) e o risco (e.g. Bloom & Van Reenen, 2002; D’Amato, 2021; Fan, 

Titman & Twite, 2012; Myers, 1977) também foram tidos como elementos que 

influenciam diretamente na GV. Depreende-se que esses fatores têm sido 

considerados determinantes para que as empresas tenham melhores DEF e GV. 
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A lucratividade remete ao lucro contábil, mas em uma perspectiva de longo prazo deve 

ser observada também pela lente do lucro econômico. A diferença entre o lucro 

contábil e o lucro econômico ocorre apenas no curto prazo, pois, no longo prazo, as 

mudanças no patrimônio líquido, que são refletidas no lucro econômico, também serão 

refletidas no lucro contábil (Solomons, 1961). Outros autores ainda afirmam que o 

lucro econômico incorpora o custo de oportunidade (Stewart, 2003) ou ainda 

representa o valor presente do patrimônio líquido, atendendo a necessidades ou 

interesses de agentes econômicos, principalmente relacionadas a eventos futuros 

(Fuji, 2004). Quanto à rentabilidade, permite analisar os níveis de retorno das 

empresas em relação ao valor investido, seja em ativos e capital próprio e/ou capital 

de terceiros (Assaf Neto, 2017; Berk & DeMarzo, 2009; Ehrhardt & Brigham, 2012). 

Nota-se que um indicador de rentabilidade, diferentemente dos indicadores de GV, 

não permite analisar os resultados da empresa em relação ao custo de capital. 

 

Alguns dos temas mais relevantes e amplamente discutidos da teoria de finanças são 

a estrutura de capital e as teorias que buscam explicar seu impacto nas organizações. 

Durant (1952) estabeleceu a teoria tradicional da estrutura de capital, que tem como 

premissa a existência de uma estrutura de capital ótima que maximiza o valor da 

empresa. Nesse caso, Durand (1952) assevera que, como o custo de capital de 

terceiros tende a ser inferior ao de capital próprio, as empresas se endividam até 

reduzir seu custo de capital ao mínimo. No entanto, a partir desse ponto, o incremento 

no endividamento implica aumento de riscos e, consequentemente, aumento no custo 

de capital. Na visão da teoria moderna da estrutura de capital, Modigliani & Miller 

(1958) defenderam que, dadas determinadas condições, as mudanças na estrutura 

de capital das empresas são irrelevantes e não alteram seu valor. Os mesmos autores, 

Modigliani & Miller (1963), ao corrigirem seu trabalho de 1958, afirmam que, em um 

mercado cujo capital de terceiros implique benefícios tributários, o aumento do 

endividamento reduz o custo de capital de terceiros. 

 

 Nesse âmbito, o aumento do endividamento implica benefícios tributários que 

tornariam o custo de capital de terceiros mais baixo e, consequentemente, o custo de 

capital, calculado pelo custo médio ponderado de capital (WACC, do inglês weighted 

average cost of capital ), pode se tornar menor na medida em que fossem 

acrescentadas mais dívidas. O aumento do endividamento uma empresa reduz seu 
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custo de capital e acaba afetando positivamente o valor da empresa (Arnold, 2008; 

Berk & DeMarzo, 2009; Damodaran, 2007; Ehrhardt & Brigham, 2012; Kruk, 2021; 

Modigliani & Miller, 1958; 1963; Myers, 1977). Alguns resultados empíricos sugerem 

que a maior alavancagem financeira está diretamente relacionada à GV das empresas 

(Obeidat, Al-Tamimi, & Hajjat, 2021). No entanto, há um limite sob o qual o aumento 

no endividamento implica criação de valor. Dessa forma, o crescimento do 

endividamento a partir de determinado nível, pela lente da teoria do trade-off, pode 

acarretar destruição de valor nas empresas. 

 

A teoria do trade-off (Baldissera, Fiirst, Rovaris & Dall’Asta, 2020; Kruk 2021; Myers, 

1977; Nakamura et al., 2011; Nakamura, Martin, Forte, Carvalho Filho, Costa & 

Amaral, 2007), ainda estabelece que, em níveis muito altos, o incremento no 

endividamento contribui negativamente na criação de valor. Conforme essa teoria, a 

partir de determinado ponto, o crescimento das dívidas pode começar a afetar 

negativamente o valor da empresa, devido a custos de falência, perdas em vendas, 

redução de prazos junto a fornecedores e aumento dos custos de financiamento 

(Arnold, 2008; Baldissera et al., 2020; Berk & DeMarzo, 2009; Ehrhardt & Brigham, 

2012; Kruk 2021; Myers, 1977; Nakamura et al., 2007; Nakamura et al., 2011).  

 

Assim, há uma relação quadrática entre o endividamento e a criação de valor, ou seja, 

há criação de valor até um determinado nível de endividamento e, a partir desse nível, 

o incremento de dívidas destrói valor. Alguns resultados empíricos dirigem-se a uma 

direção mais consistente com a teoria do trade-off (Rahayu & Ramadhanti, 2019), 

enfatizando que a partir de determinado limite a maior alavancagem financeira afeta 

negativamente a GV das empresas. 

 

Outra abordagem de finanças que trata da estrutura de capital é a teoria do pecking 

order. Essa teoria consiste em que as empresas preferem primeiro financiar seus 

investimentos com recursos próprios, depois pelo endividamento e, após esgotadas 

essas fontes, aumentar o capital próprio pela emissão de novas ações (Fama & 

French, 2002; Kayo, 2002; Kayo & Famá, 2004; Myers, 1984). À luz da teoria do 

pecking order, mais especificamente segundo Myers (1984) e Fama & French (2002), 

para minimizar os custos da assimetria informacional, que pode ser causada pela 

indisponibilidade da informação sobre o valor dos ativos de CI, as empresas podem 
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optar por financiar investimentos primeiro com os lucros apurados. Por esse motivo, 

Titman & Wessels (1988), Shyam-Sander & Myers (1999) Kayo & Famá (2004), Kahle 

& Shastri (2005) ainda atestam haver uma relação inversa entre os resultados das 

empresas e o endividamento, pois as empresas mais lucrativas se endividam menos 

porque preferem financiar seus investimentos, em primeiro lugar, com recursos 

próprios.  

 

Outros pesquisadores de finanças, já interessados especificamente no 

relacionamento entre o CI e a estrutura de capital e alavancagem, afirmam que 

empresas com maiores níveis de CI tendem a ser menos endividadas, detectando 

uma relação inversa entre essas duas variáveis (D’Amato, 2021; Horsch et al., 2021; 

Kayo & Famá, 2004; Myers, 1977). Isso se deve ao fato de, em comparação aos ativos 

tangíveis, o CI não constituir uma garantia sólida para dívidas em atraso, não sendo, 

então, renegociada ou redistribuída a baixos custos de transação (D’Amato, 2021; Fan 

et al., 2012; Kayo & Famá, 2004; Kayo, Teh & Basso, 2006).  

 

Por outro lado, o CI é um ativo mais arriscado e mais difícil de avaliar que os ativos 

tangíveis (D’Amato, 2021; Fan et al., 2012). Outro fato é que o CI implica alguns 

problemas da agência para as empresas, pois o crescimento dos investimentos 

nesses ativos reduz a capacidade dos emprestadores de capital de observarem a 

substituição de ativos e identificarem problemas decorrentes do subinvestimento 

(D’Amato, 2021; Myers, 1977). Diante da dificuldade em financiar os intangíveis com 

capitais de terceiros, os gestores podem optar em fazê-lo utilizando capital próprio e, 

ao investirem em intangíveis, deixando de investir em ativos de baixo risco em troca 

dos de alto risco, os gestores podem aumentar ainda mais o risco da empresa 

(D’Amato, 2021; Smith & Warner, 1979).  

 

Conforme essa proposição teórica e os resultados obtidos por Kayo & Famá (2004) e 

D`Amato (2021), espera-se que, se o CI afetar positivamente o DEF e GV das 

empresas, a estrutura de capital mais alavancada irá afetar negativamente, ou seja, 

estariam inversamente relacionados em relação ao DEF e à GV da empresa. Nota-se 

também que os achados de Kayo & Famá (2004) e D`Amato (2021) estão alinhados 

aos de Kayo, Patrocínio e Martin (2009), que identificaram maiores níveis de CI 
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quando associado à estrutura de capital menos alavancada, significando mais criação 

de valor após processos de fusões e aquisições.    

 

Outro tema recorrente da teoria da teoria de finanças e de grande relevância é a 

abordagem que trata da forma como o tamanho da empresa impacta em seus 

resultados. O tamanho da empresa está associado a uma série de fatores (estrutura 

de capital e alavancagem, risco, custo de capital, etc.) que influencia o DEF e a GV 

das empresas. Por esse motivo, o tamanho da empresa é amplamente utilizado como 

variável de controle tanto em estudos de finanças quanto em estudos que tratam 

especificamente o CI. Wang & Zhang (2021) afirmam que o tamanho da empresa é o 

seu mais popular indicador da credibilidade no mercado de capitais. De acordo com 

Nakamura et al. (2011) e Saif-Alyousfi et al. (2020), o tamanho da empresa está 

associado à estrutura de capital e à alavancagem, já que as grandes empresas 

tendem a ser mais endividadas. Isso é reforçado pelo fato de, segundo Nakamura et 

al. (2011) e Novaes (2015), as grandes empresas possuírem menor nível de custo de 

capital.  

 

Complementando, em relação ao risco de insolvência, Baldissera et al. (2020) 

explicitam que grandes empresas insolventes são influenciadas negativamente no 

endividamento total e de curto prazo e, se forem solventes, haverá relação positiva 

com o endividamento de longo prazo. Lougrhan (1997) reforçam que o tamanho da 

empresa impacta nos preços das ações em momentos de maior ou menor otimismo 

no mercado. Os resultados de alguns trabalhos ainda revelaram que o tamanho da 

empresa está inversamente associado ao retorno das ações (Jermias, 2008; 

Takamatsu & Fávero, 2019) ou ao desempenho financeiro (Weqar et al., 2021). 

Jegadeesh (1992) e Kim (1997) sustentam não haver correlação forte entre risco e 

tamanho da empresa em relação aos retornos dos ativos. Complementarmente, Asiaei 

& Jusoh (2015) definem que o tamanho da empresa reflete o sucesso do passado e a 

performance atual. Ainda segundo esses autores, grandes empresas são geralmente 

mais inertes, menos eficientes, têm mais poder sobre seus parceiros de menor porte 

e detêm mais capacidade de alavancar os benefícios do CI. 

 

Em alguns trabalhos que trataram da relação entre CI, DEF ou GV e utilizaram o 

tamanho da empresa como uma das variáveis de controle (Duho & Onumah, 2019; 
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Gupta et al., 2020; Lopes et al., 2016; Maji & Goswami, 2017; Molodchik et al., 2019; 

Nawaz, 2018; Shahwan & Fathalla, 2020; Shahwan & Habib, 2020; Soetanto & Liem, 

2019; Villegas-González et al., 2017), encontrou-se que o tamanho da empresa está 

positiva e significativamente relacionado ao DEF e à GV das empresas, confirmando 

a hipótese de que empresas maiores têm vantagens sobre as menores. Nesses 

estudos também se constatou uma relação direta entre o CI e o tamanho da empresa 

em relação ao DEF e GV, pois ambos afetaram de forma positiva a os resultados das 

empresas. Esses resultados colocam em contraposição o tamanho da empresa e o 

CI, ao lançar luz sobre qual deles é mais relevante para o desempenho da empresa. 

 

Outro tema de grande relevância e amplamente discutido na literatura da teoria de 

finanças é o risco. Este tema está associado a diversas outras discussões teóricas da 

teoria de finanças e, mais recentemente, também passou a ser abordado na 

perspectiva do CI. O elo existente entre o CI e o risco, tanto pela lente da teoria das 

carteiras quanto pela lente da hipótese do mercado eficiente, é que, segundo alguns 

autores (e.g. Bloom & Van Reenen, 2002; D’Amato, 2021; Fan et al., 2012; Kayo & 

Famá, 2004; Myers, 1977), empresas mais intensivas em CI são mais arriscadas. Uma 

das razões é que esses ativos, que podem ser representados pela diferença entre 

valor contábil e valor de mercado, são mais difíceis de avaliar e, portanto, mais 

arriscados (Myers, 1977). Como o risco pode indicar tanto o perigo quanto a 

oportunidade, coloca o investidor diante da escolha de se expor a um risco maior e 

obter retornos maiores ou se expor a um risco menor e obter menor retorno 

(Damodaran, 2002). Portanto, as empresas mais intensivas em CI tendem a ser 

aquelas de que, em função do maior risco, se espera um prêmio de risco maior 

(D’Amato, 2021).  

 

Pela lente da hipótese do mercado eficiente, um dos fatores que contribuem para o CI 

ser considerado um ativo de alto risco está na dificuldade de mensurá-lo e avaliá-lo. 

Essa situação acarreta mais dificuldades para os investidores distinguirem um bom 

empreendimento de um mau (D’Amato, 2021). Essa é mais uma evidência da 

importância estratégica dos métodos de mensuração do CI que contribuem para a 

redução da assimetria informacional. Fama & French (1999) alertam que, para o 

cálculo da taxa interna de retorno, o caminho natural é a utilização do valor contábil. 

Dessa forma, o valor dos intangíveis (CI) acaba não sendo considerado no cálculo, 
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por não ser mensurado, causando a subestimação dos ativos e, consequentemente, 

uma estimativa de retorno do investimento superestimada.  

 

Ademais, os investimentos em CI envolvem ajustes e custos de mais difícil 

recuperabilidade, como funcionários qualificados, infraestrutura de conhecimento do 

projeto, etc., do que os investimentos em ativos tangíveis (Bloom & Van Reenen, 2002; 

D’Amato, 2021). Diante da maior incerteza, é razoável se esperar que o prêmio de 

risco de investimentos em CI seja maior. Complementando, o CI também está 

associado a riscos decorrentes de problemas da agência (D’Amato, 2021; Smith & 

Warner, 1979) e riscos associados à estrutura de capital e alavancagem (D’Amato, 

2021; Fan et al., 2012; Myers, 1977). Espera-se, então, uma relação direta entre o CI 

e o risco, ou seja, quando o CI é positivamente associado ao DEF e GV, o risco 

também é positivamente relacionado. Os achados de D´Amato (2021) seguiram na 

direção de que as empresas mais intensivas em CI eram as mais arriscadas, 

conclusão a que não chegaram Kayo e Famá (2004).  

 

O relacionamento entre o CI e a teoria moderna da estrutura de capital está no fato 

de a estrutura de capital e alavancagem serem consideradas fator determinante para 

a GV e as empresas intensivas em CI tenderem a ser menos alavancadas.  

 

Nota-se a relevância da melhor compreensão da forma como o CI e estrutura de 

capital e alavancagem, tamanho da empresa e risco se comportam em relação ao 

desempenho das organizações. Tais relacionamentos já foram abordados de forma 

indireta por alguns pesquisadores do CI (Aslam & Haron, 2020; Duho & Onumah, 

2019; Grajkowska, 2011; Hejazi et al., 2016; Lopes et al., 2016; Molodchik et al., 2019; 

Nawaz, 2018; Oliveira et al., 2014; Shahwan & Fathalla, 2020; Shahwan & Habib, 

2020; Shahzad et al., 2019; Soetanto & Liem, 2019; Villegas-González et al., 2017). 

Diante da relevância de tratar de forma direta tais temas, as hipóteses propostas para 

este trabalho, e que contribuem para a elucidação do objetivo específico número dois, 

são:  
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H2. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva e 

significativa na sustentabilidade do DEF e a GV, independentemente da estrutura de 

capital e alavancagem, do tamanho da empresa e do risco. 

H2.1. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva 

e significativa na sustentabilidade da lucratividade, independentemente da 

estrutura de capital e alavancagem, do tamanho da empresa e do risco.  

H2.2. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva 

e significativa na sustentabilidade da rentabilidade, independentemente da 

estrutura de capital e alavancagem, do tamanho da empresa e risco. 

H2.3. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva 

e significativa na sustentabilidade da GV, independentemente da estrutura de 

capital e alavancagem, do tamanho da empresa e do risco. 

 

 

2.3.2   Governança corporativa, desempenho financeiro e geração de valor 

sustentáveis à luz da teoria de finanças 

 

A GC, segundo a teoria de finanças, que aqui é abordada pela lente de algumas 

teorias subjacentes de finanças que tratam deste tema, tem o objetivo de garantir que 

os fornecedores de recursos, ou seja, investidores e acionistas, obtenham para si o 

retorno sobre seu investimento (Shleifer & Vishny, 1997). Nessa perspectiva, a GC 

age potencializando o DEF e a GV (e.g. Black et al., 2020; Dias, Dias, Silva & Ferreira, 

2020; Jiang, Kang, Kim & Zhu, 2018; Kao, Hodgkinson & Jaafar, 2019). Essas relações 

são ainda controversas, uma vez que nem todos que pesquisaram o tema encontram 

resultados que deem suporte essa afirmação (e.g. Cavaco, Crifo, Rebérioux & 

Roudaut, 2017; Dhaya, Goluboy, Petmezas & Traylos, 2019) e ainda há aqueles (e.g. 

Aslam & Haron, 2020; Gangi et al., 2019; Giuliani & Poli, 2019; Kamath, 2019; Li, 

Mangen & Pike, 2012; Li, Pike & Haniffa, 2008; Rahayu & Ramadhanti, 2019; Setiany 

et al., 2020; Shahzad et al., 2019) que acreditam que a GC é capaz de criar valor, na 

medida em que tenha características que favoreçam elevados níveis de CI.  

 

A GC, em defesa dos interesses dos acionistas, tem o papel de garantir o sucesso de 

uma empresa (Lu, 2013); atuar em questões estratégicas que envolvem, entre outras 

responsabilidades, fiscalizar e monitorar a gestão (Keenan & Aggestam, 2001; Lu, 
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2013); influenciar as decisões gerenciais (Kavezki et al., 2015; Keenan & Aggestam, 

2001); e, ainda, garantir o investimento em CI (Keenan & Aggestam, 2001) e em 

sustentabilidade (Lu, 2013). Outros ainda alertam que a GC, além de contribuir com a 

criação de valor, visa também garantir que não ocorram eventos indesejáveis que 

acarretem a destruição de valor, como os que ocorreram com empresas como: Enron, 

Tyco, Andersen e WorldCom nos Estados Unidos; Swissair na Suíça; Kirch Media na 

Alemanha; Daiwa Bank e Sumitomo Corporation no Japão e muitos outros (Altuner, 

Çelik & Güleç, 2015).  

 

Mais recentemente, e pela lente da sustentabilidade, o tema da GC ganhou mais 

relevância por sua importância pelo crescente interesse na temática ESG e assuntos 

correlatos. Cornell & Damodaran (2020) entendem que a GC, medida historicamente 

definida em termos de capacidade de resposta dos gestores de empresas de capital 

aberto a seus acionistas, está associada à responsabilidade ambiental e à consciência 

social, dois conceitos de responsabilidade social e corporativa que muitas vezes 

exigem que os gestores coloquem os interesses de outros grupos de partes 

interessadas à frente dos acionistas.  

 

Cornell & Damodaran (2020), Cornell & Shapiro 2021 e D´Apice et al. (2021) 

preceituam que há aqueles que pensam que priorizar interesses dos stakeholders 

também cria valor para os acionistas, e outros acham que não. 

 

O que se averigua é que a ESG cria valor social e ambiental, mas não é possível 

afirmar que também crie riqueza para o acionista (Cornell & Damodaran, 2020; Cornell 

& Shapiro, 2021; D´Apice et al., 2021). Vale aqui retomar o conceito de Elkington 

(2012) para a sustentabilidade, que é fundamentado em sustentabilidade social, 

ambiental e econômica, tendo a GC como algo que sairia de um paradigma exclusivo, 

defendendo interesses somente dos acionistas, para um paradigma inclusivo, 

considerando os interesses de outros stakeholders. Nesse sentido, a sustentabilidade 

econômica, associada ao objetivo primordial da empresa pela lente de finanças, deve 

encontrar equilíbrio com outros interesses da sociedade.  

 

Alguns estudiosos da teoria de finanças estabelecem que a GC com determinadas 

características é capaz, no ponto de vista financeiro, tanto de criar valor, quanto 
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impedir sua destruição. Para os autores de derivações de teorias de finanças como 

as teorias da agência (Jensen, 1993), Dependência de Recursos (Pfeffer, 1972), 

Stakeholders (Freeman, 1994; Freeman & McVea, 2001) e Stewardship (Donaldson 

& Davis, 1991), bem como para alguns que estudaram empiricamente o tema (e.g. 

Black et al., 2020; Dias et al., 2020; Jiang et al., 2018; Kao et al., 2019; Lu, 2013), as 

características da GC, por si sós, são capazes de influenciar no DEF e na GV das 

empresas. Tal ponto coloca em contraposição as teorias da GC com o CI, uma vez 

que este é considerado o fator determinante para a sustentabilidade do DEF e da GV 

(Cf. Gallardo-Vázquez et al., 2019; Gangi et al., 2019; Jordão & Almeida, 2017; Jordão 

et al., 2020; Khan et al., 2019; Tsai & Mutuc, 2020; Xu & Liu, 2021). Black et al. (2020) 

enfatizam que muitas pesquisas encontraram evidências de que a GC está associada 

ao valor de mercado das empresas e a diversos fatores de seu DEF e sua GV.   

 

A maneira como a GC contribui para a GV é fundamentada em determinadas 

características que são consideradas boas práticas de GC. Entre essas 

características, destacam-se, em estudos relacionados ao CI, o tamanho e a 

independência do conselho de administração, a situação dualidade do diretor-

presidente CEO (do inglês Chief Executive Officer) ou CEO do sexo feminino e ainda 

a concentração de propriedade. 

 

Jensen (1993) alega que na perspectiva da teoria da agência o conselho de 

administração com menor quantidade de membros favorece melhor resultado 

organizacional. Nesse caso, assume-se que a maior quantidade de membros no 

conselho de administração dificulta a coesão e facilita ao CEO assumir seu controle. 

Mubaraq & Ahmed Haji (2014) corroboram essa ideia de que menor quantidade de 

membros no conselho de administração favorece as organizações ao facilitarem a 

comunicação, coordenação e consenso. Rodrigues et al. (2017) também convergem 

com a proposição de que um conselho de administração com muitos membros é 

menos favorável para mitigar os conflitos da agência.  

 

Contrastando o que é defendido por Jensen (1993), Coles, Daniel & Naveen, (2008) 

é de opinião que o tamanho do conselho de administração pode criar valor com 

poucos membros, caso a empresa seja mais simples, ou com muitos membros, caso 

ela seja mais complexa. Aslam & Haron (2020) registram que ainda não há consenso 
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na literatura sobre o tamanho apropriado dos conselhos de administração. Os estudos 

que tratam do tema geralmente visam associar o tamanho do conselho ao resultado 

organizacional, com o fito de identificar o tamanho do conselho que traz mais 

benefícios.   

 

As teorias da dependência de recursos (Pfeffer, 1972) e dos stakeholders (Freeman, 

1994), também contrastando com a teoria da agência, defendem maior número de 

membros no conselho de administração. Na teoria da dependência de recursos, maior 

quantidade de membros no conselho de administração representa boa prática de GC 

(Shahwan & Fathalla, 2020), o que favorece a diversidade nos conselhos de 

administração, possibilitando expandir recursos críticos da organização (Hatane et al., 

2019). Para Pfeffer (1972), a quantidade de membros no conselho de administração 

e sua composição não têm origem em fatores aleatórios ou independentes, mas em 

respostas racionais ao ambiente externo. E que o sucesso da organização está 

associado ao quanto as características internas são congruentes com as demandas 

externas e essa relação influencia as características do conselho de administração. 

Já a teoria dos stakeholders, voltada para a questão da sustentabilidade, defende que 

um conselho de administração maior aumenta a diversidade e garante que os 

interesses de maior número de stakeholders seja verificado nas decisões estratégicas 

(Freeman, 1994). 

 

As teorias da agência (Jensen, 1993), da Dependência de Recursos (Pfeffer, 1972) e 

do Stakeholder (Freeman, 1994) estabelecem que mais independência no conselho 

de administração contribui para melhorar o DEF e a GV organizacional. Na teoria da 

agência, um conselho mais independente permite a redução dos custos de agência 

pelo maior monitoramento dos executivos (Cf. Appuhami & Bhuyan, 2015; Jensen, 

1993; Li et al., 2008; Whiting & Birch, 2016). Na teoria da dependência de recursos 

(Pfeffer, 1972), um conselho mais independente é mais capaz de prover recursos 

críticos para as organizações. Já pela teoria dos stakeholders (Freeman, 1994), um 

conselho mais independente é mais capaz de observar os intereses dos diversos 

stakeholdres, contribuindo para a criação de riqueza sustentável para os acionistas 

(Freeman, Harrison, Wicks, Parmar & Colle, 2010; Gallardo-Vázquez et al., 2019; Lu, 

2013; Parmar, Freeman, Harrison, Wicks, Purnell, & de Colle, 2010).  
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Contrapondo-se essas três teorias, a teoria do stewardship (Donaldson & Davis, 1991) 

recomenda que o conselho de administração seja menos independente, criando um 

cenário em que o CEO, que também é o presidente do conselho de administração, 

tenha mais controle sobre as decisões estratégicas da empresa e possa, assim, criar 

mais valor.  

 

A dualidade do CEO é uma característica da GC que é defendida somente pela teoria 

dos stewardship (Donaldson & Davis, 1991). Segundo essa teoria, é necessário que 

uma corporação concentre o poder e a autoridade em um único indivíduo, sugerindo 

que os interesses dos executivos são os mesmos dos acionistas, por estar em jogo 

sua reputação profissional como especialista e tomador de decisões (Donaldson & 

Davis, 1991; Lu, 2013). Shahwan & Fathalla (2020) corroboram que a teoria do 

stewardship parte da premissa de que os executivos são altamente motivados e 

alinhados aos interesses dos acionistas, contrapondo-se à teoria da agência, que 

coloca esses dois atores como foco central dos conflitos da agência. Pela teoria da 

agência não há dualidade do CEO, pois as consequências seriam a elevação dos 

custos de agência e menos criação de valor. 

 

Em relação à situação de o CEO da empresa ser do sexo feminino, de acordo com a 

teoria da dependência de recursos, a diversidade pode expandir os recursos críticos 

da empresa, como comunicação e relacionamento com o cliente (Hatane et al., Essa 

teoria rege que a diversidade está associada à necessidade da organização por 

legitimidade, sendo esta vista como um recurso importante em algumas empresas que 

pode ser obtido promovendo mais diversidade no conselho de administração 

(Nienhüser, 2008). Dessa forma, a teoria da dependência de recursos apoia que haja 

mais diversidade de sexo na estrutura de GC (Nienhüser, 2008; Lu, 2013; Hatane et 

al., 2019). Segundo Rodrigues et al. (2017), a diversidade de sexo agrega mais 

competências e especialidades, aumenta a inteligência coletiva, amplia a diversidade 

de opiniões e melhora o processo decisório, a vantagem competitiva e a imagem da 

organização. 

 

A estrutura de propriedade descreve a composição da participação acionária do 

governo, institucional ou pública, estrangeira, familiar ou administrativa de uma 

empresa (Setiany et al., 2020). Assim, a concentração de propriedade impacta a 
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organização, de diversas formas, como na indicação dos membros do conselho, na 

contratação de diretores, na definição de estratégias, no nível de evidenciação, entre 

outras. De acordo com Li et al. (2008), a estrutura de propriedade pode indicar o 

quanto um ou poucos acionistas podem influenciar na organização; e influenciar no 

nível de monitoramento da gestão e no nível de evidenciação voluntária. A teoria da 

agência também postula que a propriedade mais concentrada aumenta a capacidade 

dos acionistas de monitorar a gestão da empresa, impedindo-a de tomar decisões em 

benefício próprio e que afetem negativamente o seu desempenho (Buallay & Hamdan, 

2019).  

 

Estudiosos da GC fornecem instrumental teórico-empírico para mostrar que as 

características da GC podem influenciar na criação de valor das empresas, situação 

que contrasta com o CI, este é considerado o principal fator para melhores DEF e GV. 

Diante disso e dos estudos empíricos apresentados e das lacunas identificadas, foi 

estabelecida a hipótese de pesquisa H3, que está diretamente relacionada ao terceiro 

objetivo específico deste trabalho. Verificar-se-á que a hipótese H3 é a hipótese H2, 

com a inclusão das características da GC, tornando-se a primeira a base do modelo 

completo de análise utilizado nas hipóteses H4 e H5. Sendo assim, a hipótese 

desenvolvida e suas respectivas sub-hipóteses são: 

 

H3. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva e 

significativa na sustentabilidade do DEF e da GV, quaisquer que sejam a estrutura de 

capital e alavancagem, o tamanho da empresa e o risco e as características da GC. 

H3.1. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva 

e significativa na sustentabilidade da lucratividade, quaisquer que sejam a 

estrutura de capital e alavancagem, o tamanho da empresa e o risco e as 

características da GC.  

H3.2. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva 

e significativa na sustentabilidade da rentabilidade, quaisquer que sejam a 

estrutura de capital e alavancagem, o tamanho da empresa e o risco e as 

características da GC. 

H3.3. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, tem influência positiva 

e significativa na sustentabilidade da GV, quaisquer que sejam a estrutura de 
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capital e alavancagem, o tamanho da empresa e o risco e as características da 

GC. 

 

Alguns autores (e.g. Alfraih, 2018; Appuhami & Bhuyan, 2015; Aslam & Haron, 2020; 

Buallay & Hamdan, 2019; Gangi et al., 2019; Giuliani & Poli, 2019; Kamath, 2019; 

Kavezki et al., 2015; Li et al., 2008; Li et al., 2012; Mohd-Saleh & Rhaman, 2009; 

Mubaraq & Ahmed Haji, 2014; Rahayu & Ramadhanti, 2019; Rodrigues et al., 2017; 

Setiany et al., 2020; Shahzad et al., 2019; Silva, Azevedo, Fonseca & Gomes, 2019) 

discorreram sobre a GC na ótica do CI, estabelecendo que, na verdade, o papel da 

GC em relação ao CI é garantir que a gestão da empresa invista neste último para 

garantir seus melhores resultados. Como o CI está diretamente ligado à 

sustentabilidade econômica (Jordão & Almeida, 2017; Jordão et al., 2022) como 

também à sustentabilidade social e de meio ambiente (Gangi et al., 2019; Khan et al., 

2019), ele seria um caminho para que a GC pudesse acrescentar a esse tema. Para 

esses pesquisadores, a GC é o caminho para levar a corporação ao sucesso a partir 

de uma estrutura com características que contribuam para a geração CI (Aslam & 

Haron, 2020). Alguns estudos empíricos analisaram a relação do CI com as 

características da GC (e.g. Alfraih, 2018; Appuhami & Bhuyan, 2015; Aslam & Haron, 

2020; Buallay & Hamdan, 2019; Chen et al. 2018; Gangi et al., 2019; Giuliani & Poli, 

2019; Kamath, 2019; Kavezki et al., 2015; Li et al., 2008; Li et al., 2012; Mohd-Saleh 

& Rhaman, 2009; Mubaraq & Ahmed Haji, 2014; Nadeem, 2020; Rodrigues et al., 

2017; Rahayu & Ramadhanti, 2019; Setiany et al., 2020; Shahzad et al., 2019; Silva 

et al., 2019).  

 

Alguns desses estudos indicaram que uma estrutura de GC com menos membros é 

favorável a maiores níveis de CI (Appuhami & Bhuyam, 2015; Kamath, 2019). Outros, 

que abordaram o tema a partir da teoria da dependência de recurso e dos 

componentes do CI, inferiram que um conselho de administração com mais membros 

aumenta os níveis de capital humano (Aslam & Haron, 2020; Kavezki et al., 2015), de 

capital estrutural (Aslam & Haron, 2020; Buallay & Hamdan, 2019) e de capital 

relacional (Kavezki et al., 2015; Mubaraq & Ahmed Haji, 2014). Há também autores 

que não encontraram significativa relação entre quantidade de membros no conselho 

de administração e o capital humano (Buallay & Hamdan, 2019; Mubaraq & Ahmed 
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Haji, 2014), o capital estrutural (Kamath, 2019; Mubaraq & Ahmed Haji, 2014) e o 

capital relacional (Aslam & Haron, 2020).  

 

O relacionamento do CI com a independência do conselho de administração  

característica da GC, aumenta os níveis de CI (Appuhami & Bhuyan, 2015; Gangi et 

al., 2019; Kamath, 2019; Li et al., 2008), de capital humano (Aslam & Haron, 2020; 

Mubaraq & Ahmed Haji, 2014), de capital estrutural (Aslam & Haron, 2020; Buallay & 

Hamdan, 2019) e de capital relacional (Aslam & Haron, 2020), resultados  consistentes 

com a teoria da agência  (Appuhami & Bhuyan, 2015; Li et al., 2008), com a teoria da 

dependência de recursos (Li et al., 2008) e a teoria dos stakeholders.  

 

Esses resultados divergem dos encontrados por Mahmudi & Hurharyati (2014) e 

Rodrigues et al. (2017) em relação ao CI (Buallay & Hamdan, 2019; Kamath, 2019), 

ao capital humano e ao capital estrutural (Kamath, 2019), que revelaram uma GC mais 

consistente com a teoria do stewardship. Outros relataram relacionamento 

insignificante entre a independência do conselho de administração e o CI (Li et al., 

2008; Li et al., 2012; Shahzad et al., 2019; Silva et al., 2019).  

 

A influência da dualidade do CEO no CI ela eleva os níveis de CI (Appuhami & Bhuyan, 

2015; Gangi et al., 2019), de capital humano (Kavezki et al., 2015) e de capital 

relacional (Aslam & Haron, 2020; Kavezki et al., 2015), resultado que contradiz as 

premissas da teoria da agência e é consistente com a teoria do stewardship. Em 

direção contrária, outros autores identificaram uma influência negativa da dualidade 

de CEO no CI (Rodrigues et al., 2017; Sardo, 2018), capital humano e capital estrutural 

(Aslam & Haron, 2020), resultado consistente com a teoria da agência e divergente da 

teoria do stewardship. Já Li et al. (2008) e Silva et al. (2019) não observaram 

relacionamento significativo.   

 

Estudos empíricos também abordaram o relacionamento entre a diversidade de sexo 

e o CI. Alguns resultados foram confirmando a teoria da dependência de recursos 

(Aslam & Haron, 2020; Rahayu & Ramadhanti, 2019; Shahzad et al., 2019), 

destacando os benefícios da diversidade de sexo, e outros não (Gangi et al., 2019; 

Giuliani & Poli, 2019). De forma específica, o CEO do sexo masculino tem relação 

significativa e negativa com o capital humano, capital estrutural e capital relacional 



67 

 

 

(Aslam & Haron, 2020) ou a CEO do sexo fenimino está relacionada a altos níveis de 

CI (Chen, Leung & Evans, 2018; Nadeem, 2020; Shahzad et al., 2019; Rahayu & 

Ramadhanti, 2019). Contradizendo a teoria da dependência de recursos, menores 

níveis de CI ocorrem quando o CEO é do sexo feminino (Gangi et al., 2019; Giuliani & 

Poli, 2019). Outros resultados foram inconclusivos (Rodrigues et al., 2017). 

 

Alguns autores se dedicaram a pesquisar a relação entre a estrutura de propriedade 

e o CI. Alguns obtiveram que há uma relação negativa e significativa entre a maior 

concentração de propriedade e o CI (Li et al., 2008; Li et al., 2012) e o capital estrutural 

(Li et al., 2012). Já em relação ao capital humano e capital estrutural, Li et al. (2012) 

não encontraram relação significativa. Esses achados divergem dos encontrados por 

outros pesquisadores, de que a concentração de propriedade está associada a 

maiores níveis de CI (Alfraih, 2018; Rahayu & Ramadhanti, 2019) e de capital 

estrutural (Buallay & Hamdan, 2019). Nota-se que esse resultado é consistente com 

a teoria da agência. Finalmente, outros trabalhos foram inconclusivos para capital 

humano (Buallay & Hamdan, 2019; Li et al., 2012), capital relacional (Li et al., 2012) e 

CI (Rodrigues et al., 2017). 

 

Diante desta abordagem teórica, dos estudos empíricos apresentados e lacunas 

identificadas, foi estabelecida a hipótese de pesquisa H4, que está diretamente 

relacionada ao quarto objetivo específico deste trabalho. Sendo assim, a hipótese 

desenvolvida e suas respectivas sub-hipóteses são: 

 

H4 – As características da GC têm influência direta e significativa no CI, medido pelos 

métodos IC-INDEX e MVAIC, quaisquer que sejam a estrutura de capital e 

alavancagem, o tamanho da empresa e o risco. 

H4.1 - A quantidade de membros no conselho de administração tem influência 

direta e significativa no CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, 

quaisquer que sejam a estrutura de capital e alavancagem, o tamanho da 

empresa e o risco. 

H4.2 A quantidade de membros independentes no conselho de administração 

tem influência direta e significativa no CI, medido pelos métodos IC-INDEX e 

MVAIC, quaisquer que sejam a estrutura de capital e alavancagem, o tamanho 

da empresa e o risco. 
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H4.3 A dualidade do CEO tem influência direta e significativa com o CI, medido 

pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, quaisquer que sejam a estrutura de capital 

e alavancagem, o tamanho da empresa e o risco. 

H4.4 O sexo feminino da CEO tem influência direta e significativa no CI, medido 

pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, quaisquer que sejam a estrutura de capital 

e alavancagem, o tamanho da empresa e o risco.  

H4.5  A maior concentração de propriedade tem influência direta e significativa 

com o CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, quaisquer que sejam a 

estrutura de capital e alavancagem, o tamanho da empresa e o risco. 

 

 

Finalmente, algumas publicações dão ênfase ao papel do CI em mediar a relação 

entre a GC e o DEF e a GV (e.g. Giuliani & Poli, 2019; Hatane et al., 2019; Kianto et 

al., 2014; Rahayu & Ramadhanti, 2019; Setiany et al., 2020; Shahwan & Fathalla, 

2020; Shahzad et al., 2019; Tsai & Mutuc, 2020), ou seja, consideram que um dos 

papéis da GC é garantir o investimento em CI e, assim, por meio deste, estão 

impulsionando a melhor e sustentável DEF e GV das empresas. Esses autores tratam 

esse tema sob o prisma de que o CI é mediador da relação entre a GC e a 

sustentabilidade do DEF e da GV. Tal proposição foi testada empiricamente e os 

resultados ainda são inconclusivos. 

 

Shahwan & Fathalla (2020) analisaram em 81 empresas o papel do CI como mediador 

da GC e do DEF e da GV organizacional. Utilizaram como proxy para a GC o índice 

agregado de GC, direitos dos acionistas e relação com investidores e estrutura de 

controle e propriedade. De modo geral, a GC teve efeito positivo sobre o CI, os dois 

juntos contribuem para o desempenho das empresas e o CI é mediador parcial da 

relação entre a GC e o desempenho das empresas. Essas conclusões vão ao 

encontro das de Shahzad et al. (2019), que analisaram 5.879 empresas dos Estados 

Unidos e identificaram que o CI medeia a relação entre o DEF organizacional e a 

diversidade de sexo no conselho de administração (Shahzad et al., 2019). Outro 

trabalho nessa direção foi o Hatane et al., (2019), que utilizou o tamanho do conselho, 

diversidade de sexo e estrutura de propriedade como variáveis de GC.  
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Nem todas as pesquisas indicam que o CI tem papel de mediador entre a GC e o DEF 

e a GV organizacional. Outras já identificaram que o CI não é mediador da relação 

entre GC, medida pela diversidade de sexo e estrutura de propriedade e o DEF e a 

GV organizacional (Rahayu & Ramadhanti, 2019). Isso alinha-se ao referido por 

Setiany et al. (2020), para quem o CI não medeia a relação entre o DEF e a GV 

organizacional e a estrutura de propriedade.  

 

Diante do exposto, dos estudos empíricos apresentados e das lacunas identificadas, 

foi estabelecida a hipótese de pesquisa H5, que está diretamente relacionada ao 

quinto objetivo específico deste trabalho. Sendo assim, a hipótese desenvolvida e 

suas respectivas sub-hipóteses são: 

 

H5. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na relação entre as 

características da GC e o DEF e GV, independentemente da estrutura de capital, da 

alavancagem, do tamanho e do risco da empresa. 

H5.1. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na relação 

entre a quantidade de membros no conselho de administração e o DEF e a GV, 

independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, do tamanho e do 

risco da empresa. 

H5.1.1. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a quantidade de membros no conselho de administração e a 

lucratividade, independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, 

do tamanho e do risco da empresa. 

H5.1.2. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a quantidade de membros no conselho de administração e a 

rentabilidade, independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, 

do tamanho e do risco da empresa. 

H5.1.3. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a quantidade de membros no conselho de administração e a 

GV, independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, do 

tamanho e do risco da empresa. 
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H5.2.  O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na relação 

entre a quantidade de membros independentes no conselho de administração 

e o DEF e a GV, independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, 

do tamanho e do risco da empresa.  

H5.2.1.  O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a quantidade de membros independentes no conselho de 

administração e a lucratividade, independentemente da estrutura de capital, 

da alavancagem, do tamanho e do risco da empresa.  

H5.2.2.  O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a quantidade de membros independentes no conselho de 

administração e a rentabilidade, independentemente da estrutura de 

capital, da alavancagem, do tamanho e do risco da empresa. 

H5.2.3. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a quantidade de membros independentes no conselho de 

administração e a GV, independentemente da estrutura de capital, da 

alavancagem, do tamanho e do risco da empresa. 

 H5.3. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na relação 

entre a dualidade do CEO e o DEF e a GV, independentemente da estrutura de 

capital, da alavancagem, do tamanho e do risco da empresa. 

H5.3.1. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a dualidade do CEO e a lucratividade, independentemente da 

estrutura de capital, da alavancagem, do tamanho e do risco da empresa. 

H5.3.2. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a dualidade do CEO e a rentabilidade, independentemente da 

estrutura de capital, da alavancagem, do tamanho e do risco da empresa. 

H5.3.3. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a dualidade do CEO e a GV, independentemente da estrutura 

de capital, da alavancagem, do tamanho e do risco da empresa. 

H5.4. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na relação 

entre o sexo feminino da CEO e o DEF e a GV, independentemente da estrutura 

de capital, da alavancagem, do tamanho e do risco da empresa. 
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H5.4.1. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre o sexo feminino da CEO e a lucratividade, 

independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, do tamanho 

e do risco da empresa. 

H5.4.2. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre o sexo feminino da CEO e a rentabilidade, 

independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, do tamanho 

e do risco da empresa. 

H5.4.3. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre o sexo feminino da CEO e a GV, independentemente da 

estrutura de capital, da alavancagem, do tamanho e do risco da empresa. 

H5.5. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na relação 

entre a maior concentração de propriedade e o DEF e a GV, 

independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, do tamanho e do 

risco da empresa. 

H5.5.1. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a maior concentração de propriedade e a lucratividade, 

independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, do tamanho 

e do risco da empresa. 

H5.5.2. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a maior concentração de propriedade e a rentabilidade, 

independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, do tamanho 

e do risco da empresa. 

H5.5.3. O CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, é mediador na 

relação entre a maior concentração de propriedade e a GV, 

independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, do tamanho 

e do risco da empresa. 
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2.4  Aprofundamento da análise das perspectivas do CI e seus efeitos sobre o 

desempenho econômico e financeiro e geração de valor à luz da teoria de 

finanças  

 

As evidências teórico-empíricas abordadas e fundamentadas na literatura relevante 

(e.g. Dumay & Garanina, 2013; Gupta et al., 2004; Marr, Gupta et al. 2003; Martín-de-

Castro et al., 2019; Nirino et al., 2020; Novas, 2008; Shahwan & Fathalla, 2020) sobre 

o tema sugerem que o CI é o mais relevante ativo das organizações, não somente por 

sua expressividade e representatividade no valor de mercado das organizações, mas 

também por sua importância estratégica como elemento de diferenciação. Seu papel 

estratégico pode ser explicado pela visão baseada em recursos, que o coloca como 

um ativo raro, valioso, difícil de imitar e insubstituível, atributos que o tornam essencial 

para a obtenção da vantagem competitiva.  

 

Evidências empíricas também elegem o CI como o elemento capaz de garantir que as 

empresas tenham melhores e sustentáveis DEF e GV. Esses estudos permitem 

demonstrar que o CI desempenha papel fundamental nas estratégias voltadas para a 

sustentabilidade econômica das empresas, tema de extrema relevância na sociedade 

atual. No entanto, também há importantes lacunas ainda não compreendidas em 

relação aos efeitos do CI no DEF e na GV das empresas, sua mensuração do CI, 

sendo esse talvez o maior desafio a ser enfrentado em relação a esse ativo, e ainda 

como esses temas se relacionam a finanças.  

 

Análise aprofundada dos principais journals de finanças do mundo revelou que muitos 

trabalhos até abordaram o CI e o relacionaram ao DEF e à GV, não se preocupando 

em utilizar algum método de mensuração de CI. Além disso, esse ativo foi tratado 

como uma mera proxy de um fator que contribui para explicar o desempenho 

organizacional, sem aprofundar no tema e deixando lacunas sobre as razões que 

explicaram o fenômeno. São exemplos os trabalhos de Yu, Wang & Chang (2015), 

que indicaram que gastos com inovação tendem a ser supervalorizados pelos 

investidores; Alcaniz, Gomez-Bezares & Ugarte (2017), que observaram que em uma 

oferta inicial de ações a evidenciação do CI não implica subvalorização das ações; 

Chan (2014), que verificou que a evidenciação mais conservadora da inovação reduz 

litígios, custos de agência e evita reduções no valor de mercado da empresa; e Tahat, 
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Ahmed & Alhadab (2018), que mencionaram que os gastos com pesquisa e 

desenvolvimento estão positivamente relacionados à geração de valor.  

 

Nada obstante, importantes contribuições para o entendimento do tema foram trazidas 

por estudiosos como Jordão & Almeida (2017), Gallardo-Vázquez et al. (2019), Gangi 

et al. (2019), Khan et al. (2019), Tsai & Mutuc (2020), Xu & Liu (2021), Aljuboori et al. 

(2022) e Jordão et al. (2022) – que ampliam o entendimento teórico assentado na 

literatura de finanças tradicional, revelando que o CI é, de fato, um fator determinante 

na formação de resultados, na competitividade e no processo de criação de valor 

organizacional.  

 

Os métodos de mensuração do IC-INDEX e MVAIC são poderosas ferramentas 

gerenciais capazes de apoiar na gestão do CI. Nas finanças, a mensuração do CI tem 

o papel fundamental de contribuir para a redução da assimetria de informação, tema 

relacionado a hipótese do mercado eficiente, permitindo a inferência mais correta dos 

riscos associados ao CI (D’Amato, 2021; Kayo e Famá, 2004) e ainda criando 

condições para que a precificação dos empreendimentos pela taxa interna de retorno 

possa envolver não apenas os ativos fisicos, mas também os intangíveis, significando 

uma taxa de retorno mais acurada (Fama & French, 1999). 

 

Em muitos estudos de finanças, a mensuração do CI tem sido foco de relevantes  

discussões teórico-empíricas, de uma perspectiva mais restrita (Edmans, 2011; Fama 

& French, 2006; 2008; Horsch et al., 2021; Jiang, 2010; Peters & Taylor, 2017; Sun & 

Xiaolan, 2019), geralmente mensurando-o pelo IC-INDEX ou market-to-book, como 

tradicionalmente o chamam, analisando-o como uma proxy para esse ativo e 

relacionando-o a outros fatores de finanças (risco, estrutura de capital, precificação de 

ativos, etc.). Dessa forma, ainda não se registrou uma visão que busque compreender 

o fenômeno de forma mais holística e integrativa, que pode se dar testando e 

comparando diferentes métodos de mensuração, compreendendo o papel dos 

componentes do CI e ainda o relacionando a múltiplos fatores que explicam os 

resultados das empresas, como governança, estratégia, sustentabilidade, 

competitividade, lucratividade, rentatilidade e geração de valor.  
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Apesar dos métodos de mensuração do CI terem sido muito explorados por diversos 

autores, são ainda identificáveis lacunas relacionadas ao tema – o que não permite 

afirmar que, individualmente, sejam infalíveis. Também não é possível deduzir qual 

deles é o mais eficaz, nem se são complementares. Tais lacunas expressam a 

necessidade de explorar melhor esses temas, incluindo os métodos IC-INDEX e 

MVAIC, como também discorrer sobre o relacionamento do CI com outros fatores. 

Nesse sentido, todas as cinco hipóteses preparadas testam a eficácia desses métodos 

de mensuração. 

 

Conforme exposto, a análise da literatura internacional de finanças demonstra que o 

relacionamento do CI com fatores como estrutura de capital e alavancagem, tamanho 

da empresa e risco apresentam algumas ausências que também precisam ser mais 

bem compreendidas. Há comprovações teórico-empíricas que colocam esses fatores 

como relevantes influências no DEF e na GV das empresas. Em contrapartida, 

estudiosos do CI também possuem confirmações empíricas de que ele também 

desempenha tal papel.  

 

Nem a teoria da estrutura de capital tradicional (Durand, 1952) ou a moderna 

(Modigliani & Miller (1958; 1963) não explicam que as empresas intensivas em CI 

sejam menos endividadas e tenham mais lucratividade, rentabilidade e GV. A teoria 

do tradeoff também não é capaz de explicar tal relação, uma vez que as empresas 

intensivas em CI se financiam mais por capital próprio e, mesmo assim, têm melhor 

desempenho. Além disso, o endividamento está negativamente associado a melhores 

resultados. Resta então a teoria do pecking order, que, diante de uma relação inversa 

entre lucratividade e endividamento (Kahle & Shastri, 2005; Kayo & Famá, 2004; 

Shyam-Sander & Myers, 1999; Titman & Wessels, 1988) e da existência de uma 

relação inversa entre endividamento e CI (D’Amato, 2021; Horsh et al., 2021; Kayo & 

Famá, 2004), permite presumir a possibilidade de as empresas com maiores níveis de 

CI tenderem a ser as mais lucrativas, rentáveis e com maior geração de valor, como 

já defendido e testado empiricamente em diferentes contextos (e.g. Aljuboori et al., 

2022; Gallardo-Vázquez et al., 2019; Gangi et al., 2019; Jordão & Almeida, 2017; 

2020; Jordão et al., 2022; Khan et al., 2019; Tsai & Mutuc, 2020; Xu & Liu, 2021).  
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Pela lente da teoria das carteiras e risco (Myers, 1977), empresas mais intensivas em 

CI tendem a ser mais arriscadas (e.g. Bloom & Van Reenen, 2002; D’Amato, 2021; 

Fan et al., 2012; Kayo & Famá, 2004), por fatores ligados à dificuldade de mensurar e 

avaliar o CI, problemas da agência, riscos associados à estrutura de capital. Essa 

relação é confirmada por D´Amato (2021), enquanto Kayo & Famá (2004) não 

confirmam ser ainda esse entendimento uma questão controversa.  

 

O tamanho da empresa, considerado o mais popular dos indicadores de credibilidade 

(Wang & Zhang, 2021), parece influenciar de diversas formas no DEF e na GV das 

empresas, garantindo-lhe menores custos de dívida (Nakamura et al., 2011; Novaes, 

2015), mais facilidade para se endividar (Nakamura et al., 2011; Saif-Alyousfi et al., 

2020) e para reagir à insolvência (Baldissera et al., 2020), além de reagir melhor à 

volatilidade do mercado (Lougrhan, 1997). Em contrapartida, também há 

desvantagens, existindo, em alguns casos, piores ganhos nas ações (Jermias, 2008; 

Takamatsu & Fávero, 2019) e menos geração de valor (Weqar et al., 2021) e ainda 

serem menos eficientes e mais inertes (Asiaei & Jusoh, 2015). Espera-se que a 

presente dissertação possa lançar luz sobre o tema ao analisar tais relações, de forma 

direta e à luz da teoria de finanças, por meio dos testes das hipóteses H2 e H3. 

 

Outro fator relevante da teoria de finanças e com muitas carências a serem exploradas 

é o relacionamento do CI com a GC, sobretudo quando esses temas são analisados 

a partir das características desta última. A GC, tradicionalmente, tem o principal papel 

de garantir a criação de riqueza para os acionistas. As teorias da agência (Jensen, 

1993), dependência de recursos (Pfeffer, 1972), dos stakeholders (Freeman, 1994) e 

do stewardship (Donaldson & Davis, 1991) propõem que a GC tenha determinadas 

características para garantir que tal objetivo seja atingido. Ademais, a GC ainda tem 

papel fundamental para garantir que as organizações adotem estratégias voltadas 

para a sustentabilidade (Cornell & Damodaran, 2020; Cornell & Shapiro, 2021; 

D´Apice et al., 2021; Elkington, 2012). De forma geral, esse tema, sob a ótica de 

finanças, deixa a entender que a GC, por si só, é capaz de propiciar a criação de valor 

tanto para acionistas quanto para os demais stakeholders. 

 

Ainda assim, os autores que se dedicam ao tema na perspectiva do CI defendem e 

têm obtido resultados robustos que sustentam a tese de que, para atingir tal objetivo, 
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a GC deve ter características que contribuam para altos níveis de CI (e.g. Alfraih, 

2018; Appuhami & Bhuyan, 2015; Aslam & Haron, 2020; Buallay & Hamdan, 2019; 

Chen et al. 2018; Gangi et al., 2019; Giuliani & Poli, 2019; Kamath, 2019; Kavezki et 

al., 2015; Li et al., 2008; Li et al., 2012; Mohd-Saleh & Rhaman, 2009; Mubaraq & 

Ahmed Haji, 2014; Nadeem, 2020; Rodrigues et al., 2017; Rahayu & Ramadhanti, 

2019; Setiany et al., 2020; Shahzad et al., 2019; Silva et al., 2019). Há ainda outros 

(e.g. Giuliani & Poli, 2019; Hatane et al., 2019; Kianto et al., 2014; Rahayu & 

Ramadhanti, 2019; Setiany et al., 2020; Shahwan & Fathalla, 2020; Shahzad et al., 

2019; Tsai & Mutuc, 2020) para quem o CI é o mediador entre as características da 

GC e melhores e mais sustentáveis DEF e GV.  

 

Análise crítica aprofundada do tema revelou que muitos trabalhos que se dedicaram 

a analisar as relações entre essas três abordagens trazem resultados inconclusivos 

ou divergentes. Nesse sentido, foram propostas, respectivamente, as hipóteses H3, 

H4 e H5 para investigar esses fenômenos de forma ampla e integrada.    

 

Na avaliação das principais publicações de finanças, o tema do CI - muitas vezes 

chamado de intangível, conhecimento ou outras demonimações - ainda não tem sido 

tratado com a devida profundidade que o assunto requer. Para citar apenas alguns 

exemplos, Kim (1997), Fama & French (2006; 2008), Jiang (2010) e Edmans (2011) 

mensuraram o CI pelo market-to-book (IC-INDEX) e o relacionaram ao retorno das 

ações. Todavia, a) não o trataram como um ativo capaz de explicar e diferenciar 

empresas de melhor desempenho das demais; b) não abordaram o próprio IC-INDEX 

como se fosse um método de mensuração do CI; c) não relacionaram o CI a outras 

variáveis como GC, estrutura de capital, risco e tamanho da empresa; d) mensuraram 

o CI por um único método; e) ou ainda não abordaram os componentes do CI (i.e., 

capital humano, capital estrutural, capital relacional).  

 

Já Shyam-Sunder & Myers (1999), Fama & French (2002), Sun & Xiaolan (2019), 

Horsch et al. (2021) relacionaram os níveis de CI ou, nas palavras deles, intangíveis, 

aos níveis de endividamento das empresas. Também a) não foram capazes de 

explicar em profundidade como o CI, ao influenciar na lucratividade, rentabilidade e 

geração de valor, também influencia nos níveis de endividamento; b) mensuraram o 

CI também de uma única forma, geralmente pelo IC-ÍNDEX ou por gastos com 
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pesquisa e desenvolvimento; c) não consideraram os possíveis relacionamentos do 

CI com a GC; d) e não trataram dos componentes do CI.  

 

O CI foi ainda relacionado à teoria do investimento, por Peters & Taylor (2017) e Wang 

& Zhang (2021), mas a) não trataram o CI como a principal variável para explicar a 

lucratividade, rentabilidade e geração de valor; b) não analisaram o relacionamento 

do CI com outros fatores, como a GC, estrutura de capital, risco e tamanho da 

empresa; c) não trataram dos diferentes componentes do CI e a interação entre eles; 

d) e não mencionaram diferentes métodos de mensuração. Portanto, em muitos 

tratados de finanças ainda há questões de pesquisa que precisam ser mais bem 

exploradas, abrindo oportunidades de buscar tratar o CI de maneira mais aprofundada 

e como um elemento central na análise das finanças das empresas e dos setores que 

atuam – como ora se pretende. 

 

Em síntese, do que fora visto, pode-se depreender que ainda há importantes lacunas 

a serem mais bem compreendidas em relação à mensuração do CI e de seus efeitos 

na sustentabilidade do DEF e da GV das empresas. Além disso, o relacionamento do 

CI com a teoria de finanças, principalmente em relação à estrutura de capital e 

alavancagem, o tamanho da empresa, o risco e as características da GC ainda são 

áreas de pesquisa pouco exploradas. Há sólidas bases teórico-empíricas que 

permitem atribuir ao CI um papel determinante para a sustentabilidade do DEF e da 

GV. No entanto, ainda falta aprofundamento da relação entre esses temas sob o 

prisma da teoria de finanças. Geralmente, quando fatores financeiros foram 

abordados, foram tratados como variáveis de controle, ou seja, sem o aprofundamento 

sobre como CI, estrutura de capital e alavancagem, o tamanho da empresa, o risco e 

as características da GC se relacionam entre si e como impactam (ou não) no DEF e 

na GV.  

 

De modo semelhante, a teoria de finanças tem o suporte de vasta literatura, que 

associa a estrutura de capital e alavancagem, o tamanho da empresa, seu risco e as 

características da GC ao DEF e à GV. Ainda que se aborde o CI, ou a intangibilidade, 

em alguns estudos, isso não ocorre com a profundidade necessária para compreender 

seus efeitos nos resultados das empresas ou para se analisar de forma aprofundada 

o papel estratégico do CI na sustentabilidade do DEF e da GV. Espera-se que o 
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tratamento teórico-empírico desenvolvido neste capítulo traga uma visão 

multidimensional desses temas e permita ampla investigação do relacionamento entre 

o CI e as referidas variáveis à luz da teoria de finanças. Acredita-se que as várias 

lacunas que ainda estão por ser exploradas e que foram sumarizadas nas hipóteses 

de pesquisa apresentadas ajudem a aumentar a compreensão do fenômeno dentro 

do contexto pesquisado. 
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3 Metodologia da Pesquisa 

 

Marconi e Lakatos (2003, p. 155) definem pesquisa como sendo “procedimento formal, 

com método de pensamento reflexivo, que requer tratamento científico e se constitui 

no caminho para conhecer a realidade ou descobrir verdades parciais”. Essas autoras 

esclarecem que o método não é exclusivo da ciência, mas não existe ciência sem 

método. A pesquisa descrita nesta dissertação pode ser classificada, conforme Gil 

(1999), como quantitativa, empírica, descritiva, explicativa, aplicada e de abordagem 

ex-post-facto, recorrendo-se inicialmente a documentos publicados pelas empresas, 

como as demonstrações contábeis e relatórios de mercado (fontes secundárias), não 

havendo o controle direto sobre as variáveis independentes e sendo feitas inferências 

sobre variáveis independentes e dependentes –, mas somente após os efeitos terem 

ocorrido.  

 

O método quantitativo é considerado adequado para trabalhos empíricos que utilizam 

dados de natureza econômico-financeira para descrever ou explicar a relação 

existente entre eles, em linha com os trabalhos de Kayo (2002) e Perez e Famá (2006). 

Vários trabalhos (e.g. Brandt et al., 2018; Kianto et al., 2014; Molodchik et al., 2019; 

Oliveira et al., 2014; Shahwan & Habib, 2020) corroboram essas escolhas, tendo 

desenvolvido estudos que envolveram a relação de CI com variáveis econômico-

financeiras, por meio de abordagens quantitativas com a utilização de métodos 

estatísticos, para a realização de testes, validação de hipóteses e fundamentação de 

suas conclusões. De maneira mais enfática, Jordão & Almeida (2017) e Jordão et al. 

(2022) esclarecem que é a mais adequada para analisar as relações entre o CI e os 

resultados financeiros das empresas em uma perspectiva sustentável (de longo 

prazo). 

 

3.1 População e amostra 

 

Neste trabalho, a população é composta de empresas listadas na Brasil, Bolsa, Balcão 

(B3), relativamente às quais foram coletados dados secundários quantitativos e 

qualitativos, referentes ao período entre o primeiro trimestre de 2012 e o quarto 

trimestre de 2020, ou seja, nove anos ou 36 trimestres.  
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O período a ser analisado foi marcado por uma diversidade de eventos que tiveram 

impactos relevantes na esfera política, social e econômica do Brasil. 

Consequentemente, esses fatos atingiram o ambiente de negócios em que essas 

empresas pesquisadas atuam. Entre as situações verificadas nesses nove anos, 

destacam-se: realização de vários protestos por parte da população em razão de 

insatisfações com o governo (2013); o Brasil foi o país-sede de uma Copa do Mundo 

de futebol (2014); escândalos de corrupção e investigações envolvendo empresas 

controladas pelo governo federal, empresas estatais e políticos (2014-2020); crise 

econômica iniciada em meados de 2014; país sede dos Jogos Olímpicos (2016); 

Presidente do país afastada em 2016, após processo de impeachment; crise sanitária, 

econômica e social provocada pela pandemia da COVID-19 (2020).  

 

Todos esses eventos impactaram o ambiente de negócios e toda a sociedade, devido 

a fatores como: desvalorização do Real frente ao Dólar, cuja taxa de câmbio média 

saltou de R$1,95 em 2012 para R$5,16 em 2020, conforme dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2021b); perda da classificação de risco de 

crédito como “grau de investimento” por agências internacionais como a Standards 

and Poors a partir de 2015; inflação acumulada, medida pelo índice de preço ao 

consumidor amplo (IPCA), no período de 63,37%, conforme dados do Banco Central 

do Brasil (BCB, 2021a); aumento do desemprego de 7,9% no primeiro trimestre de 

2011 para 13,9% no último trimestre de 2020 (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, 2021); além de recuo em vários outros indicadores sociais e 

econômicos. 

 

Os dados quantitativos coletados foram aqueles necessários para calcular os 

indicadores de lucratividade, rentabilidade, GV, tamanho da empresa, risco, estrutura 

de capital e alavancagem e o CI. As informações necessárias para o cálculo desses 

indicadores tiveram origem, principalmente, nas demonstrações contábeis, como 

também em indicadores contidos em relatórios direcionados ao mercado. Para se 

obter os indicadores das características da GC, foram coletados dados qualitativos 

das empresas listadas na B3. Como a técnica deste trabalho é quantitativa, quando 

aplicável, os dados qualitativos foram transformados em variáveis binárias ou 

dummies (Gujarati, 2000). 
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3.2 Levantamento de dados 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 2, os dados foram coletados a partir de 

fontes secundárias e as principais tiveram origem no portal Comdinheiro®, como 

fizeram outros autores (e.g. Britto, Monetti & Rocha Lima, 2014; Castilho, Resende, 

Montoro, Shotoko, Jucá & Hadad Júnior, 2019; Correia & Lucena, 2020; Genz, Bagetti 

& Oro, 2011; Guimaraes, Leal, Wanke & Morey, 2019; Potin, Silva, Reina & Sarlo Neto, 

2016). As informações obtidas dessa fonte foram os dados econômico-financeiros 

extraídos do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, 

Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

Demonstração do Valor Adicionado, Valor de Mercado das Empresas, Cotações de 

Ações, Beta, entre outros. Para as demais informações, a coleta foi feita em: portal 

www.investing.com como fizeram outros estudiosos (e.g. Barbosa & Gimenes, 2020; 

Rosa, Gimenes, Lima Garcia, Costa & Sordi, 2020; Santos & Mendes, 2019); portal 

do Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças da Fundação Getúlio 

Vargas (CEQEF-FGV) (Cf. Sanvicente, 2017; Salvador, 2020; CEQEF-FGV, 2021); e 

o portal do IPEA (2021a), conforme fizeram autores como Noda (2013) e Longo, 

Cavalheiro & Kremer (2018). As principais informações coletadas destas últimas 

fontes relacionavam-se ao prêmio de risco, às taxas de juros livres de risco, ao risco 

Brasil, entre outras.  

 

Tabela 2  
Dados coletados e suas fontes 

 
Fonte de dados 

Dados coletados 

Comdinheiro® 

dados econômico-financeiros extraídos do Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do 
Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
Demonstração do Valor Adicionado, Valor de Mercado das 
Empresas, Cotações de Ações, Beta, dados quantitativos e 
qualitativos sobre governança corporativa 

www.investing.com 
 

Taxa de juros livre de risco 

Centro de Estudos Quantitativos em 
Economia e Finanças da Fundação 
Getúlio Vargas (CEQEF-FGV) 

Prêmio de risco 
 
 

Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) 

Risco Brasil) 
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Antes da coleta de dados, realizou-se ampla pesquisa na literatura. Fez-se 

primeiramente a seleção dos termos-chave em português e em inglês a serem 

pesquisados. Em um primeiro nível foram indicados aqueles que representavam os 

temas centrais deste trabalho (capital intelectual, governança corporativa, 

sustentabilidade, desempenho financeiro e geração de valor). Em um segundo nível, 

buscaram-se palavras semelhantes ou que fossem tratadas como sinônimas (e.g. 

alguns autores tratam intangível como sinônimo de capital intelectual). Em um terceiro 

nível, esses termos foram combinados com outros, como: mensuração do capital 

intelectual, estratégia, estrutura de capital, risco, IC-INDEX, MVAIC e outros. Em um 

quarto nível, tentou-se combinar termos como, por exemplo, IC-INDEX e MVAIC, CI e 

sustentabilidade e outros.  

 

Para a seleção das publicações a serem analisadas, foi feita a busca nas principais 

bases de dados e portais de investigação acadêmica do mundo, como Google 

Scholar, B-One, Emerald, Elton Bryson Stephens Company (EBSCO), OECD iLibrary 

e ProQuest. Depois aprofundou-se a análise para entender melhor as peculiaridades 

do contexto regional por meio de pesquisa nos periódicos Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), Latindex, Redalyc, 

entre outras.  

 

Com base em uma revisão de literatura abrangente, alicerçada sobre as maiores e 

mais importantes bases bibliográficas internacionais (Scopus e Web of Science), 

buscaram-se selecionar os principais produtos de pesquisa que embasaram a 

investigação de campo. O primeiro nível de análise envolveu a seleção dos principais 

journals de finanças do mundo a partir de informação recolhida no Academic Journal 

Guide 2021 (anteriormente conhecido como ABS Journal ranking). O segundo nível 

ampliou a análise para os journals de finanças listados na Scopus e/ou Web of 

Science. O terceiro nível incorporou os journals de categorias relacionadas a finanças 

e que fossem listados na Scopus e/ou Web of Science. O quarto e último nível 

incorporou outros produtos de pesquisa advindos de journals ranqueados nessas 

bases regionais listadas e pesquisas como teses e dissertações. Registra-se que 

neste nível adicionou-se um nível maior de criticidade na seleção dos produtos, com 
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o objetivo de identificar aqueles trabalhos mais relevantes sobre os temas discutidos 

neste trabalho.  

 

A partir da busca dor termos-chave nessas bases de pesquisa, verificou-se, por 

exemplo, que não havia pesquisas que tratavam em conjunto dos métodos de 

mensuração do CI IC-INDEX e MVAIC ou que incluíssem em um único trabalho: CI, 

características da governança (tamanho e independência do conselho de 

administração, sexo e dualidade do CEO e concentração de propriedade), estrutura 

de capital, tamanho da empresa e risco na perspectiva da sustentabilidade. Dessa 

forma, revelou-se o caráter não apenas inovador, mas, também original da pesquisa, 

fundamentou-se e justificou-se a escolha do recorte proposto. 

 

Uma vez coletados os dados, foram primeiramente excluídos os das empresas 

relativos aos períodos em que foram identificadas situações de dados ausentes e 

patrimônio líquido negativo, as quais podem prejudicar os resultados das análises 

(Hair, Black, Babin & Tatham, 2009). Confirmada a omissão ou patrimônio líquido 

negativo, tentou-se obter esses dados de outras fontes fidedignas. Uma vez não 

solucionado o problema, os períodos em que as empresas estiveram nessa situação 

foram excluídos. 

 

Os indicadores e equações utilizados no trabalho encontram-se consolidados e 

sintetizados na Tabela 3 .  

 
O CI foi calculado segundo o método do IC-INDEX, conforme descrito na Equação 1. 

A metodologia de cálculo aplicada foi a mesma utilizada por outros autores, como 

Kayo (2002), Tseng & Goo (2005), Perez e Famá (2006), Jordão & Almeida (2017; 

2019) e (Xu & Liu, 2021). O MVAIC foi calculado seguindo-se as formulações 

propostas por Soetanto & Liem (2019), Selvam et al. (2020) e Li et al. (2021). E as 

etapas de cálculo são compostas der: Equação 2, Equação 3, Equação 4, Equação 5, 

Equação 6 e Equação 7. 

 

Os indicadores que servem de proxy para as características da GC foram apurados 

da seguinte forma: a) a quantidade de membros total do conselho de administração 

(QMTCA) é a quantidade de membros no conselho ao final de cada trimestre; b) a 
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quantidade de membros independentes no conselho de administração (QMICA) é o 

percentual de membros independentes do CA; c) a dualidade do CEO (DUACEO) é 

representada por variáveis binárias, sendo “1” para sim e “0” para não; d) gênero 

feminino da CEO (GENCEO) é representada pelas variáveis binárias, “1” para 

feminino e “0” para masculino; e) membros indicados pelo acionista controlador para 

o conselho de administração (MECOCA) é representado pelo número de membros 

indicados para o conselho de administração pelo acionista controlador. O uso de 

variáveis binárias (dummy) para as variáveis DUACEO e GENCEO se justifica pelo 

fato de serem fatores qualitativos da GC. Como este trabalho é de natureza 

quantitativa, a transformação em variáveis binárias é recomendável, pois, segundo 

Gujarati (2000) a presença ou ausência de determinada qualidade pode ter impacto 

relevante em uma análise e a solução é tratar presença da qualidade em “1” e a 

ausência da qualidade em “0”, quantificando variáveis qualitativas. 

 

Os indicadores de lucratividade foram margem de EBITDA (MEBITDA), MB e ML. A 

escolha destes indicadores segue os pressupostos metodológicos aplicados por 

Jordão & Almeida (2017) e Jordão et al. (2022), sustentados em Berk et al. (2015). O 

EBITDA mede a capacidade de geração de caixa operacional das empresas. Por ser 

uma medida amplamente utilizada, tornou-se referência para medir a lucratividade das 

empresas nos mercados de capitais (Assaf Neto, 2017). Neste trabalho, utilizou-se a 

MEBITDA, calculada conforme a Equação 8, por ser expressa em números decimais, 

situação que contribui para a comparabilidade do desempenho de empresas de 

quaisquer tamanhos. 

 
 

A MB, calculada conforme a Equação 9, indica quanto lucro bruto para cada real de 

receita gerada pela empresa (Ehrhardt & Brigham, 2012), evidenciando uma relação 

direta entre preço de venda e o custo das mercadorias, produtos ou serviços baixados 

como despesa no momento da venda. A ML, calculada conforme a Equação 10, que 

também pode ser chamada de margem de lucro sobre as vendas, indica o lucro líquido 

obtido pelas vendas (Ehrhardt & Brigham, 2012). Como o lucro líquido é o valor base 

para o pagamento de dividendos, ou seja, a principal fonte de remuneração do 

investimento feito pelos acionistas, a ML é o indicador que desperta interesse por 
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representar o desempenho da empresa em relação a todas as receitas e despesas da 

organização.     

 

Os indicadores de rentabilidade utilizados foram ROIC, ROE e ROA. A escolha destes 

indicadores segue a taxonomia proposta e  aplicada por Jordão & Almeida (2017) e 

Jordão et al. (2022), sustentados em Berk et al. (2015). O cálculo do ROIC é obtido 

com base na  Equação 11. O ROIC mede a relação entre o lucro operacional líquido 

e o capital próprio e capital de terceiros, efetivamente investidos na empresa, 

revelando a eficiência na geração de resultados operacionais para remunerar 

acionistas e credores (Assaf Neto, 2017). O uso do lucro operacional líquido como 

numerador justifica-se pelo fato de, diferentemente do lucro líquido, ele não incorporar 

em seu cálculo decisões de financiamento, devido à retirada do custo de capital de 

terceiros (despesas financeiras), restando apenas os efeitos operacionais do 

resultado da empresa (Rappaport, 2001). Já o ROE foi calculado de acordo com a 

Equação 12, representa a relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido, ou seja, 

mede a rentabilidade do capital próprio investido pelos sócios (Assaf Neto, 2017; 

Ehrhardt & Brigham, 2012). 
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Tabela 3   
Lista de equações e indicadores que compõem os modelos de análise 

Nome Sigla Fórmula 

Equação 1 - IC-INDEX 
IC-INDEX 

Valor de mercado da empresa/patrimônio 
líquido 

Equação 2 - Eficiência do capital humano 
modificado 

ECHM Valor adicionado modificado/despesas 
/c/pessoal 

Equação 3 - Eficiência do capital estrutural 
modificado 

ECEM (Valor adicionado modificado – despesas 
com pessoal) / valor adicionado modificado 

Equação 4 - Eficiência do capital relacional 
modificado 

ECRM Despesas com vendas / valor adicionado 
modificado 

Equação 5 - Eficiência do capital intelectual 
Modificado 

ECIM ECHM + ECEM + ECRM 

Equação 6 - eficiência do capital Empregado 
Modificado 

ECAPEM Valor adicionado modificado / patrimônio 
líquido 

Equação 7 - Coeficiente do valor adicionado 
intelectual modificado 

MVAIC ECIM + ECAPEM 

Equação 8 - Margem de EBITDA MEBITDA EBITDA / receita líquida 

Equação 9 - Margem bruta (MB) MB Lucro bruto / receita líquida 

Equação 10 - Margem líquida (ML) ML Lucro líquido / receita líquida 

Equação 11 - Retorno sobre o capital investido 
(ROIC) 

ROIC Lucro operacional líquido / Investimento 

Equação 12 - Retorno sobre o patrimônio 
líquido (ROE) 

ROE Lucro líquido / patrimônio líquido 

Equação 13 - Retorno sobre os ativos (ROA) ROA Lucro operacional líquido / ativo total 

Equação 14 - QTobin QTobin [(valor de mercado da empresa + 
endividamento) / ativo total] 

Equação 15 - Valor econômico adicionado 
(EVA) 

EVA [lucro líquido - (custo de capital próprio x 
patrimônio líquido)] 

Equação 16 - Valor de mercado adicionado 
(MVA) - fórmula simplificada 

MVA (valor de mercado da empresa – patrimônio 
líquido) 

Dualidade do CEO 
QMTCA 

Quantidade de membros do conselho de 
administração 

Sexo do CEO 
QMICA 

Percentual de membros independentes do 
conselho de administração 

Quantidade total de membros no CA 
DUACEO 

“1” indica Dualidade do CEO e “0” não 
dualidade 

Quantidade de membros independentes no CA GENCEO “1” indica CEO mulher e “0” CEO homem 

Quantidade de membros indicados pelo 
acionista controlador MECOCA 

Percentual de membros do conselho de 
administração indicados pelo acionista 
controlador 

Equação 17 - Tamanho da empresa lnAT Logaritmo natural do ativo total (lnAT) 

Equação 18 - Grau de alavancagem financeira GAF Endividamento / valor de mercado dos ativos 

Equação 19 - Cálculo do beta individual 
BETA 

𝛽
𝑖 =  

𝐶𝑂𝑉𝑖𝑚

𝜎𝑚
2   

 

Onde: lucro operacional líquido = lucro líquido + (despesas financeiras x 34%); investimento = 
endividamento + patrimônio líquido;  EBITDA = lucro antes dos juros, tributos sobre a renda, depreciação 
e amortização ; valor de mercado dos ativos = ativo total + valor de mercado da empresa – patrimônio 
líquido;  valor adicionado modificado = lucro operacional líquido + despesas com pessoal + depreciação + 
amortização + despesas com vendas; custo de capital próprio (𝑅𝑖𝑡) = taxa de juros livre de risco (𝑅𝑓 ) + 

risco Brasil (𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂𝐵𝑅) + beta (𝛽𝑖) multiplicado pelo premio de risco; prêmio de risco é a diferença entre o 

retorno de mercado (𝑅𝑚𝑡) e a taxa de juros livre de risco (𝑅𝑓 ). 

Fonte: elaboração própria.  



87 

 

 

O ROA, calculado pela Equação 13, representa a relação entre o lucro operacional 

líquido e o ativo total. Mede a eficiência dos ativos da empresa para gerar resultados 

operacionais (Assaf Neto, 2016). Segundo White, Sondhi & Fried (2003), o ROA 

representa a habilidade e eficiência da gestão da empresa em gerar resultados com 

os ativos que estão à sua disposição. 

 

Os indicadores de GV foram o Qtobin, MVA e EVA®, tendo em consideração os 

pressupostos metodológicos aplicados por Jordão et al. (2022), sustentados em Berk 

et al. (2015). O QTobin, que é calculado conforme a Equação 14 , mede a relação 

entre o valor da empresa, obtido pela soma do valor de mercado do patrimônio e o 

endividamento, e o valor de mercado dos ativos (Assaf Neto, 2017; Kayo, 2002). O 

valor de mercado dos ativos foi calculado como proposto por Nakamura et al. (2011). 

Quando o QTobin é superior a 1, indica que o valor de mercado da empresa supera o 

valor de mercado de seus ativos, revelando a capacidade da gestão de obter 

resultados que superem o custo de oportunidade do capital investido (Assaf Neto, 

2017), sendo, portanto, um indicador que reflete a GV (Assaf Neto, 2017; Hejazi et al., 

2016; Orens, Aerts & Lybaert, 2009).  

 

Neste estudo utilizou-se a formulação simplificada para o cálculo do MVA, obtida 

conforme a Equação 16. Essa formulação é adotada por Arnold (2008) quando se 

assume que o valor de mercado da dívida é igual ou próximo de seu valor contábil. 

De acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, os instrumentos financeiros 

de dívida devem ser reconhecidos pelo seu valor justo (Gelbcke, Santos, Iudicibus & 

Martins, 2018). O valor justo de um instrumento financeiro de dívida deve refletir o 

valor pago por sua transferência em transação não forçada, como também os riscos 

de descumprimento da obrigação a ele relacionados (Gelbcke et al., 2018), ou seja, 

reflete o valor de mercado. O MVA é aqui apresentado em bilhões de reais.   

 

O EVA® é uma medida consagrada de geração de valor e tem como vantagem 

considerar o custo de capital em seu cálculo. Para alguns autores (Assaf Neto, 2016), 

O EVA® é o lucro residual ou econômico apurado por meio do lucro operacional 

subtraído o custo de capital. Brown (2000) considera que o cálculo do EVA® na forma 

como foi proposta por Stewart (1991) pode implicar até 64 ajustes na demonstração 

do resultado do exercício para eliminar “distorções” financeiras e “distorções” 
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contábeis. Assaf Neto (2016) enumera alguns possíveis ajustes nas demonstrações 

contábeis para fins de cálculo do EVA®: no valor dos ativos, nos gastos com P&D, na 

depreciação e na amortização, no arrendamento, no resultado financeiro, nos tributos 

sobre a renda, entre outros. Dessa forma, há grande dificuldade na operacionalização 

do cálculo do EVA® a partir dos dados das demonstrações contábeis publicadas pelas 

empresas, o que conduziu a diferentes formas, mais simples e acessíveis, de cálculo. 

Assaf Neto (2016) sugere três possíveis formas de calcular o EVA®, sendo elas: a) 

lucro operacional líquido dos tributos sobre a renda menos o investimento multiplicado 

pelo WACC; b) investimento multiplicado pela diferença entre ROI e WACC; e, 

finalmente, c) lucro líquido menos o patrimônio líquido multiplicado pelo custo de 

capital próprio. Esta última forma de cálculo, que expressa a Equação 15, é a que foi 

utilizada neste trabalho. 

 

O EVA®   representa o quanto a empresa gerou de resultado acima de seu custo de 

capital, sendo considerado uma medida de lucro econômico ou lucro residual (Assaf 

Neto, 2016; 2017; Ehrhardt & Brigham, 2012). Assaf Neto (2017) defende a forma de 

cálculo proposta na Equação 15 pelo fato de, na essência, o EVA® ser uma estimativa 

do lucro econômico (lucro residual) que reflete o retorno em excesso do custo de 

oportunidade de uma decisão de investimento, ou seja, o valor criado pelo 

investimento. O EVA®, que é apresentado em bilhões de reais neste trabalho, mede 

também os efeitos das decisões gerenciais desde a fundação da empresa (Ehrhardt 

& Brigham, 2012). É uma medida de criação de valor que tem como vantagem 

incorporar o custo de capital (Arnold, 2008; Assaf Neto, 2017; Ehrhardt & Brigham, 

2012). O EVA® positivo indica que a empresa criou valor, enquanto o EVA® negativo 

indica que houve destruição de valor (Assaf Neto, 2017; Ehrhardt & Brigham, 2012).  

 

Para o cálculo do EVA® é necessária a utilização do custo de capital próprio, obtido 

pelo Capital asset princing model (CAPM). Damodaran (2002) e Assaf Neto (2016) 

explicitam que a formulação original do CAPM foi concebida para aplicações em 

economias estáveis, o que não é o caso do Brasil. A solução para tal situação é a 

formulação do custo de capital próprio por benchmark, tendo o mercado de capitais 

dos Estados Unidos como referência e acrescentando o risco país ao cálculo (Assaf 

Neto, 2016; Damodaran, 2002). A operacionalização do cálculo do custo de capital 

próprio seguiu os seguintes passos: 
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a) 𝑅𝑓 (Taxa de juros livre de risco) – foi utilizada a remuneração dos títulos do 

Tesouro Americano com prazo de 10 anos (T-Bonds), conforme indicado por 

alguns autores (Assaf Neto, 2016; Ehrhardt & Brigham, 2012). Os dados a 

serem utilizados foram obtidos no portal www.investing.com (Investing.com, 

2021), como fizeram outros, como Santos & Mendes (2019), Barbosa & 

Gimenes (2020) e Rosa et al. (2020);  

b) 𝛽𝑖 (BETA da empresa) – o BETA individual de cada empresa, representando o 

risco, foi obtido do portal Comdinheiro®, de acordo com alguns autores 

(e.g. Britto et al., 2014; Castilho et al., 2019; Correia & Lucena, 2020; Genz et 

al., 2011; Guimaraes et al., 2019; Potin et al., 2016);  

c) ( 𝑅𝑚𝑡 –  𝑅𝑓) (prêmio de risco) – o prêmio de risco foi obtido do portal do Centro 

de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças da Fundação Getúlio 

Vargas – CEQEF-FGV (CEQEF-FGV, 2021; Salvador, 2020; Sanvicente, 

2017); 

d) 𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂𝐵𝑅 (Risco Brasil) – esse indicador teve como referência o EMBI+ 

publicado pelo JP Morgan e disponível no portal do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2021a) (Longo et al., 2018; Noda, 2013). 

 

Como proxies para o tamanho da empresa, estrutura de capital e alavancagem e o 

risco, foram utilizados, respectivamente, o ativo total, o grau de alavancagem 

financeira e o beta. Optou-se por utilizar o ativo total em sua forma logarítmica como 

proxy para o tamanho da empresa. Alguns autores, como Appuhami & Bhuyan (2015), 

utilizaram a receita líquida como proxy para o tamanho da empresa. No entanto, nota-

se com mais frequência o uso do ativo total como proxy para o tamanho da empresa 

em estudos sobre o CI (e.g. Duho & Onumah, 2019; Gupta et al., 2020; Lopes et al., 

2016; Maji & Goswami, 2017; Molodchik et al., 2019; Nawaz, 2018; Shahwan & 

Fathalla, 2020; Shahwan & Habib, 2020; Soetanto & Liem, 2019; Villegas-González et 

al., 2017). Por esse motivo, fez-se a opção por esse indicador.  O uso do logaritmo 

natural (ln), segundo Santos & Rodrigues (2012), é uma maneira de diminuir a 

dispersão absoluta dos dados. Também adotaram esse indicador pesquisadores que 

trataram de temas gerais de finanças (e.g. Dias, 2017; Kao et al., 2019; Takamatsu & 

Fávero, 2019) ou da relação entre CI, DEF e GV (e.g.; Aslam & Haron, 2020; Gupta 
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et al., 2020; Shahwan & Fathalla, 2020; Shahwan & Habib, 2020). A Equação 17 

mostra como foi calculado o indicador tamanho da empresa. 

 

O grau de alavancagem financeira, calculado conforme a Equação 18, é o valor das 

dívidas de curto e longo prazo, divididas pelo valor de mercado dos ativos, exibindo o 

quanto a empresa está endividada. Veja-se que a referida equação contempla apenas 

o passivo oneroso das empresas. Esse indicador também foi usado por outros 

pesquisadores do CI (Aslam & Haron, 2020; Duho & Onumah, 2019; Hejazi et al., 

2016; Lopes et al., 2016; Molodchik et al., 2019; Shahwan & Fathalla, 2020; Shahwan 

& Habib, 2020; Shahzad et al., 2019; Villegas-González et al., 2017) em abordagens 

semelhantes.  

 

O beta, cujo cálculo é feito conforme a Equação 19, foi extraído do portal 

Comdinheiro®. Mais especificamente, o dado coletado corresponde ao beta do 

período-base de 12 meses.  

 

3.3 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

A Tabela 4 apresenta a estratégia de análise dos dados obtidos para a realização 

deste trabalho. Nela estão relacionados os objetivos específicos; os principais autores 

que contribuíram para fundamentar teoricamente o tema abordado em cada objetivo 

específico; o tipo de pesquisa realizada; e, finalmente, os testes e análises estatísticas 

empregados para validar as hipóteses desenvolvidas. 
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Tabela 4  
Estratégia de análise dos dados  

Obj. espec. Autores Tipo de 
pesquisa 

Instrumento 
análise de 

dados 

i. Analisar o 
impacto do CI, 

medido pelo IC-
INDEX e MVAIC, 

sobre a 
sustentabilidade 
do DEF e da GV 

 
 
  

Barney, 1991; Hendriksen & Van Breda,  1992; Edvinson, 
1997; Edvinsson e Malone, 1998; Sveiby,  1998;  Pulic, 2000; 
Kayo, 2002; Marr, Gray et al., 2003; Kayo, 2004;  Kannan & 
Aulbur, 2004; Gupta et al., 2004; Kanodia et al., 2004; Porter, 
2004; Pulic, 2004; Tseng & Goo, 2005; Perez e Famá, 2006; 
Nazari & Heremans, 2007; Jurczak, 2008; Novas, 2008; 
Aguiar et al., 2009; Sveiby, 2010; Noruzi & Vargas-Hernández, 
2010;  Clarke et al., 2011; Grajkowaska, 2011;  Stähle et al., 
2011; Elkington, 2012; Jardon & Martos, 2012;   Dumay & 
Garanina, 2013; Jordão et al., 2013; Lu, 2013; Ramanauskaitė 
& Rudžionienė, 2013; Musibah & Alfattani, 2014; Oliveira et 
al., 2014; Chahal & Bakshi, 2015; Vishnu & Gupta, 2015; 
Andreeva & Garanina, 2016; Hejazi et al., 2016; Lu & Taylor, 
2018; Mrazkova et al., 2016; Verbano & Crema, 2016; 
Carvalho et al., 2017; Villegas-González et al., 2017; Jordão & 
Almeida, 2017; Maji & Goswami, 2017; Novas et al., 2017; 
Osinski et al., 2017;  Rossi & Magni, 2017;; Villegas-González 
et al., 2017;  Aslam et al., 2018;  Brandt et al., 2018; Loyarte 
et al., 2018; Nawaz, 2018; Sardo, 2018; Sardo & Serrasqueiro, 
2018; Duho & Onumah, 2019; Forte et al., 2019;  Gallardo-
Vázquez et al., 2019; Gangi et al., 2019; Jordão & Almeida, 
2019; Duho & Onumah, 2019; Khan et al., 2019; Martín-de-
Castro et al., 2019;  Shahzad et al., 2019; Rahayu & 
Ramadhanti, 2019; Soetanto & Liem, 2019; Aslam & Haron, 
2020; Gupta et al., 2020; Jordão et al., 2020; Kianto et al., 
2020; Nirino et al., 2020; Selvam et al., 2020; Shahwan & 
Fathalla, 2020; Shahwan & Habib, 2020; Tsai & Mutuc, 2020; 
Xu & Liu, 2020; Acuña-Opazo & González, 2021;  Anik et al., 
2021; Dalwai & Salehi, 2021; Jardon & Martinez-Cobas, 2021; 
Li et al., 2021;  Weqar et al., 2021; Xu & Liu, 2021; Aljuboori et 
al., 2022; Jordão et al., 2022; Xu et al., 2022 

Pesquisa 
quantitativa, 
com suporte 

de 
estatísticas 
descritivas e 
multivariadas 

(i) 
Estatísticas 
descritivas; 

(ii) 
correlação 
Pearson; 

(iii) 
regressões 
com dados 
em painel 

ii.
 A

n
a
lis

a
r,

 à
 l
u
z
 d

a
 t
e

o
ri
a
 d

e
 f

in
a

n
ç
a
s
, 
o
 i
m

p
a
c
to

 

d
o
 C

I,
 m

e
d
id

o
 p

e
lo

 I
C

-I
N

D
E

X
 e

 M
V

A
IC

, 
s
o
b
re

 a
 

s
u
s
te

n
ta

b
ili

d
a
d
e
 d

o
 D

E
F

 e
 d

a
 G

V
, 

 

in
d

e
p
e

n
d
e

n
te

m
e
n
te

 d
a
 e

s
tr

u
tu

ra
 d

e
 c

a
p

it
a

l 
e

 

a
la

v
a

n
c
a
g
e

m
, 
d

o
 t
a

m
a

n
h
o
 e

 d
o
 r

is
c
o
 d

a
 e

m
p
re

s
a

 

Durand, 1952; Modigliani & Miller, 1958; 1963; Myers, 1977; 
Smith & Warner, 1979; Myers, 1984; Titman & Wessels, 1988;  
Hendriksen & Van Breda, 1992; Jegadeesh, 1992; Kim, 1997;  
Lougrhan, 1997;  Fama & French, 1999; Shyam-Sander & 
Myers, 1999; Rappaport, 2001; Bloom & Van Reenen, 2002; 
Damodaran, 2002; Fama & French, 2002, 2006, 2008; Fan et 
al., 2012; Kayo, 2002; Kayo & Famá, 2004; Kahale & Shastri, 
2005;  Kayo et al., 2006;  Damodaran, 2007;  Nakamura et al., 
2007; Arnold, 2008; Jermias, 2008;  Berk e DeMarzo, 2009; 
Kayo et al., 2009;  Grajkowska, 2011; Nakamura et al., 2011; 
Ehrhardt e Brigham, 2012; Fan et al., 2012; Oliveira et al., 2014; 
Asiaei & Jusoh, 2015; Novaes, 2015; Hejazi et al., 2016; Lopes 
et al., 2016;  Assaf Neto, 2017; Maji & Goswami, 2017;  Villegas 
González et al., 2017; Nawaz, 2018; Duho & Onumah, 2019; 
Molodchik et al., 2019; Rahayu & Ramadhanti, 2019; Soetanto 
& Liem, 2019; Aslam & Haron, 2020; Baldissera et al., 2020; 
Gupta et al., 2020; Saif-Alyousfi et al., 2020; Shahwan & 
Fathalla, 2020;  Shahwan & Habib, 2020; D´Amato, 2021; Kruk, 
2021; Obeidat et al. 2021; Wang & Zhang, 2021 

Pesquisa 
quantitativa, 
com suporte 

de estatísticas 
descritivas e 
multivariadas 

(i) 
Estatísticas 
descritivas; 

(ii) 
correlação 
Pearson; 

(iii) 
regressões 
com dados 
em painel 

continua 
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Tabela 4  
Estratégia de análise dos dados – conclui   

Obj, espec. Autores Tipo de 
pesquisa 

Instrumento 
análise de 

dados 

iii. Analisar, à luz da 
teoria de finanças, o 
impacto do CI, 
medido pelo IC-
INDEX e MVAIC, 
sobre a 
sustentabilidade do 
DEF e da GV, 
quaisquer que sejam 
a estrutura de capital 
e alavancagem, o 
tamanho, o risco e as 
características da GC 
da empresa 

Pfeffer, 1972, Donaldson & Davis, 1991, Jensen, 1993, 
Freeman, 1994, Freeman & McVea, 2001, Keenan & 
Aggestam, 2001, Coles et al., 2008, Li et al., 2008, 
Nienhüser, 2008, Freeman et al., 2010, Parmar et al., 
2010, Elkington, 2012, Lu, 2013, Mubaraq & Ahmed Haji, 
2014, Altuner et al., 2015, Appuhami & Bhuyan, 2015, 
Kavezki et al., 2015, Whiting & Birch, 2016, Chen et al., 
2018, Rodrigues et al., 2017, Jiang et al., 2018, Buallay & 
Hamdan, 2019, Gallardo-Vázquez et al., 2019, Hatane et 
al., 2019, Khan et al., 2019, Kao et al., 2019, Aslam & 
Haron, 2020, Black et al., 2020, Dias et al., 2020, 
Nadeem, 2020, Setiany et al., 2020, Shahwan & Fathalla, 
2020, Tsai & Mutuc, 2020, Cornell & Damodaran, 2020, 
Cornell & Shapiro, 2021, D´Apice et al., 2021, Xu & Liu, 
2021 

Pesquisa 
quantitativa, 
com suporte 

de estatísticas 
descritivas e 
multivariadas 

(i) Estatísticas 
descritivas; (ii) 

correlação  
Pearson; (iii) 
regressões 

com dados em 
painel.; (iv) 

modelagem de 
equações 
estruturais 

iv. Analisar a relação 
entre as 
características da GC 
e o CI, medido pelo 
IC-INDEX e MVAIC, 
quaisquer que sejam 
a estrutura de capital 
e alavancagem, o 
tamanho e o risco da 
empresa 

Mohd-Saleh & Rhaman, 2009, Li et al., 2008, Li et al., 
2012, Mubaraq & Ahmed Haji, 2014, Kavezki et al., 
2015, Appuhami & Bhuyan, 2015, Chen et al., 2018, 
Rodrigues et al., 2017, Alfraih, 2018, Buallay & Hamdan, 
2019, Gangi et al., 2019, Giuliani & Poli, 2019, Kamath, 
2019, Khan et al., 2019, Rahayu & Ramadhanti, 2019, 
Shahzad et al., 2019, Silva et al., 2019, Aslam & Haron, 
2020, Nadeem, 2020, Setiany et al., 2020. 

Pesquisa 
quantitativa, 
com suporte 

de 
estatísticas 
descritivas e 
multivariadas 

(i) Estatísticas 
descritivas; (ii) 

correlação  
Pearson; (iii) 
regressões 

com dados em 
painel.; (iv) 
modelagem 
de equações 
estruturais 

v. Analisar o papel do 
CI, medido pelo IC-
INDEX e MVAIC, 
como mediador entre 
as características da 
GC e o DEF e GV, 
independentemente 
da estrutura de 
capital, da 
alavancagem, do 
tamanho e do risco 
da empresa. 

Kianto et al., 2014, Giuliani & Poli, 2019, Hatane et al., 
2019, Rahayu & Ramadhanti, 2019, Shahzad et al., 
2019, Shahwan & Fathalla, 2020, Setiany et al., 2020, 
Tsai & Mutuc, 2020  

Pesquisa 
quantitativa, 
suportada 

por 
estatísticas 
descritivas e 
multivariadas 

(i) Estatísticas 
descritivas. (ii) 

correlação  
Pearson; ((iii) 
modelagem 
de equações 
estruturais; 

(iv) testes de 
Baron & 

Kenny, Sobel 
e Monte Carlo 

Fonte: elaboração própria.  

  

3.3.1 Hipóteses de pesquisa 

 

As hipóteses foram desenvolvidas e apresentadas durante a seção 2, especificamente 

nas seções  2.2 (H1), 2.3.1 (H2), 2.3.2 (H3, H4 e H5), tendo sido contextualizada com 

toda a sustentação teórica desenvolvida para este trabalho. Acrescenta-se que as 

hipóteses H1, H2, H3, H4 e H5 estão diretamente relacionadas aos objetivos 

específicos a, b, c, d, e, respectivamente.   
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3.3.2 Análise e tratamento dos dados 

 

Os dados coletados foram organizados em planilhas eletrônicas do software Microsoft 

Excel, na versão 2016 para Office 365. Os dados sobre a população e amostra de 

empresas estão resumidos na Tabela 5. Sua distribuição por setor de atuação das 

empresas consta na Tabela 6Tabela 5. 

 

Tabela 5 
População e amostra de empresas   

Ano 

População de 
empresas nos quatro 

trimestres de cada 
ano 

Amostra de 
empresas 

Percentual da 
amostra em 

relação à 
população  

2012 1.245 188 15% 

2013 1.261 188 15% 

2014 1.289 188 15% 

2015 1.305 188 14% 

2016 1.335 188 14% 

2017 1.352 188 14% 

2018 1.396 188 13% 

2019 1.426 188 13% 

2020 1.435 188 13% 

Total de observações 12.044 1.692 14% 

Média de empresas  
por trimestre (36) 

335 47 14% 

A amostra de empresas corresponde às empresas da população para as quais foi possível recolher 
todos os dados necessários à realização do estudo. 
Fonte: elaboração própria.  

 

Conforme evidenciado na Tabela 5, a população original consistiu em 12.044 

observações que, em 36 trimestres, equivalia à média de 335 empresas por trimestre. 

Como referido, esses dados foram analisados e excluíram-se os que se apresentavam 

omissos e/ou patrimônio líquido negativo. Dessa forma, a amostra final contou com 

1.692 observações, o que corresponde a 47 empresas por trimestre, resultando em 

uma amostra que correspondeu a 14% da população total em painel balanceado. 

 

Já a Tabela 6 compara como ficaram as distribuições por setor de atuação das 

empresas da população original em relação à amostra. Conforme evidenciado na 

Tabela 6, nota-se que o setor que teve a representatividade mais afetada, deixando 

de representar 23,07% da população original para representar 4,26% da amostra, foi 

o setor financeiro e outros. 
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Tabela 6  
Distribuição da população e amostra por setor de atuação das empresas 

Setor  

População 
original  

Percentual do 
total da população 

original 
Amostra 

final  

Percentual do 
total da amostra 

final 

Bens industriais 1.866 15,49% 252 14,89% 

Consumo não cíclico 728 6,04% 180 10,64% 

Consumo cíclico 2.587 21,48% 540 31,91% 

Financeiro e outros 2.778 23,07% 72 4,26% 

Petróleo, gás e biocombustíveis 1.343 11,15% 108 6,38% 

Saúde 577 4,79% 108 6,38% 

Utilidade pública e telecomunicações 2.165 17,98% 432 25,53% 

Totais 12.044 100,00% 1.692 100,00% 

Fonte: elaboração própria.  

 

Essa redução ocorreu pela ausência de informações na base de dados que são 

necessárias para o cálculo do capital relacional (CR) e se deve principalmente ao fato 

de as instituições financeiras bancárias utilizarem o plano de contas Plano Contábil 

das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF (BCB, 2021b), que implica a 

não apresentação, na Demonstração do Resultado do Exercício de valores, em grupo 

de contas específicos, das Despesas de Vendas (que são essenciais para o cálculo 

do CR). 

 

Foi identificado que a empresa COSAN, no terceiro trimestre de 2014, continha dados 

que não correspondiam à realidade. Estes eram coletados no portal Comdinheiro® 

para os indicadores MB, MEBITDA e ML, para os quais os valores eram em percentual 

superior a 100%, algo que matematicamente não é possível. Notou-se, ainda, que 

estes correspondiam aos maiores valores entre todas as empresas. Então, para 

contornar esse problema, optou-se por substituir os valores coletados pelo segundo 

maior existente para cada indicador. Esse procedimento não gera impactos relevantes 

em uma amostra de 1.692 observações e, portanto, não invalidaria os resultados 

observados. 
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3.3.3 Testes estatísticos aplicados 

 

Os procedimentos estatísticos foram realizados com recurso ao software STATA 

versão 17 e apoiados por planilhas elaboradas no software Excel para Microsoft365. 

Realizaram-se inicialmente, como um primeiro nível de análise, estatísticas descritivas 

com o objetivo primordial de destacar as principais características da amostra (Collis 

& Hussey, 2005). Na sequência, como segundo nível de análise, foram aplicadas, 

especificamente para o IC-INDEX, as estatísticas descritivas por grau de 

intangibilidade. Em linha com Kayo (2002), Kayo e Famá (2004), Perez e Famá (2006), 

Oliveira et al. (2014), Jordão & Almeida (2017) e Xu & Liu (2021), teve-se o objetivo 

de analisar os relacionamentos do CI com as demais variáveis a partir de duas 

carteiras, uma para as empresas intangível-intensivas (IC-INDEX > 1) e outro para as 

empresas tangível-intensivas (IC-INDEX < 1). 

 

A correlação Pearson, que compreendeu o terceiro nível de análise, foi o terceiro teste 

estatístico aplicado e teve como objetivo principal analisar a relação entre as variáveis 

de CI com as demais. Tal procedimento é sustentado por Collis e Hussey (2005) para 

a análise da relação de variáveis entre dados paramétricos. Veja-se que esse 

procedimento foi aplicado e teve os resultados analisados inclusive para as variáveis 

binárias (categóricas dicotômicas) excolhidas como proxy para sexo e dualidade do 

CEO. Isso porque, segundo alguns autores (Lira & Neto, 2006), tal procedimento é 

possível desde que os resultados sejam analisados de forma cuidadosa. Além disso, 

alguns autores que pesquisaram o CI (e.g. Duho & Onumah, 2019; Lopes et al., 2016; 

Shahzad et al., 2019) também se valeram de procedimento semelhante e serviram de 

referência para a realização deste trabalho.  

 

A partir da correlação Pearson foi aplicada a validade nomológica que, segundo Hair 

et al. (2009), possibilita avaliar se a relação entre variáveis e construtos tem suporte 

da teoria. Assim, a avaliação da cadeia nomológica consistiu em verificar se a 

correlação entre as variáveis de CI são significativas no nível de 5% com as variáveis 

de lucratividade, lucrativida e geração de valor. E ao se confirmar essa significância, 

há evidências, interpretadas à luz da literatura, de que o modelo de análise proposto 

é consistente. 
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O quarto nível de análise foi representado  pelas  regressões com dados em painel. 

Hsiao (2014) e Wooldridge (2016) atestam que os modelos de regressão com dados 

em painel são adequados para a análise das mesmas variáveis e dos mesmos 

indivíduos ao longo do tempo. Essa constatação é reforçada por autores, como Jordão 

& Almeida (2017), Shahzad et al. (2019), Duho & Onumah (2019), Molodchick et al. 

(2019), Soetanto & Liem (2019) e Gupta et al. (2020), que recorreram a esse modelo 

em pesquisas semelhantes a este trabalho. A despeito da existência de métodos 

alternativos como os dados empilhados, optou-se por utilizar  dados em painel, 

apresentando o estimador (fixo ou aleatório) que se mostrou suficiente para explicar 

o fenômeno em tela, tendo como base os trabalhos de Shahzad et al. (2019), Duho & 

Onumah (2019), Molodchick et al. (2019), Soetanto & Liem (2019) e Gupta et al. (2020)  

 

As análises foram realizadas em três períodos de três anos (2014 a 2014; 2015 a 

2017; e 2018 a 2020) e um período de nove anos (2012 a 2020). Cabe ressaltar que 

o período de longo prazo (2012 a 2020), que contempla maior número de observações 

e maior horizonte temporal, é o cenário de análise mais relevante. Os recortes trienais, 

que contemplam um período de médio prazo, têm natureza complementar e permitem 

verificar a consistência dos resultados em diferentes recortes temporais, algo que, 

segundo Jordão (2021), tem sido uma das críticas a estudos que avaliam o papel do 

CI no DEF e na GV organizacional. 

 

No presente estudo, as regressões com dados em painel foram aplicadas por 

estimadores de efeitos fixos e efeitos aleatórios com erros-padrão comuns e com 

erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998). Para a seleção do estimador mais 

adequado, foram realizados os testes de Hausmann (Wooldridge, 2016) significância 

de p-valor < 0,05 (5%). Também foram aplicados os testes de variância geral (R²_O) 

e variância entre os indivíduos (R²_W) (Fávero, 2015), que medem a qualidade dos 

ajustes dos modelos economêtricos (Fávero, 2015; Gujarati 2000; Wooldridge, 2016). 

Entre os modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios, foi apresentado apenas aquele 

que, de acordo com o teste de Hausmann, se mostrou o estimador mais eficiente.    

 

Para a execução das análises com dados com painel, foram formulados quatro 

modelos econométricos, que correspondem a quatro níveis distintos de análise. O 

modelo econométrico 1 (Equação 20) relaciona cada indicador de DEF ou GV com 
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um ou mais indicadores, quando for analisar as variáveis do CI; o modelo 

econométrico 2 (Equação 21) é o modelo econométrico 1 com as variáveis de finanças 

(grau de alavancagem financeira - GAF -, logaritmo natural do ativo total - lnAT - e 

BETA); já o modelo econométrico 3 (Equação 22) é o modelo econométrico 2 com a 

inclusão das variáveis de GC (QMTCA, QMICA, DUACEO, GENCEO e MECOCA); e 

o modelo econométrico 4 (Equação 23) relaciona as variáveis do CI às variáveis de 

finanças e de GC. Portanto: nos modelos econométricos 1, 2 e 3 as variáveis de DEF 

e GV são as variáveis dependentes; e as demais variáveis de CI, GC, GAF, lnAT e 

BETA, são independentes; no modelo econométrico 4, as variáveis de CI são as 

variáveis dependentes e as variáveis de GC, GAF, BETA e lnAT as independentes. 

Ressalta-se que os modelos econométricos 1, 2, 3 e 4 contribuem, respectivamente, 

para as análises relacionadas às hipóteses H1, H2, H3 e H4, sendo as suas equações 

as seguintes: 

 

Equação 20 - Modelo econométrico 1 

𝐷𝐸𝐹𝑖𝑡  𝑜𝑢 𝐺𝑉𝑖𝑡 =  𝛼𝑖𝑡  +  𝛽1  𝐶𝐼𝑖𝑡  +  𝜀𝑖𝑡   

Equação 21 - Modelo econométrico 2 

𝐷𝐸𝐹𝑖𝑡  𝑜𝑢 𝐺𝑉𝑖𝑡 =  𝛼𝑖𝑡  +  𝛽1  𝐶𝐼𝑖𝑡  +  𝛽2  𝐺𝐴𝐹𝑖𝑡  + 𝛽3  𝑙𝑛𝐴𝑇𝑖𝑡  +  𝛽4 𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡  +  𝜀𝑖𝑡   

Equação 22 - Modelo econométrico 3 

𝐷𝐸𝐹𝑖𝑡  𝑜𝑢 𝐺𝑉𝑖𝑡 

=  𝛼𝑖𝑡  +  𝛽1  𝐶𝐼𝑖𝑡  + 𝛽2  𝐺𝐴𝐹𝑖𝑡  + 𝛽3  𝑙𝑛𝐴𝑇𝑖𝑡  +  𝛽4 𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡  +  𝛽5  𝑄𝑀𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡  

+ 𝛽6  𝑄𝑀𝐼𝐶𝐴𝑖𝑡  +  𝛽7  𝐷𝑈𝐴𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡  + 𝛽8  𝐺𝐸𝑁𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡  

+  𝛽9 𝑀𝐸𝐶𝑂𝐶𝐴𝑖𝑡  + 𝜀𝑖𝑡   

Equação 23 - Modelo econométrico 4 

𝐶𝐼𝑖𝑡  =  𝛼𝑖𝑡  +  𝛽1  𝐺𝐴𝐹𝑖𝑡  + 𝛽2  𝑙𝑛𝐴𝑇𝑖𝑡  +  𝛽3 𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡  +  𝛽4  𝑄𝑀𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡  

+ 𝛽5  𝑄𝑀𝐼𝐶𝐴𝑖𝑡  +  𝛽6  𝐷𝑈𝐴𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡  + 𝛽7  𝐺𝐸𝑁𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡  

+  𝛽8 𝑀𝐸𝐶𝑂𝐶𝐴𝑖𝑡  + 𝜀𝑖𝑡   

 

Para analisar os pressupostos dos modelos de regressão com dados em painel, foram 

aplicados: o teste do fator de inflação de variância (VIF, do inglês variance inflacion 

fator), para avaliar problemas decorrentes de multicolineariedade (Fávero, 2015); 

teste de Breush Pagan, para analisar problemas de heterocedasticidade (Fávero, 

2015); teste de Wooldridge, para analisar problemas de autocorrelação dos resíduos 
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(Fávero, 2015); e o teste de Shapiro-Francia, para analisar problemas de normalidade 

(Fávero, 2015). Uma vez identificados problemas de heterocedasticidade e correlação 

serial, foram calculadas as RPDs com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay 

(1998), recomendados por Fávero (2015) como soluções para estes problemas. 

 

O quinto nível de análise foi estruturado a partir da modelagem de equações 

estruturais. A Figura 2 representa o modelo estrutural utilizado neste trabalho, que foi 

adotada na análise das hipóteses de pesquisas H3, H4 e H5. Em relação a essas 

hipóteses, esse modelo apresenta, respectivamente: a relação direta de GC, tamanho 

da empresa, risco, estrutura de capital e o CI; a relação direta entre CI, GC, estrutura 

de capital, tamanho da empresa, risco com o DEF e a GV; e a relação indireta entre 

GC, estrutura de capital e alavancagem, tamanho da empresa, risco com o DEF e a 

GV, tendo o CI como mediador.  

 

 

Figura 2  
Modelo genérico de análise.   
Fonte: elaboração própria. 

 

Um aspecto importante de salientar no uso da modelagem de equações estruturais 

neste trabalho diz respeito à não utilização de construtos, convergindo com Smuda-

Kocoń (2019), Setiany et al. (2020) e Shahwan & Fathalla (2020). 
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Nas análises a serem desenvolvidas a partir da modelagem de equações estruturais, 

para indicar a força da relação entre as variáveis, adotou-se também o grau de 

significância das relações entre as variáveis. Para testar o modelo estrutural, foram 

empregados os testes de Wald e o do índice de estabilidade, conforme Shahwan & 

Fathalla (2020). O teste de Wald é útil para testar a validade de restrições lineares 

entre os coeficientes do modelo. Já o teste do índice de estabilidade do modelo 

estrutural tem a finalidade de analisar a estabilidade do sistema de equações 

simultâneas. Outro teste a ser aplicado é o teste da razão de verossimilhança (LR test 

ou likelihood ratio test), cujo resultado indica o quanto o modelo é robusto, e foi 

aplicado por Molodchik et al. (2019).    

 

Outro aspecto importante da utilização da modelagem de equações estruturais nesta 

pesquisa é que o período de análise será apenas o de 2012 a 2020, sem os recortes 

trienais. Considerando que o objetivo do uso da modelagem de equações estruturais 

é direcionado à análise do efeito mediador do CI entre DEF e GV com a GC, a análise 

da GC deve ser abordada em mais de longo prazo, já que não é comum que mudanças 

relevantes ocorram no curto prazo. O período trienal não é considerado suficiente para 

essa expectativa, pois a legislação societária brasileira estabelece que os mandatos 

dos conselheiros e dirigentes seja de até três anos e podem ser renovados 

indefinidamente.   

 

Os testes de Baron & Kenny (1986), Sobel (1982) e Monte Carlo (Zhao et al., 2010), 

que em conjunto compõem o sexto nível de análise deste trabalho, têm o objetivo de 

contribuir para identificação e análise do efeito mediador do CI. Esses métodos foram, 

respectivamente, utilizados por outros pesquisadores do CI, como Shahwan & 

Fathalla (2020), Setiany et al. (2020) e Asiaei & Jusoh (2017). Para esses testes, foram 

seguidos os procedimentos metodológicos propostos por Mehmetoglu (2018), com a 

utilização do pacote de programas “medsem” do software STATA na versão 17.0. 

Como critério para avaliar os resultados, a congruência entre os resultados dos testes 

de Sobel e Monte Carlo foi determinante. Se os dois fossem divergentes, o teste de 

Monte Carlo, que é mais rigoroso que o de Sobel e tende a um resultado mais 

conservador, indicava o resultado final.   
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O sexto e último nível de análise foi a triangulação interna e externa, conforme 

recomendado por Jick (1979). A triangulação externa fundamentou-se na comparação 

entre si dos resultados empíricos obtidos nos testes estatísticos supracitados. Depois, 

esses resultados foram comparados com a literatura que trata do tema à luz das 

teorias fundamentais de estratégia, economia e gestão e principalmente as do campo 

das finanças e contabilidade. 

 

3.4 Limitações da pesquisa e formas de contorná-las 

 

Na sequência são apresentadas as limitações desta pesquisa e os procedimentos 

adotadas para contorná-las.  

 

a)  A população original consistiu em 12.044 observações, que em 36 trimestres 

equivalia à média de 335 empresas por trimestre. No entanto, ao analisar os 

dados, foram identificados vários problemas, como: ausência de dados que 

iriam compor o cálculo de alguns indicadores; dados inconsistentes, como, por 

exemplo, patrimônio líquido negativo (1.145 observações), o que 

impossibilitava o cálculo consistente de alguns indicadores; ausência da 

informação de despesas de vendas nas demonstrações do resultado do 

exercício de diversas empresas (6.182 observações), o que impediu o cálculo 

do CR e, consequentemente, o cálculo do CI e do MVAIC; ausência do 

indicador BETA (6.582 observações) para algumas empresas em alguns 

períodos ausência de dados do total de gastos com a remuneração dos 

empregados ou do total de gastos com pessoal (2.007 observações)  na 

Demonstração do Valor Adicionado, o que impedia o cálculo do capital humano 

e, consequentemente, o cálculo do CI e do MVAIC; e outras que afetaram 

menos os resultados. Esses problemas foram todos foram analisados com o 

objetivo de corrigi-los a partir da obtenção de dados consistentes de outras 

fontes. Foram então excluídos todos os dados trimestrais das empresas com 

alguma inconsistência.  

b) Após esses procedimentos descritos, verificou-se que a amostra era um painel 

desbalanceado. Isso se deveu à impossibilidade de estudar os mesmos 

indivíduos ao longo dos diferentes marcos temporais da análise (Wooldridge, 

2016). O ideal é que os painéis sejam balanceados. Foram eliminadas todas as 
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companhias que não tinham dados nos 36 trimestres de análise. Dessa forma, 

a amostra final contou com 1.692 observações, o que correspondeu a 

exatamente 47 empresas por trimestre, resultando em uma amostra que 

correspondeu a 14% da população total. 

c) Não houve como descartar possíveis erros de mensuração das variáveis, que 

foram coletadas de fontes secundárias e mensuradas para a realização desta 

pesquisa. Para contornar tal limitação, foram realizadas várias contramedidas 

para minimizá-los, conforme mencionado. Finalmente, seguindo as 

recomendações de Jick (1979), visando analisar o fenômeno sobre várias 

perspectivas e aumentar a acurácia, a confiabilidade e a significância da análise 

foi aplicado o procedimento de triangulação. A interna buscou confrontar os 

dados e informações extraídos dos vários testes estatísticos realizados 

(estatística descritiva, correlação, regressões com dados em painel, recortes 

trienais e modelagem de equações estruturais). Já a triangulação externa 

fundamentou-se na comparação dos resultados obtidos com os principais 

resultados empíricos encontrados na literatura que trata do tema à luz das 

teorias fundamentais de economia e gestão e principalmente as do campo das 

finanças e contabilidade. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Os dados da Tabela 6 mostram os resultados das estatísticas descritivas e a Tabela 

7 os resultados das estatísticas descritivas por grau de intangibilidade. 

 

Tabela 7  
Estatísticas descritivas  
Variável Min. 1Q Median. 3Q IQ Max. Med. DP CV 

IC-INDEX 0,002 1,031 1,722 2,920 1,890 103,474 2,521 3,631 144% 
ECHM 1,045 2,568 3,818 5,327 2,759 30,181 4,568 3,253 71% 
ECEM 0,043 0,611 0,738 0,812 0,202 0,967 0,698 0,162 23% 
ECRM 0,004 0,142 0,271 0,456 0,314 1,649 0,317 0,224 71% 
ECIM 1,306 3,447 4,944 6,496 3,048 31,191 5,582 3,350 60% 
ECAPEM 0,030 0,321 0,509 0,839 0,518 5,162 0,678 0,600 89% 
MVAIC 1,612 3,999 5,657 7,535 3,536 34,803 6,260 3,382 54% 
Qtobin 0,401 0,758 0,835 0,897 0,139 0,982 0,818 0,102 13% 
MVA -10,863 0,048 1,892 6,263 6,215 318,790 5,687 13,880 244% 
EVA -6,048 -0,109 0,029 0,222 0,332 3,616 0,002 0,756 36985% 
MVA -10,863 0,048 1,892 6,263 6,215 318,790 5,687 13,880 244% 
ROA -0,181 0,022 0,050 0,078 0,056 0,208 0,052 0,048 92% 
ROE -0,735 0,050 0,114 0,180 0,130 2,632 0,116 0,146 126% 
ROIC -0,079 0,043 0,067 0,099 0,056 0,289 0,072 0,045 62% 
MB 0,067 0,238 0,293 0,405 0,167 0,889 0,340 0,190 56% 
MEBITDA -0,073 0,113 0,172 0,239 0,127 0,760 0,196 0,143 73% 
ML -0,359 0,029 0,085 0,125 0,096 0,718 0,094 0,120 127% 
GAF 0,000 0,124 0,256 0,343 0,219 0,718 0,248 0,147 59% 
lnAT 12,697 14,852 15,657 16,503 1,651 18,930 15,726 1,269 8% 
BETA -0,264 0,393 0,631 0,859 0,466 1,561 0,644 0,321 50% 
QMTCA 3,000 7,000 7,000 9,000 2,000 19,000 7,802 2,216 28% 
QMICA 0,000 0,214 0,333 0,500 0,286 0,857 0,351 0,191 54% 
MECOCA 0,000 0,571 0,833 1,000 0,429 1,000 0,741 0,303 41% 

Int. = intangibilidade; Mín. = mínimo; 1Q = primeiro quartil; Median. = mediana; 3Q = terceiro quartil; 
Máx. = Máximo; IQ = intervalo interquartil; Méd. = Média; DP = desvio-padrão; CV= coeficiente de 
variação. 

 

Ao analisar os dados da Tabela 7, detectou-se que a maioria das empresas da 

amostra foi intensiva em CI (IC-INDEX), pois o valor de corte do primeiro quartil foi de 

1,03. Isso demonstra que, aproximadamente, somente 25% das empresas são 

tangível-intensivas (IC-INDEX<1). E que, em média, o CI foi 2,52 vezes o valor 

contábil, valor significativamente superior à mediana de 1,72 e pouco inferior que o 

terceiro quartil, de 2,92. Esses dados, em conjunto com valor máximo de 12,67, 

indicam maior dispersão na direção do limite superior, ou seja, valores muito altos de 

CI são exceções e não representam a realidade das empresas analisadas.  

 

Os capitais humano, estrutural e relacional pelas variáveis ECHM, ECEM e ECRM e 

que compõem a eficiência do CI (ECIM) apresentaram, respectivamente, valores 



103 

 

 

médios de 4,57, 0,70 e 0,32. Os achados evidenciaram que o capital humano 

correspondeu à participação mais importante na eficiência do CI, enquanto capital 

relacional é o menos significativo. Para esses quatro indicadores, verificou-se que as 

médias foram valores mais próximos das medianas e os valores máximos foram pouco 

representativos da realidade da amostra.  

 

O capital empregado, medido pela variável ECAPEM, teve valor mínimo de 0,08, 

máximo de 3,78, média de 0,68 e mediana de 0,51, indicando maior dispersão dos 

dados na direção do valor máximo. Comparando os dados do capital empregado com 

os demais elementos do CI, observou-se que, em média, ele só não é menos 

representativo que o capital relacional.  

 

Também se constatou que a maioria das empresas da amostra teve o CI, medido pela 

variável MVAIC, com valores entre 4 e 7,54, que são, respectivamente, as medidas 

do primeiro e terceiro quartis. Um valor máximo de 34,8 indicou que os valores acima 

do terceiro quartil não representaram a realidade da amostra. Finalmente, média e 

mediana do CI foram de, respectivamente, 6,26 e 5,66. Estes últimos dados, 

analisados em conjunto com aqueles referentes aos componentes do CI, demonstram 

que o capital humano foi o elemento mais significativo do CI, seguido pelo capital 

estrutural, capital empregado e o capital relacional. 

 

A análise revelou que os indicadores de lucratividade - MB, MEBITDA e ML - tiveram, 

respectivamente, médias de: 34%, 20% e 9% e desvios-padrão de: 19%, 14% e 12%. 

Os valores máximos, bem distantes do terceiro quartil, exibem alta dispersão em 

direção ao limite superior. Portanto, percebe-se que lucratividades extremas não 

representaram a realidade da amostra e, em contrapartida, as médias a 

representaram razoavelmente. 

 

Os indicadores de rentabilidade tiveram valores médios de 5% para o ROA, de 12% 

para o ROE e de 7% para o ROIC. Respectivamente, as medianas foram de 5%, 11% 

e 7%, indicando baixa dispersão dos dados em torno da média, situação que significa 

que os valores médios foram bem próximos da realidade das empresas que 

compuseram a amostra. 
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Quanto aos indicadores de GV, Qtobin, MVA e EVA®, constatou-se que tiveram, 

respectivamente, valor médio de: 0,82, R$5,67 bilhões e R$ 0,002 bilhões. Houve 

menor dispersão de valores do Qtobin, que apresentou mediana de 0,84, muito 

próxima do valor da média, situação não verificada no MVA e EVA®, cujas medianas 

foram, respectivamente, de R$1,9 bilhões e R$0,029 bilhões. Portanto, pode-se 

afirmar que o Qtobin, entre as três medidas de GV, foi o indicador cujo valor médio 

melhor representou a realidade da amostra. Quanto ao EVA® e MVA, cujos valores 

foram expressos em bilhões de reais, a dispersão maior foi explicada pela existência 

de empresas de tamanhos variados na amostra. 

 

Nas características da GC, a quantidade de membros no conselho de administração, 

representada pela variável QMTCA, foi de no mínimo três conselheiros na amostra, 

no máximo 16 e, em média, oito (7,8). Essa média é muito próxima do primeiro quartil 

(7), da mediana (7) e do terceiro quartil (9). Esses achados, reforçados por um desvio-

padrão de apenas 2,22 e coeficiente de variação de 28%, indicam que a grande 

maioria das empresas da amostra teve entre sete e nove conselheiros.   

 

Em média, 35% dos conselheiros eram independentes (QMICA). A Tabela 35  

(Apêndice A) ilustra que o percentual médio de conselheiros independentes nos 

conselhos de administração foi crescendo paulatinamente, saltando de 32,9% em 

2012 para 40,5% em 2020, indicando uma GC com características aderentes à teoria 

da agência, bem como teorias do stakeholder e da dependência dos recursos. 

 

Quando analisados os dados relativos aos membros indicados pelos acionistas 

controladores (MECOCA), inferiu-se que eles representaram, em média, 74% do 

conselho de administração. Esse dado, reforçado pela mediana de 83%, muito 

próxima do valor máximo de 100% e com valor mínimo de 57%, demonstra que as 

empresas analisadas tiveram alta concentração de propriedade nos acionistas 

controladores. 

 

As situações de dualidade do CEO e sexo feminino da CEO, representados pelas 

variáveis DUACEO e GENCEO, tiveram médias de, respectivamente, 9% e 5%. Uma 

primeira conclusão é que essas características de GC são mais congruentes com a 

teoria da agência, que rechaça a situação de dualidade do CEO e, portanto, menos 
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alinhadas à teoria do stewardship. Uma segunda conclusão revela que a diversidade 

de sexo se apresenta como um desafio nas empresas presentes na amostra, pois, 

conforme dados da Tabela 37 do Apêndice A, representou apenas 5% das 

observações, havendo pouco alinhamento das características da GC dessas 

empresas com as teorias do stakeholder e da dependência de recursos.   

 

Verificou-se, ainda, que a estrutura de capital e alavancagem, o tamanho da empresa 

e o risco, representados pelas variáveis GAF, lnAT e BETA, apresentaram, 

respectivamente, médias de 25%, 15,73 e 0,64, valores próximos das suas medianas, 

que foram de 26%, 15,66% e 0,63%. De acordo com os dados da estrutura de capital 

e alavancagem, a maioria das empresas da amostra, considerando os valores do 

primeiro e terceiro quartil, eram endividadas em níveis de 12% a 34%. E 

endividamentos próximos do valor máximo (61%) foram pouco frequentes, devido à 

grande dispersão dos valores na direção deste último dado. Em geral, as empresas 

da amostra não são muito arriscadas, uma vez que o BETA médio foi de 0,64, valor 

muito próximo da mediana, com média de oscilação de 0,64% para cada 1% de 

variação do mercado. 

 

A Tabela 8 traz os resultados das estatísticas descritivas por grau de intangibilidade. 

As empresas intangível-intensivas (IC-INDEX > 1) tiveram mais lucratividade, 

rentabilidade e GV. Esse resultado encontra fundamento no fato de, para todos os 

indicadores de DEF e GV, o valor mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, 

valor máximo e média terem sido superiores na carteira de empresas intangível-

intensivas. De modo geral, esses resultados geram evidências de que as hipóteses 

H1.1, H1.2, H1.3, H2.1, H2.2, H2.3, H3.1, H3.2 e H3.3 podem ser confirmadas. 

 

Os dados da Tabela 8 também revelam, pela análise dos  valores médios, medianas, 

máximos e mínimos apresentados para a estrutura de capital e alavancagem, 

tamanho da empresa e risco, medidas, respectivamente, por GAF, lnAT e BETA. 

Percebe-se que as empresas intangível-intensivas tenderam a ser menos 

endividadas, sem que tenha sido possível determinar com precisão que foram as 

maiores ou as mais arriscadas. 

 



106 

 

 

Tabela 8  
Estatísticas descritivas por grau de intangibilidade 
Variável Int. Min. 1Q Median. 3Q IQ Max. Med. DP CV 

IC-INDEX CI>1 1,000 1,466 2,143 3,660 2,194 103,474 3,105 3,983 1,283 
IC-INDEX CI<1 0,002 0,495 0,689 0,858 0,363 0,999 0,655 0,230 0,351 
Qtobin CI>1 0,459 0,790 0,858 0,909 0,119 0,982 0,843 0,087 0,104 
Qtobin CI<1 0,401 0,665 0,744 0,815 0,150 0,977 0,740 0,106 0,143 
MVA CI>1 0,000 1,318 3,592 9,110 7,792 318,790 7,919 15,187 1,918 
MVA CI<1 -10,863 -1,474 -0,631 -0,280 1,194 -0,001 -1,451 2,087 -1,438 
EVA CI>1 -6,048 -0,069 0,082 0,294 0,362 3,616 0,077 0,774 9,999 
EVA CI<1 -5,437 -0,227 -0,070 -0,003 0,224 2,327 -0,239 0,637 -2,666 
MVA CI>1 0,000 1,318 3,592 9,110 7,792 318,790 7,919 15,187 1,918 
MVA CI<1 -10,863 -1,474 -0,631 -0,280 1,194 -0,001 -1,451 2,087 -1,438 
ROA CI>1 -0,128 0,031 0,060 0,086 0,055 0,208 0,061 0,048 0,779 
ROA CI<1 -0,181 0,006 0,024 0,048 0,042 0,152 0,023 0,038 1,606 
ROE CI>1 -0,735 0,078 0,141 0,194 0,116 2,632 0,138 0,154 1,118 
ROE CI<1 -0,408 0,011 0,054 0,095 0,083 0,246 0,046 0,082 1,779 
ROIC CI>1 -0,079 0,052 0,076 0,108 0,057 0,289 0,082 0,045 0,549 
ROIC CI<1 -0,059 0,028 0,044 0,060 0,032 0,135 0,043 0,029 0,683 
MB CI>1 0,067 0,252 0,302 0,442 0,190 0,889 0,356 0,205 0,576 
MB CI<1 0,070 0,218 0,263 0,319 0,101 0,670 0,287 0,118 0,412 
MEBITDA CI>1 -0,073 0,128 0,177 0,245 0,117 0,760 0,200 0,133 0,665 
MEBITDA CI<1 -0,064 0,084 0,139 0,227 0,143 0,755 0,182 0,169 0,928 
ML CI>1 -0,202 0,038 0,090 0,130 0,092 0,718 0,102 0,121 1,186 
ML CI<1 -0,359 0,008 0,056 0,116 0,108 0,583 0,068 0,111 1,629 
GAF CI>1 0,000 0,098 0,211 0,299 0,201 0,623 0,206 0,125 0,609 
GAF CI<1 0,048 0,304 0,376 0,460 0,156 0,718 0,384 0,128 0,333 
lnAT CI>1 12,697 15,014 15,750 16,517 1,503 18,930 15,784 1,237 0,078 
lnAT CI<1 12,755 14,420 15,380 16,484 2,064 18,594 15,543 1,350 0,087 
BETA CI>1 -0,264 0,394 0,612 0,848 0,454 1,561 0,640 0,319 0,498 
BETA CI<1 0,001 0,389 0,684 0,873 0,484 1,539 0,658 0,330 0,501 

Int. = intangibilidade; Mín. = mínimo; 1Q = primeiro quartil; Median. = mediana; 3Q = terceiro quartil; 
Máx. = Máximo; IQ = intervalo interquartil; Méd. = Média; DP = desvio-padrão; CV= coeficiente de 
variação. 

 

4.1 Análises dos resultados da correlação Pearson e validade nomológica   

 

Pela correlação Pearson, apresentada na Tabela 9, de modo geral o CI, representado 

pelos indicadores IC-INDEX, MVAIC e ECIM, e o capital humano e o capital estrutural, 

representados, respectivamente, pelos indicadores ECHM e ECEM, manifestaram 

correlação positiva e significativa com os indicadores de lucratividade, rentabilidade e 

GV. Pode-se, com isso, afirmar que as empresas com maiores níveis de capital 

intelectual, capital humano e capital estrutural foram as mais lucrativas, rentáveis e as 

que geraram mais valor. Há, então, evidência suficiente para considerar a 

possibilidade de as hipóteses H1.1, H1.2, H1.3, H2.1, H2.2, H2.3, H3.1, H3.2 e H3.3 

serem confirmadas. 
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Ao investigar o capital relacional, representado pelo indicador ECRM, obteve-se 

correlação negativa e significativa com os indicadores MEBITDA, ML, ROA, ROE, 

ROIC e EVA; positiva e significativa com os indicadores MVA e MB; e não significativa 

com o Qtobin. 

 

Apreende-se que o capital relacional não contribuiu para maiores níveis de 

rentabilidade e que as evidências foram muito frágeis de que tenha contribuído para 

maiores níveis de lucratividade e geração de valor, pois tal relação foi observada em 

apenas um indicador. Esses resultados geram evidências para a confirmação das 

hipóteses H1.2, H2.2 e H3.2 e a confirmação parcial das H1.1, H2.1, H3.1, H1.3, H2.3 

e H3.3.  

 

A correlação do capital empregado, medido pelo indicador ECAPEM, foi positiva e 

significativa com MVA, EVA®, ROA, ROE e ROIC, negativa e significativa com Qtobin, 

MEBITDA e ML e insignificante com MB. Esse capital empregado está totalmente 

associado a maior rentabilidade, parcialmente associado a maior geração de valor e 

não está associado a maior lucratividade. Sendo assim, podem-se considerar não 

confirmadas as hipóteses H1.1, H2.1 e H3.1, confirmadas as hipóteses H1.2, H1.3, 

H2.2, H2.3 e H3.2 e parcialmente confirmada a hipótese H3.3. Esperava-se correlação 

positiva e significativa das eficiências do capital relacional e do capital empregado com 

esses indicadores GV, rentabilidade e lucratividade. 

 

No item quantidade de membros no conselho de administração, enfatizaram-se as 

seguintes correlações com os indicadores de CI: negativa e significativa com os 

capitais relacional e empregado; positiva e significativa com os capitais humano, 

estrutural e intelectual; e não significativa com as demais. Sendo assim, diante de um 

relacionamento significativo entre essa característica da GC e os capitais humano, 

estrutural e relacional, a hipótese H4.1 foi confirmada. Já para o relacionamento da 

quantidade de membros no conselho de administração com o CI e capital empregado, 

essa hipótese foi rejeitada. O relacionamento com as variáveis que representam a 

lucratividade, rentabilidade e GV das organizações teve correlação positiva e 

significativa com MEBITDA; negativa e significativa com MB; e não significativa com 

as demais. Esse resultado evidenciou que a quantidade de membros no conselho de 

administração não apresentou relacionamentos expressivos com o CI, o DEF e a GV. 
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A análise da cadeia nomológica, a partir da correlação de Pearson, revela que o 

modelo de análise proposto é consistente. De modo geral, as variáveis de CI tiveram 

relação significativa no nível de 5% com as variáveis de lucratividade, rentabilidade e 

GV. Essa relação corrobora a literatura contemporânea (e.g. Aljuboori et al., 2022; 

Gallardo-Vázquez et al., 2019; Gangi et al., 2019; Jordão & Almeida, 2017; Jordão et 

al., 2022; Khan et al., 2019; Tsai & Mutuc, 2020; Xu & Liu, 2021) e dominante que trata 

do tema ao evidenciar a influência positiva e significativa do CI no DEF e na GV das 

empresas.  

 

Ao analisar a GC pela quantidade de membros independentes no conselho de 

administração, observou-se que ela se correlacionou negativamente e de modo 

significativo com o CI, medido por ECIM e MVAIC, e com os capitais humano, 

estrutural e relacional, medidos, respectivamente, pelos indicadores ECHM, ECEM, 

ECRM, e de maneira positiva e significativa com o CI medido por IC-INDEX. Todos 

esses resultados, que indicaram relação significativa entre essa característica da GC 

e o CI e seus componentes, colaboraram para que a hipótese H4.2 possa ser 

considerada confirmada. E a correlação da independência do conselho de 

administração com lucratividade, rentabilidade e GV foi negativa e significativa com 

MB, ML, MEBITDA, ROE e EVA®  e positiva e significativa com Qtobin e MVA. Assim, 

quando havia relação de casualidade entre a independência do conselho de 

administração e o CI, esse relacionamento dirigia-se para direções opostas.  

 

As correlações entre a situação de dualidade do CEO e os indicadores de CI foram: 

positiva e significativa somente com o capital relacional, medido pela variável ECRM, 

o que permite afirmar que a dualidade do CEO só teve influência sobre o capital 

relacional. Essa situação colaborou para a confirmação da hipótese H4.3 para a 

relação entre dualidade do CEO e capital relacional. Já quanto aos indicadores de 

DEF e de GV, a dualidade do CEO apresentou correlação negativa e significativa com 

Qtobin e MVA, positiva e significativa com a ML e não significativa com os demais. 

Não houve, de maneira geral, influência significativa da dualidade do CEO no DEF e 

na GV. 

A GC analisada pela situação em que o CEO era do sexo feminino exibiu correlação 

positiva e significativa com o capital relacional (ECRM) e capital empregado 
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(ECAPEM); negativa e significativa com CI, medido pelo IC-INDEX; e não significativa 

para as demais variáveis de CI. Diante da influência identificada entre essa 

característica da GC com capital intelectual, medido pelo IC-INDEX, capital relacional 

e capital empregado, a hipótese H4.4 foi confirmada. 

 

Essa mesma hipótese foi rejeitada quando o relacionamento entre o CEO do sexo 

feminino foi analisado em relação ao capital humano, capital estrutural e CI, medido 

por ECIM e MVAIC, uma vez que estes não manifestaram relacionamento significativo 

com aquele. Foi identificada também correlação negativa entre o sexo feminino da 

CEO e DEF e a GV medidos pelos indicadores Qtobin, MVA, ROA, ROE, ROIC e ML 

e não significativa com as demais variáveis. Isso expõe uma possível associação 

negativa entre o sexo feminino da CEO e o DEF a GV organizacional, situação que 

deve ser analisada com muita cautela, uma vez que corresponde a apenas 5% da 

amostra. 

 

Avaliando a GC pela concentração de propriedade, medida pelo indicador MECOCA, 

foram ressaltadas as seguintes correlações com as variáveis de CI: positivas e 

significativas com ECHM, ECEM, ECIM e MVAIC; negativa e significativa com o IC-

INDEX; e não significativa com ECRM e ECAPEM. Confirmou-se influência da 

concentração de propriedade no CI, no capital humano e no capital estrutural, 

implicando a confirmação da hipótese H4.5 para esses relacionamentos. Em 

contrapartida, essa hipótese não foi confirmada para o relacionamento entre essa 

característica da GC com o capital relacional e capital empregado. E a concentração 

de propriedade teve os seguintes relacionamentos com lucratividade, rentabilidade e 

GV: correlação positiva e significativa com a MEBITDA e ML; correlação negativa e 

significativa com o ROIC e Qtobin; e correlação insignificante com MB, ROE, ROA, 

MVA e EVA. Foram fracas as evidências de um relacionamento significativo dessa 

característica da GC com o DEF e a GV.  
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Tabela 9  
Correlação Pearson 

 IC-INDEX ECHM ECEM ECRM ECAPEM ECIM MVAIC MB MEBITDA ML ROA ROE 

IC-INDEX 1,0000                       
ECHM 0,1461* 1,0000                     
ECEM 0,1376* 0,7218* 1,0000                   
ECRM 0,1411* -0,1409* 0,0574* 1,0000                 
ECAPEM 0,3882* -0,0548* -0,0432 0,2939* 1,0000               
ECIM 0,1580* 0,9967* 0,7533* -0,0671* -0,0356 1,0000             
MVAIC 0,2254* 0,9775* 0,7385* -0,0143 0,1421* 0,9842* 1,0000           
MB 0,0698* 0,2501* 0,2919* 0,0889* 0,0195 0,2630* 0,2639* 1,0000         
MEBITDA -0,0599* 0,4095* 0,3389* -0,3634* -0,2556* 0,3898* 0,3408* 0,6461* 1,0000       
ML -0,0226 0,4889* 0,4304* -0,3627* -0,1981* 0,4714* 0,4317* 0,6295* 0,7136* 1,0000     
ROA 0,2061* 0,3226* 0,3871* -0,3725* 0,0661* 0,3072* 0,3160* 0,2812* 0,2795* 0,5836* 1,0000   
ROE 0,4471* 0,4513* 0,3420* -0,3423* 0,3429* 0,4320* 0,4887* 0,1160* 0,1997* 0,3477* 0,6784* 1,0000 
ROIC 0,3959* 0,2548* 0,3452* -0,1848* 0,4496* 0,2518* 0,3292* 0,1959* 0,2038* 0,2395* 0,7243* 0,6811* 
Qtobin 0,3152* 0,1094* 0,1116* -0,0475 -0,1849* 0,1085* 0,0747* 0,2646* 0,2196* 0,2477* 0,4267* 0,2096* 
MVA 0,7458* 0,0233 0,0997* 0,1626* 0,1418* 0,0384 0,0632* -0,0192 -0,0814* -0,0424 0,0835* 0,1337* 
EVA 0,1152* 0,2639* 0,2543* -0,2647* 0,0658* 0,2509* 0,2602* 0,0784* 0,1487* 0,2688* 0,4579* 0,4623* 
GAF -0,3313* -0,0547* -0,2109* -0,0541* -0,1375* -0,0670* -0,0907* -0,3138* -0,0178 -0,2725* -0,6059* -0,3073* 
lnAT 0,0154 0,1361* 0,2987* 0,0229 -0,1874* 0,1482* 0,1135* -0,0694* 0,1290* 0,0264 -0,1468* -0,0244 
BETA 0,0674* -0,0897* 0,0875* 0,2869* 0,0479* -0,0636* -0,0545* 0,0039 -0,1210* -0,0432 -0,1676* -0,1621* 
QMTCA -0,0173 0,0541* 0,0509* -0,1028* -0,1340* 0,0482* 0,0239 -0,0605* 0,0593* -0,0041 -0,0345 0,0179 
QMICA 0,0647* -0,2475* -0,2638* -0,1012* 0,0175 -0,2599* -0,2544* -0,0949* -0,1214* -0,0580* -0,0192 -0,0545* 
DUACEO -0,0300 0,0058 0,0242 0,2502* 0,0097 0,0236 0,0251 0,0709* -0,0541* -0,0766* -0,0393 -0,1094* 
GENCEO -0,0652* -0,0456 0,0247 0,2042* 0,1295* -0,0294 -0,0061 -0,0425 -0,0296 -0,0820* -0,1689* -0,1414* 
MECOCA -0,0875* 0,1198* 0,1177* 0,0443 -0,0269 0,1250* 0,1190* 0,0304 0,1167* 0,1002* -0,0144 -0,0315 
ROIC 1,0000                       
Qtobin 0,2083* 1,0000                     
MVA 0,1897* 0,2914* 1,0000                   
EVA 0,3577* 0,1082* 0,1034* 1,0000                 
GAF -0,4715* -0,3709* -0,2665* -0,2067* 1,0000               
lnAT -0,0993* -0,0627* 0,2639* -0,1094* 0,1584* 1,0000             
BETA -0,1198* -0,1207* 0,1203* -0,2782* 0,0303 0,2826* 1,0000           
QMTCA 0,0346 -0,0257 0,0467 -0,0361 0,0326 0,3799* -0,0203 1,0000         
QMICA 0,0164 0,0851* 0,0825* -0,0665* -0,0303 -0,1496* 0,1781* -0,1490* 1,0000       
DUACEO -0,0054 -0,0448 -0,0624* -0,0218 -0,0659* 0,0079 0,0050 -0,0722* -0,0404 1,0000     
GENCEO -0,0621* -0,1629* -0,0771* -0,0360 0,1377* 0,0827* 0,1277* -0,0175 -0,0161 0,2267* 1,0000   
MECOCA -0,0671* -0,0714* -0,0247 0,0257 0,0159 0,0176 -0,0526* -0,0651* -0,4237* -0,0141 0,0476 1,0000 

 5% (*) de significância. 



 

 

Concluindo, a análise da cadeia nomológica no tocante ao relacionamento entre as 

características da CG e o CI revela que o modelo de análise proposto é consistente. 

Observa-se que, de modo geral, as variáveis de CI tiveram relação significativa no 

nível de 5% com as características de GC. Essa relação converge com a literatura 

contemporânea (e.g. Alfraih, 2018; Appuhami & Bhuyan, 2015; Aslam & Haron, 2020; 

Buallay & Hamdan, 2019; Gangi et al., 2019; Giuliani & Poli, 2019; Kamath, 2019; 

Kavezki et al., 2015; Li et al., 2008; Li et al., 2012; Mohd-Saleh & Rhaman, 2009; 

Mubaraq & Ahmed Haji, 2014; Rahayu & Ramadhanti, 2019; Rodrigues et al., 2017; 

Setiany et al., 2020; Shahzad et al., 2019; Silva, Azevedo, Fonseca & Gomes, 2019) 

e dominante que estabelece que determinadas características da GC influenciam nos 

níveis de CI das empresas.  

 

4.2 Análises dos resultados de regressões com dados em painel   

 

Para validar os pressupostos dos modelos de regressão foram realizados testes que 

estão apresentados nos Apêndices C a F. No Apêndice C são registrados os 

resultados dos testes de Shapiro-Francia para a análise da normalidade dos dados. 

De modo geral, os resultados indicaram que os dados não possuem distribuição 

normal. 

 

O Apêndice D disponibiliza os resultados do teste de Breush-Pagam Lagrariam 

multiplicador para heterocedasticidade. De modo geral, a hipótese da 

heterocedasticidade não pôde ser descartada. Diante de resultados com nível de 

significância de até 5%, segundo Fávero (2015), os modelos de mínimos quadrados 

ordinários parciais não são os mais apropriados. Em outras palavras, houve diferenças 

estatisticamente significantes que justificaram a utilização de modelos de regressão 

com dados em painel com estimador de efeitos aleatórios. 

 

Já no Apêndice E encontram-se os resultados do teste de Wooldrige para diagnóstico 

de autocorrelação serial. Os resultados indicaram, de modo geral, que nos modelos 

apresentados a hipótese de autocorrelação serial não pôde ser descartada. Segundo 

Gujarati (2000), diante da presença de autocorrelação serial, os estimadores por 

mínimos quadrados ordinários são ineficientes. Ressalta-se que neste trabalho foram 

utilizados estimadores por efeitos fixos ou aleatórios.  
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O Apêndice F reproduz os resultados do teste VIF para os modelos econométricos de 

regressões com dados em painel. Segundo Wooldridge (2016), se o valor VIF das 

variáveis for superior a 10, indica multicolineariedade no modelo de análise. Conforme 

os resultados indicados, não se observou qualquer violação dos pressupostos de 

multicolineariedade. 

 

Finalmente, o Apêndice G contém as regressões com dados em painel com erros-

padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998), recomendados por Hoechle (2007) e 

Fávero (2015) como soluções para esses problemas de heterocedasticidade e 

correlação serial. Os resultados das regressões com dados em painel com erros-

padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) não apresentam resultados diferentes dos 

que serão relatados a seguir, no entanto, por corrigirem os problemas de 

heterocedasticidade e correlação serial, garantem mais determinância aos achados 

deste trabalho. 

 

4.2.1 Análises dos resultados de regressões com dados em painel para o 

método de mensuração IC-INDEX   

 

A  Tabela 10 traz os resultados dos dados em painel para análise da influência do IC-

INDEX na lucratividade. 

 

Pelos resultados da Tabela 10, o CI, medido pelo IC-INDEX, de modo geral, não teve 

influência positiva e muito significativa com a lucratividade das empresas. Como 

razão, percebe-se que no modelo econométrico 1 havia apenas relação positiva e 

muito significativa entre o CI com variável de lucratividade, que ocorreu no período de 

2015 a 2017 e com a MB. 
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Tabela 10  
Dados em painel para análise da influência do IC-INDEX na lucratividade 

  Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

  MB MEBITDA ML MB MEBITDA ML MB MEBITDA ML 

2
0
1
2

 a
 2

0
1
4

 

IC-INDEX 0,00553 -0,00133 -0,00179 -0,00340 -0,00528 -0,00666 -0,00366 -0,00453 -0,00652 
GAF       -,322** -,17** -,183** -,3** -,158* -,185** 
lnAT       0,00541 0,01900 0,00965 -0,00768 0,01110 0,00025 
BETA       0,04990 0,01620 0,01260 0,06190 0,02410 0,02070 
QMTCA             ,0154* ,0113** ,0127** 
QMICA             -0,09740 -0,03750 -0,02980 
GENCEO             -0,02270 -0,02190 -0,01400 
DUACEO             0,00598 0,00358 -0,01300 
MECOCA             -0,00632 0,01010 -0,01850 
_cons ,335*** ,202*** ,105*** 0,32500 -0,04890 0,00518 0,43100 -0,01960 0,07160 
HT 0.39_EA 0.45_EA 0.81_EA 0.69_EA 0.61_EA 0.97_EA 0.55_EA 0.89_EA 0.45_EA 
R²_W 0,00% 0,01% 0,00% 0,29% 0,50% 0,36% 1,34% 1,68% 2,37% 
R²_O 0,98% 0,59% 0,18% 5,71% 4,26% 4,55% 5,07% 4,83% 2,74% 

2
0
1
5

 a
 2

0
1
7

 

IC-INDEX ,00572*** ,00478* 0,00362 -0,00242 -0,00036 -,00562* -0,00206 0,00075 -0,00513 
GAF       -,283*** -,257*** -,337*** -,282*** -,241*** -,339*** 
lnAT       0,01850 -0,00468 0,01290 ,0195* 0,01690 ,0151* 
BETA       -,0137* -,036*** -,0552*** -,0129* -,0412*** -,057*** 
QMTCA             -0,00275 -,00614* -0,00276 
QMICA             -0,00058 -,0823*** -0,02240 
GENCEO             0,01690 -0,00051 -0,00548 
DUACEO             0,01900 0,01000 -0,03940 
MECOCA             -0,01570 ,0623* 0,03360 
_cons ,321*** ,176*** ,077*** 0,13300 0,35300 0,02070 0,14800 0,03930 -0,00731 
HT 0.44_EA 0.15_EA 0.40_EA 0.42_EA 0.00_EF 0.22_EA 0.80_EA 0.89_EA 0.34_EA 
R²_W 2,38% 0,94% 0,43% 16,10% 6,91% 7,89% 16,70% 9,71% 8,14% 
R²_O 2,73% 0,93% 0,03% 9,77% 0,00% 18,10% 10,10% 2,26% 21,30% 

2
0
1
8

 a
 2

0
2
0

 

IC-INDEX 0,00037 0,00016 0,00012 0,00006 -0,00012 -0,00039 0,00006 -0,00020 -0,00043 
GAF       -,226*** -,173*** -,26*** -,23*** -,164*** -,266*** 
lnAT       0,00167 ,0429** 0,00993 -0,00075 ,0292*** 0,01250 
BETA       0,00632 0,00105 -0,00466 0,00686 0,00107 -0,00345 
QMTCA             -,00216* -0,00422 -,00512* 
QMICA             0,01190 -0,05670 -0,04580 
GENCEO             -0,00415 -0,00128 0,01470 
DUACEO             -0,00920 -0,01950 -0,00496 
MECOCA             -,0206* 0,00896 0,01150 
_cons ,335*** ,203*** ,0969*** ,357*** -,442* 0,00431 ,424*** -0,17600 0,01160 
HT 0.76_EA 0.39_EA 0.60_EA 0.50_EA 0.04_EF 0.10_EA 0.96_EA 0.89_EA 0.54_EA 
R²_W 0,37% 0,03% 0,02% 18,40% 3,71% 5,38% 19,80% 4,59% 6,08% 
R²_O 0,28% 0,47% 0,12% 14,90% 0,34% 12,20% 15,80% 1,13% 16,30% 

2
0
1
2

 a
 2

0
2
0

 

IC-INDEX 0,00065 ,00135** ,00166** -0,00070 0,00005 -0,00042 -0,00056 0,00011 -0,00017 
GAF       -,183*** -,154*** -,278*** -,189*** -,155*** -,288*** 
lnAT       0,00635 ,0213*** 0,00756 0,00695 ,0217*** 0,00529 
BETA       -0,01210 -0,01310 -,0177* -0,00687 -0,01230 -,0167* 
QMTCA             ,00825*** 0,00051 0,00249 
QMICA             -0,01660 0,00074 0,03340 
GENCEO             0,00961 0,00619 ,0228* 
DUACEO             -0,01260 0,00336 -0,01130 
MECOCA             -0,00967 0,01220 -0,00250 
_cons ,338*** ,193*** ,0901*** ,295** -0,09180 0,05680 0,23200 -0,11300 0,06440 
HT 0.37_EA 0.12_EA 0.17_EA 0.31_EA 0.14_EA 0.15_EA 0.41_EA 0.89_EA 0.00_EF 
R²_W 0,02% 0,27% 0,38% 1,27% 2,53% 6,35% 2,04% 2,57% 6,70% 
R²_O 0,49% 0,36% 0,05% 8,63% 1,90% 8,43% 3,76% 2,12% 7,23% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 

 
 



 

 

No período de 2012 a 2020 o relacionamento foi positivo, mas de intensidade 

moderada entre o CI e MEBITDA e ML. Ao analisar os resultados dos modelos 

econométricos 2 e 3, houve relação insignificante do CI com todos os indicadores de 

lucratividade. Considera-se esse conjunto de resultados frágeis para indicar que o CI, 

medido pelo IC-INDEX, tenha tido influência sobre a lucratividade. Portanto, esses 

resultados geram evidências para a rejeição das hipóteses H1.1, H2.1 e H3.1. 

 

A estrutura de capital e alavancagem e o risco associaram-se a menores DEF e GV, 

enquanto o tamanho da empresa associou-se a maiores DEF e GV. Esses resultados 

foram consistentes em relação a estrutura de capital e alavancagem e frágeis em 

relação ao tamanho da empresa e risco. Esses achados foram fundamentados, 

primeiro, ao analisar os resultados dos modelos econométricos 2 e 3, cuja estrutura 

de capital e alavancagem (GAF) apresentaram relação negativa e muito significativa 

com as variáveis de DEF e GV em todos os períodos, mas com duas exceções: a 

primeira no período de 2012 e 2014, em que a significância foi moderada e negativa 

para todos os indicadores de lucratividade; a segunda foi com a variável MEBITDA, 

do modelo econométrico 3, em que a influência foi negativa e de fraca significância. 

Concluiu-se que as empresas mais lucrativas foram as menos endividadas. Seu 

tamanho (lnAT) relatou relacionamento positivo e significativo com a lucratividade 

medida pelo MEBITDA e nos períodos de 2018 a 2020 e 2012 a 2020. Os indícios, 

ainda que frágeis, foram de que a maior empresa esteve associada a maior 

lucratividade. Já o risco (BETA) foi de relacionamento negativo e muito significativo 

nos modelos econométricos 2 e 3 de 2015 a 2017. Houve também frágeis indícios de 

que o risco afetou de forma negativa a lucratividade.  

 

Na GC, investigada por suas características, apenas a quantidade de membros no 

conselho de administração (QMTCA) teve alguma significância estatística mais 

perene com a lucratividade. Esse resultado teve os seguintes fundamentos: no 

período de 2012 a 2014, influência moderada e positiva com a MEBITDA e a ML e 

influência fraca e positiva com a MB; de 2015 a 2017, apenas influência fraca e 

negativa com a MEBITDA; e de 2018 a 2020 e 2012 a 2020, influência fraca e negativa 

com a MB e a ML. Com esses resultados pode-se afirmar que houve indícios de que 

somente a quantidade de membros no conselho de administração foi capaz de 

influenciar na lucratividade das empresas.   
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Tabela 11   
Dados em painel para análise da influência do IC-INDEX na rentabilidade  

 
Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC 

2
0
1
2

 a
 2

0
1
4

 

IC-INDEX ,00567*** ,0176*** ,00688*** 0,00179 ,00979*** 0,00174 0,00136 ,00872*** ,00291** 
GAF      -,0727*** -,0871** -,137*** -,0855*** -,121*** -,145*** 
lnAT      -,0231*** -,0538*** -,0212*** -,0241*** -,0566*** -,0095*** 
BETA      -,0117** -,0428*** 0,00602 -,0119** -,0431*** 0,00702 
QMTCA            0,00063 0,00239 0,00009 
QMICA            -0,00297 -0,00437 -0,00609 
GENCEO            -0,00358 0,00341 -0,00002 
DUACEO            -,0063* -,0167** -0,00379 
MECOCA            -,0451*** -,118*** -,031** 
_cons ,0441*** ,0823*** ,0618*** ,434*** ,977*** ,432*** ,484*** 1,1*** ,274*** 
HT 0.36_EA 0.08_EA 0.02_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.02_EF 0.03_EF 0.02_EF 0.14_EA 
R²_W 4,01% 6,05% 5,17% 12,90% 12,80% 16,90% 14,50% 14,60% 17,00% 
R²_O 11,20% 24,60% 31,30% 16,10% 9,84% 29,90% 19,80% 15,70% 44,20% 

2
0
1
5

 a
 2

0
1
7

 

IC-INDEX ,00561*** ,0212*** ,0102*** 0,00173 ,0166*** ,00753*** ,00203* ,0164*** ,00729*** 
GAF      -,159*** -,231*** -,111*** -,162*** -,234*** -,107*** 
lnAT      -0,00055 0,00410 -,0288*** 0,00003 0,00495 -,0299*** 
BETA      -,0255*** -,0725*** -,0179*** -,0258*** -,0726*** -,0189*** 
QMTCA            -0,00057 0,00106 -0,00165 
QMICA            -0,01020 -0,00094 -0,00683 
GENCEO            0,00619 -0,00189 -0,01830 
DUACEO            -0,01540 -0,03860 0,00378 
MECOCA            0,00770 0,00485 0,00701 
_cons ,036*** ,056*** ,0459*** ,113** 0,11000 ,546*** ,106** 0,08860 ,574*** 
HT 0.23_EA 0.84_EA 0.07_EA 0.53_EA 0.30_EA 0.00_EF 0.24_EA 0.15_EA 0.03_EF 
R²_W 4,56% 11,50% 14,40% 15,80% 19,80% 23,30% 16,20% 19,60% 23,80% 
R²_O 11,50% 17,80% 32,80% 44,20% 28,30% 12,10% 45,30% 31,80% 10,00% 

2
0
1
8

 a
 2

0
2
0

 

IC-INDEX 0,00036 ,0134*** 0,00046 0,00007 ,0125*** 0,00032 0,00002 ,0125*** 0,00031 
GAF      -,188*** -,357*** -,179*** -,181*** -,374*** -,185*** 
lnAT      -,0242*** -0,02580 -,0417*** -0,00242 -0,04090 -,0437*** 
BETA      -0,00893 -0,02160 -0,01130 -,0202*** -0,00905 -0,01020 
QMTCA            -0,00158 -0,01070 -0,00199 
QMICA            -,0262* 0,07040 0,00206 
GENCEO            0,00495 0,02900 0,00143 
DUACEO            -0,00490 -,0582* -,0123* 
MECOCA            0,00068 0,04100 -0,00976 
_cons ,0499*** ,0824*** ,0699*** ,488*** 0,59800 ,787*** ,17*** 0,85800 ,842*** 
HT 0.06_EA 0.15_EA 0.00_EF 0.01_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.07_EA 0.03_EF 0.00_EF 
R²_W 0,16% 16,00% 0,49% 13,60% 17,80% 17,40% 12,70% 18,90% 18,40% 
R²_O 2,72% 19,90% 13,70% 17,00% 16,30% 2,86% 35,30% 11,50% 2,59% 

2
0
1
2

 a
 2

0
2
0

 

IC-INDEX ,00199*** ,0173*** ,00262*** ,000986*** ,0156*** ,00182*** ,000949*** ,0159*** ,00178*** 
GAF      -,161*** -,257*** -,142*** -,161*** -,275*** -,142*** 
lnAT      -,0129*** -0,00528 -,0166*** -,0149*** -,0232** -,0079*** 
BETA      -,0102*** -,05*** -,00993*** -,0121*** -,047*** -,0144*** 
QMTCA            -,00216*** -,00747*** -0,00003 
QMICA            ,022*** ,0569** ,0187** 
GENCEO            0,00387 ,0454*** 0,00487 
DUACEO            -0,00268 -,0276*** 0,00391 
MECOCA            -0,00339 0,02010 -0,01050 
_cons ,0472*** ,0724*** ,0658*** ,299*** ,256** ,37*** ,343*** ,563*** ,238*** 
HT 0.33_EA 0.72_EA 0.00_EF 0.01_EF 0.12_EA 0.00_EF 0.01_EF 0.00_EF 0.08_EA 
R²_W 3,47% 20,80% 5,83% 21,90% 25,30% 21,40% 22,80% 26,60% 21,70% 
R²_O 4,25% 20,00% 15,70% 30,70% 24,60% 18,60% 25,80% 17,80% 24,20% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 
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Vê-se, na Tabela 11, que o CI, medido pelo IC-INDEX, foi capaz de impulsionar 

maiores níveis de rentabilidade nas empresas. O primeiro dado que contribuiu para 

essa conclusão foi que nos três modelos econométricos referentes ao período de 2012 

a 2020 o capital intelectual apresentou relação positiva e muito significativa com todos 

os indicadores de rentabilidade. Nos períodos trienais, esses resultados oscilaram, 

mas sempre prevalecendo a relação positiva e muito significativa. A rentabilidade 

medida pelo ROA foi a que mais vezes teve relação insignificante (modelos 2 e 3 de 

2012 a 2014; modelo 2 de 2015 a 2017; e modelos 2 e 3 do período de 2018 a 2020), 

seguido pelo ROIC (modelo 2 de 2012 a 2014; e modelos 1, 2 e 3 de 2018 a 2020). 

Esses dois indicadores tiveram relação mais perene com o CI no longo prazo do que 

no médio prazo. Quanto ao ROE, a relação foi positiva e significativa tanto no médio 

quanto no longo prazo. Confirmou-se assim a influência positiva do CI na 

sustentabilidade da rentabilidade das empresas e confirmaram-se as hipóteses H1.2, 

H2.2 e H3.2. 

 

A estrutura de capital e alavancagem (GAF) manifestou relação negativa e muito 

significativa com todas as variáveis de rentabilidade e em todos os períodos, o que 

reforçou sua relevância, mas influenciando negativamente. O risco (BETA) esteve 

predominantemente associado de forma negativa e muito significativa à rentabilidade, 

reforçando a ideia de que alto risco, no caso das empresas pesquisadas, associou-se 

a menor rentabilidade. E considerando o tamanho da empresa (lnAT), quando ele foi 

significativo, a relação com a rentabilidade foi negativa, por isso as empresas menores 

foram as mais rentáveis.  

 

Na análise da GC a partir de suas características, em uma perspectiva de longo prazo, 

a quantidade de membros no conselho de administração descreveu uma relação 

positiva e muito significativa com o ROE, mas negativa e muito significativa com o 

ROA, inferindo-se uma influência significativa, mas sem poder indicar em que direção. 

Ainda no período de longo prazo, a maior independência do conselho de 

administração (QMICA) também apresentou relação positiva e muito significativa com 

o ROA e moderada e positiva com o ROIC, o que significa que a maior independência 

no conselho de administração associou-se a maior rentabilidade. Ainda no período de 

longo prazo, no tocante ao ROE, constatou-se influência positiva e muito significativa 

com o CEO do sexo feminino; e negativa e muito significativa com a dualidade do CEO 
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(DUACEO). Portanto, no longo prazo, CEO do sexo feminino e a não dualidade do 

CEO associaram-se a maior rentabilidade, quando medida pelo ROE. Os resultados 

para os períodos trienais foram, em geral, insignificantes.  

   

Os resultados apresentados na Tabela 12 revelaram que o CI, medido pelo IC-INDEX, 

teve influência positiva na GV das empresas analisadas. Eles se fundamentaram no 

fato de o CI: no longo prazo, apresentar relação positiva e significativa com todos os 

indicadores de GV, nos três modelos econométricos; e ter relação insignificante com 

o EVA®, nos modelos econométricos 2 e 3 nos três períodos trienais. Esses 

confirmaram a influência do CI na sustentabilidade da GV das empresas no longo 

prazo e confirmaram a hipótese H1.3 e confirmaram parcialmente as hipóteses H2.3 

e H3.3. 

 

Constatou-se também a relevância da estrutura de capital e alavancagem para o DEF 

e a GV organizacional, já que, na maioria dos modelos e em todos os períodos, a 

variável GAF esteve associada de maneira negativa e muito significativa à GV. Logo, 

a relação foi inversa entre o CI e o GAF quanto ao DEF e GV, ou seja, empresas com 

maiores níveis de CI tenderam a ser menos endividadas. Também, o tamanho da 

empresa (lnAT) apresentou algumas relações significativas com a GV, sendo que foi: 

ora positiva e ora negativa no período de 2012 a 2014; sempre positiva no período de 

2015 a 2017; ora negativa e ora positiva no período de 2018 a 2020; e no período de 

2012 a 2020, quando foi significativo teve relação positiva com o indicador MVA. A 

influência do tamanho da empresa foi significativa, mas não permite inferir com certeza 

se essa influência foi positiva ou negativa. O risco (BETA), quando relatou 

relacionamento muito significativo com a GV, foi com sinal negativo em todos os 

períodos. Esses resultados contradisseram a hipótese de que as empresas com mais 

CI seriam as mais arriscadas, uma vez que se encontrou relação inversa entre CI e 

risco, em relação ao DEF e à GV. 
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Tabela 12 
Dados em painel para análise da influência do IC-INDEX na geração de valor 

  

 

Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

  Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA 

2
0
1
2
-2

0
1

4
 

IC-INDEX 0,013*** 1,160*** 0,037** 0,013*** 1,059*** 0,026 0,013*** 1,056*** 0,022 
GAF       0,100*** -7,001*** -0,258 0,117*** -6,786*** -0,233 
lnAT       -0,030*** 2,716*** 0,082* -0,027*** 2,663*** 0,084* 
BETA       -0,036*** -2,341*** -0,550*** -0,037*** -2,307*** -0,557*** 
QMTCA             0 0,096 0,005 
QMICA             0,002 -1,952* -0,19 
GENCEO             -0,009 0,111 0,026 
DUACEO             0,016*** -0,128 0,039 
MECOCA             0,051* -0,795 -0,108 
_cons 0,794*** 0,83 0,038 1,256*** -38,099*** -0,869 1,160*** -36,883*** -0,798 
HT 0,12_EA 0,56_EA 0,82_EA 0_EF 0,46_EA 0,42_EA 0,03_EF 0,57_EA 0,16_EA 
R²_W 8,80% 15,30% 1,10% 14,70% 26,30% 13,30% 16,60% 27,20% 13,40% 
R²_O 18,70% 21,80% 1,00% 5,60% 45,20% 17,80% 3,60% 44,10% 22,10% 

2
0
1
5
-2

0
1

7
 

IC-INDEX 0,022*** 1,765*** 0,076*** 0,020*** 1,185*** 0,019 0,021*** 1,495*** 0,027 
GAF       -0,038 -20,865*** -3,014*** -0,031 -16,907*** -2,735*** 
lnAT       0,007 5,682*** 0,057 0,005 3,055*** -0,03 
BETA       0,019** -2,670*** -0,899*** 0,015* -2,758*** -0,898*** 
QMTCA             0 -0,400*** -0,155*** 
QMICA             -0,014 2,282 0,324 
GENCEO             -0,001 3,901*** 0,2 
DUACEO             0,019 3,480*** 1,311*** 
MECOCA             0,074*** -0,642 -0,414 
_cons 0,767*** 0,467* -0,238*** 0,657*** -80,277*** 0,384 0,643*** -38,171*** 2,99 
HT 0,44_EA 0_EF 0,51_EA 0_EF 0_EF 0_EF 0_EF chi2<0_EA 0_EF 
R²_W 28,60% 28,60% 1,30% 29,70% 39,50% 15,20% 30,90% 42,20% 22,30% 
R²_O 24,20% 46,90% 6,00% 19,90% 34,30% 6,80% 14,90% 44,40% 6,90% 

2
0
1
8
-2

0
2

0
 

IC-INDEX 0,002*** 2,599*** 0,009 0,002*** 2,494*** 0,004 0,002*** 2,491*** 0,004 
GAF       -0,143*** -31,804*** -3,100*** -0,137*** -33,024*** -3,353*** 
lnAT       -0,031*** 21,487*** -0,350* -0,021** 23,394*** -0,443** 
BETA       -0,005 -6,861*** -0,257 -0,011 -7,938*** -0,192 
QMTCA             0,007*** 0,729 -0,085** 
QMICA             -0,054** -16,033*** 0,358 
GENCEO             -0,022 -2,616 0,575** 
DUACEO             0,007 -1,301 -0,187 
MECOCA             0,005 -2,146 -0,349 
_cons 0,810*** 1,390*** -0,07 1,337*** -328,817*** 6,468** 1,144*** -355,698*** 8,718*** 

HT 0_EF 0,01_EF 0,47_EA 0,02_EF 0_EF 0,04_EF 0_EF 0_EF 0,04_EF 
R²_W 4,90% 58,90% 0,20% 10,00% 66,00% 6,30% 13,40% 66,80% 8,30% 
R²_O 8,60% 61,60% 0,90% 9,20% 35,90% 5,90% 9,60% 31,30% 4,50% 

2
0
1
2
-2

0
2

0
 

IC-INDEX 0,006*** 2,794*** 0,019*** 0,005*** 2,523*** 0,011** 0,005*** 2,521*** 0,012** 
GAF       -0,120*** -21,512*** -1,316*** -0,100*** -20,424*** -1,396*** 
lnAT       -0,002 11,719*** 0,018 -0,005 11,691*** 0,038 
BETA       -0,008 -3,284*** -0,711*** -0,008 -3,073*** -0,730*** 
QMTCA             0,004*** 0,509*** -0,031** 
QMICA             -0,009 -2,201 0,075 
GENCEO             -0,069*** -2,638** 0,276*** 
DUACEO             0,010** 0,197 0,018 
MECOCA             0,003 4,520*** -0,072 
_cons 0,803*** -1,357 -0,047 0,877*** -177,507*** 0,481 0,883*** -183,893*** 0,44 
HT 0,1_EA 0,63_EA 0,52_EA 0,39_EA 0_EF 0,4_EA 0,73_EA 0_EF 0,2_EA 
R²_W 12,80% 56,10% 0,70% 16,10% 65,10% 10,00% 21,30% 65,60% 10,90% 
R²_O 9,90% 55,60% 1,30% 18,40% 41,80% 11,90% 16,10% 39,90% 11,40% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 
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No longo prazo, tendo-se a GC, a quantidade de membros no conselho de 

administração influenciou de modo positivo a GV, medida pelos indicadores Qtobin e 

MVA, e de forma negativa quando o indicador foi o EVA. Nos períodos trienais, essa 

relação foi predominantemente negativa. Constataram-se indícios, ainda que frágeis, 

de que a quantidade de membros no CA influenciou na GV das empresas.  

 

Também foi observado que o sexo feminino da CEO descreveu relação negativa com 

Qtobin e MVA e positiva com o EVA. Inferiu-se, assim, uma possível influência, mas 

não se podendo afirmar que a relação foi muito consistente, pois, dependendo do 

indicador, o impacto foi negativo ou positivo. Com as demais características da GC 

não se obteve algum resultado mais consistente.  

 

Sumarizando os resultados das Tabelas 10, 11 e 12, concluiu que: o CI, medido pelo 

IC-INDEX, independentemente da estrutura de capital e alavancagem, do risco, do 

tamanho da empresa e das características da GC: não influenciou a sustentabilidade 

da lucratividade; influenciou a sustentabilidade da rentabilidade; e influenciou 

parcialmente a sustentabilidade da GV. Diante disso, as hipóteses H1, H2 e H3 foram 

parcialmente confirmadas, quando o CI foi medido pelo IC-INDEX. Complementando, 

em relação ao DEF e à GC: CI, estrutura de capital e alavancagem e risco tiveram 

relação inversa, ou seja, enquanto o CI influenciou de modo positivo o DEF e a GV, 

os outros influenciaram de forma negativa.  

 

Tabela 13  
Dados em painel para análise da influência das variáveis de GC e de controle no IC-
INDEX  

 2012 - 2014 2015-2017 2018-2020 2012-2020 

 IC-INDEX IC-INDEX IC-INDEX IC-INDEX 

QMTCA -0,04070 0,00016 -0,14600 -0,01450 
QMICA -0,15600 0,17400 1,06000 2,06*** 
GENCEO -0,16000 -2,82*** -0,02370 -1,82*** 
DUACEO ,316*** -0,12500 -0,58500 ,525* 
MECOCA -2,74*** -2,7*** 0,35900 -1,00000 
GAF -5,79*** -8,13*** -11,7*** -10,7*** 
lnAT -,293** 1,75*** ,682* 1,2*** 
BETA 0,01590 ,642*** -0,24600 -0,11800 
_cons 10,7*** -21,5*** -4,49000 -13,5*** 
Teste de 
Hausmann 

p 0.2463 __ EF. 
Aleatório 

p 0.0000 __ EF. 
Fixo 

p 0.8618 __ EF. 
Aleatório 

p 0.0013 __ EF. 
Fixo 

R²_W 25,7% 40,5% 1,6% 11,4% 
R²_O 28,9% 14,8% 11,0% 8,5% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01. 
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Conforme evidenciado na Tabela 13, a quantidade de membros do conselho de 

administração não influenciou nos níveis de CI das empresas. Essa afirmativa 

fundamentou-se no fato de em nenhum dos períodos ter sido detectada relação 

significativa entre o tamanho do conselho de administração (QMTCA) e o CI, o que 

acarretou a rejeição da hipótese H4.1. 

 

Também se observou que mais independência no conselho de administração 

associou-se a maiores níveis de CI. O principal resultado que fundamenta esse 

achado está no período de 2012 a 2020, quando a independência do conselho de 

administração (QMICA) impactou positiva e significativamente nos níveis de CI das 

empresas. Isso não foi aconteceu nos períodos trienais, o que contribuiu para que a 

hipótese H4.2 fosse parcialmente confirmada. 

 

A situação de CEO do sexo feminino teve impacto negativo nos níveis de CI, enquanto 

a dualidade do CEO apresentou fracos indícios de impactá-lo de forma positiva. Esses 

resultados foram observados no período de 2012 a 2020, quando se identificou que a 

CEO do sexo feminino (GENCEO) teve relação muito significativa e negativa com o 

CI, enquanto a situação de dualidade do CEO (DUACEO) teve relação fraca e positiva. 

Os resultados para sexo feminino da CEO e dualidade do CEO foram reforçados por: 

o primeiro ter tido resultado semelhante (relação negativa e muito significativa) no 

período de 2015 a 2017; e o segundo ter apresentado resultado significativo e positivo 

no período de 2012 a 2014. E contribuíram para a confirmação parcial das hipóteses 

H4.3 e H4.4. 

 

Surgiram indícios, ainda que fracos, de que a maior concentração de propriedade 

tenha influenciado negativamente nos níveis de CI. Esse achado teve fundamento no 

fato de a maior concentração de propriedade (MECOCA) ter apresentado relação 

negativa e significativa com o CI no primeiro e no segundo triênio e ser irrelevante no 

terceiro triênio e no período de 2012 a 2020. Este último resultado indicou ainda uma 

influência da concentração de propriedade somente no médio prazo. Confirmou-se 

parcialmente, a partir daí, a hipótese H4.5.  
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O conjunto desses resultados tornou possível anotar que as características da GC 

tenham influenciado nos níveis de CI das empresas. Portanto, a hipótese H4 foi 

parcialmente aprovada quando o CI foi medido pelo IC-INDEX. 

 

Outro efeito importante, mas não ligado diretamente às hipóteses levantadas neste 

trabalho, foi que em todos os períodos uma estrutura de capital mais alavancada 

(GAF) esteve, de forma muito significativa e negativa, associada ao CI. Isto significa 

que maiores níveis de CI associaram-se a menor endividamento. Igualmente relevante 

foi o tamanho da empresa (lnAT) ter tido impacto positivo e muito significativo em 

maiores níveis de CI, ressaltando que empresas maiores tenderam a ter maiores 

níveis de CI. O risco (BETA) teve significância estatística apenas no período de 2015 

a 2017 e com relacionamento positivo com o CI. 

 

4.2.2 Análises dos resultados de regressões com dados em painel para o 

método de mensuração MVAIC  

 

A Tabela 14 mostra que o capital humano e o capital estrutural, representados, 

respectivamente, pelas variáveis ECHM e ECEM, tiveram impacto positivo na 

sustentabilidade da lucratividade das empresas. O fundamentado está no fato de 

ambos terem apresentado influência positiva e significativa em todas as variáveis de 

lucratividade e nos três modelos econométricos no período de 2012 a 2020. Além 

disto, capital humano e capital estrutural também tiveram o mesmo relacionamento 

com a maioria das variáveis de lucratividade nos períodos trienais, confirmando-se as 

hipóteses H1.1, H2.1 e H3.1 relativamente aos capitais humano e estrutural. 
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Tabela 14  
Dados em painel para análise da influência do ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM na 
lucratividade  

  Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

  MB MEBITDA ML MB MEBITDA ML MB MEBITDA ML 

2
0
1
2

 a
 2

0
1
4

 

ECHM ,117*** ,0654*** ,0629*** ,119*** ,0668*** ,0641*** ,121*** ,0676*** ,065*** 
ECEM 0,11700 0,06550 ,272** 0,11500 0,05840 ,281** 0,06540 0,03290 ,248* 
ECRM 0,28500 -0,10900 0,08310 0,22400 -0,15100 0,06520 0,25500 -0,15100 0,08400 
ECAPEM -,277*** -,145*** -,133*** -,277*** -,146*** -,129*** -,278*** -,143*** -,131*** 
GAF       -0,07480 -0,05970 -0,02560 -0,09500 -0,05560 -0,04670 
lnAT       ,13*** ,0735*** ,0753*** ,129*** ,0739*** ,0733*** 
BETA       ,104** ,0689*** ,0395* ,114*** ,074*** ,047** 
QMTCA             ,0265*** ,00988* ,0177*** 
QMICA             -0,01860 0,00612 -0,00295 
GENCEO             0,06350 0,02570 0,03230 
DUACEO             -0,01850 -0,00155 -0,01840 
MECOCA             0,06320 0,09310 0,03750 
_cons -0,16100 -0,01150 -,311*** -2,19*** -1,16*** -1,5*** -2,42*** -1,31*** -1,62*** 
HT 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 
R²_W 37,30% 41,70% 41,40% 38,80% 43,50% 42,60% 40,00% 44,20% 44,10% 
R²_O 11,30% 31,60% 32,10% 8,88% 30,10% 27,30% 8,24% 29,60% 25,10% 

2
0
1
5

 a
 2

0
1
7

 

ECHM 0,00009 ,014*** ,0155*** -0,00019 ,014*** ,0159*** -0,00015 ,0138*** ,0137*** 
ECEM ,188*** ,165*** ,0953* ,151*** ,147*** 0,05550 ,149*** ,13*** ,0943** 
ECRM -,113*** -,187*** -,303*** -,107*** -,183*** -,289*** -,108*** -,196*** -,222*** 
ECAPEM 0,00204 -0,01050 -0,02170 0,01160 -0,00817 -0,01440 0,01110 -0,00624 -0,00799 
GAF       -,17*** -,0685* -,137*** -,174*** -,088** -,183*** 
lnAT       0,01650 0,00792 0,04200 0,01780 0,01080 0,00292 
BETA       0,00541 -0,00670 -,029** 0,00588 -0,00820 -,0247* 
QMTCA             -0,00095 -0,00376 -0,00225 
QMICA             0,00670 -,0657** -0,00720 
GENCEO             0,01870 0,00159 0,03470 
DUACEO             0,02000 0,02280 0,00154 
MECOCA             -0,00161 ,0569* 0,02920 
_cons ,241*** ,0843*** ,0693* 0,04230 -0,00849 -0,51900 0,02920 -0,02380 0,05800 
HT 0.34_EA 0.79_EA 0.04_EF 0.08_EA 0.67_EA 0.02_EF 0.47_EA 0.88_EA 0.13_EA 
R²_W 28,20% 35,00% 29,20% 35,10% 35,60% 30,70% 35,50% 37,40% 30,20% 
R²_O 5,39% 30,10% 30,30% 9,02% 29,00% 28,00% 9,55% 29,20% 42,80% 

2
0
1
8

 a
 2

0
2
0

 

ECHM -0,00067 ,0175*** ,0125*** -0,00100 ,0171*** ,0123*** -0,00090 ,0164*** ,0124*** 

ECEM ,274*** ,317*** ,377*** ,235*** ,355*** ,398*** ,237*** ,303*** ,397*** 

ECRM ,0383** -,146*** -,253*** ,0357* -,139*** -,253*** ,0412** -,179*** -,261*** 

ECAPEM ,00918** -,0255*** -,0213*** ,0113*** -,0224*** -,0206*** ,011*** -,0228*** -,0212*** 

GAF       -,137*** ,0924** 0,04520 -,14*** ,0748* 0,04610 

lnAT       0,00085 0,01170 -0,00620 -0,00115 0,00407 -0,00541 

BETA       ,0164*** 0,01670 ,0168* ,0164*** ,0199* ,0183* 

QMTCA             -,00201* -,00467** -,00541*** 

QMICA             0,00795 -,0599** -,0546** 

GENCEO             -0,00706 -0,00987 0,00244 

DUACEO             -0,00454 -0,01080 0,01020 

MECOCA             -,021** 0,01920 0,02390 

_cons ,128*** -0,04380 -,137*** ,162* -0,29400 -0,07640 ,22** -0,07330 -0,04360 

HT 0.98_EA 0.00_EF 0.00_EF 0.79_EA 0.00_EF 0.00_EF 0.99_EA 0.11_EA 0.00_EF 

R²_W 31,70% 49,40% 65,00% 38,60% 50,20% 65,30% 39,60% 51,50% 66,70% 

R²_O 10,60% 21,50% 42,80% 17,90% 20,60% 42,20% 19,80% 22,90% 43,30% 
continua 
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Tabela 14  
Dados em painel para análise da influência do ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM na 
lucratividade - conclui 

  Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

  
MB 

MEBITD
A 

ML MB MEBITDA ML MB MEBITDA ML 

2
0
1
2

 a
 2

0
2
0

 

ECHM ,00817*** ,00754*** ,0134*** ,00822*** ,00751*** ,0134*** ,00832*** ,00764*** ,0126*** 
ECEM ,305*** ,268*** ,265*** ,296*** ,275*** ,251*** ,305*** ,273*** ,248*** 
ECRM -0,00012 -,249*** -,304*** 0,01060 -,254*** -,296*** 0,00786 -,264*** -,25*** 
ECAPEM -,023** -,0203*** -,0283*** -,024** -,0191*** -,0291*** -,0245** -,0198*** -,0235*** 
GAF       -0,03650 0,02980 -,0462* -0,04060 0,03260 -,0871*** 
lnAT       -0,00686 0,00878 -0,00841 -0,00581 0,01020 -,0105** 
BETA       -0,00941 -0,00061 -0,00719 -0,00316 0,00232 0,00039 
QMTCA             ,00934*** 0,00140 0,00227 
QMICA             -0,03090 -,0412** -0,01050 
GENCEO             0,01050 -0,00075 0,01710 
DUACEO             -0,01710 0,00056 -,0152** 
MECOCA             -0,00372 0,02590 0,01480 
_cons ,105** ,067** -0,03630 0,23100 -0,08200 0,11900 0,14800 -0,11800 0,12100 
HT 0.64_EA 0.69_EA 0.00_EF 0.14_EA 0.86_EA 0.00_EF 0.27_EA 0.97_EA 0.97_EA 
R²_W 7,08% 22,20% 32,90% 7,10% 22,50% 33,20% 8,19% 22,90% 33,60% 
R²_O 8,11% 29,50% 36,30% 10,40% 29,20% 38,30% 8,07% 29,50% 40,10% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 

 

De acordo com a Tabela 14, o capital relacional e o capital empregado, representados 

respectivamente pelas variáveis ECRM e ECAPEM, influenciaram negativamente a 

sustentabilidade da lucratividade das empresas. Esses dois componentes do CI, no 

período de 2012 a 2020, influenciaram negativa e significativamente todas as variáveis 

de lucratividade. O mesmo foi registrado no período de 2012 a 2014 e 2015 a 2017. 

No período de 2018 a 2020 e somente com a variável MB o capital relacional e o 

capital empregado influenciaram positiva e significativamente, mas com as demais 

variáveis o resultado foi em direção oposta. Esse conjunto conduziu à rejeição das 

hipóteses H1.1, H2.1 e H3.1 para o capital relacional e capital empregado.  

 

Nos períodos trienais captou-se a relevância da estrutura de capital e alavancagem 

(GAF) para explicar a lucratividade das empresas, mas geralmente influenciando-a de 

forma negativa. Tal situação não se repetiu no período de 2012 a 2020, quando seu 

efeito foi predominantemente insignificante, tendo relação significativa somente com 

a ML. No período de longo prazo, também o tamanho da empresa e risco, 

respectivamente representados pelas variáveis lnAT e BETA, manifestaram 

relacionamento estatístico insignificante com as variáveis de lucratividade. A exceção 

foi a ML, que teve relação significativa e negativa com o tamanho da empresa no 

modelo econométrico 3. O tamanho da empresa e risco apresentaram relevância 
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estatística consistente apenas no período de 2012 a 2014, quando, de maneira geral, 

afetaram a lucratividade de modo positivo e significativo. Portanto, de resultado mais 

consistente, tem-se que uma estrutura de capital menos alavancada esteve associada 

a maior lucratividade. 

 

Ao analisar os resultados obtidos para as características da GC, averiguou-se que, 

entre estas, a quantidade de membros do conselho de administração (QMTA) foi a 

que se apresentou como a de maior influência na lucratividade. Isso se deveu à 

relação significativa existente entre essa característica da GC e a lucratividade no 

período de 2012 a 2014 e 2018 a 2020. No entanto, o primeiro período apresentou 

relação positiva e o segundo negativa. Concluindo, as demais características da GC 

não influenciaram de forma significativa a lucratividade em praticamente em todos os 

cenários. 

 

Os dados da Tabela 15 notificam que os capitais humano, estrutural e empregado, 

representados, respectivamente por ECHM, ECEM e o ECAPEM, tiveram influência 

positiva na sustentabilidade da rentabilidade das empresas, inverso ao observado 

para o capital relacional (ECRM). Em relação ao capital humano, o fundamento foi em 

uma relação significativa e positiva com a maioria das variáveis de rentabilidade e em 

todos os períodos, tendo como exceção apenas o período de 2012 a 2014, quando 

não foi captada relação significativa. Quanto ao capital humano, confirmaram-se 

parcialmente as hipóteses H1.2, H2.2 e H3.2. A fundamentação para os resultados 

obtidos para o capital estrutural e capital empregado está no seu relacionamento 

positivo e significativo com todos os indicadores de rentabilidade em todos os períodos 

e modelos econométricos. Para o capital estrutural e capital empregado, as hipóteses 

H1.2, H2.2 e H3.2 foram confirmadas. A análise dos resultados estatísticos 

observados para o capital relacional revelou que esse componente do CI teve, 

geralmente, influência negativa e significativa na rentabilidade das empresas, o que 

fez com que fossem rejeitadas as hipóteses H1.2, H2.2 e H3.2 para o capital 

relacional.  
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Tabela 15  
Dados em painel para análise da influência do ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM na 
rentabilidade  

  Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

  ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC 

2
0
1
2

 a
 2

0
1
4

 

ECHM 0,00009 -0,00212 -0,00086 0,00007 -0,00215 -0,00097 -0,00005 -0,00242 -0,00109 
ECEM ,197*** ,409*** ,138*** ,209*** ,44*** ,12*** ,214*** ,454*** ,126*** 
ECRM -,0812*** -,277*** -,121*** -,0346* -,163*** -,112*** -,0337* -,156*** -,117*** 
ECAPEM ,0272*** ,101*** ,0685*** ,0299*** ,109*** ,064*** ,0288*** ,107*** ,0643*** 
GAF       -,0515*** -,0615** -,113*** -,058*** -,0791** -,114*** 
lnAT       -,0132*** -,0342*** -,012** -,0143*** -,0362*** -,0125** 
BETA       -,0117*** -,0426*** 0,00617 -,0123*** -,0448*** 0,00513 
QMTCA             -0,00147 -0,00313 -,00338*** 
QMICA             0,00795 0,02370 0,01480 
GENCEO             -0,00207 0,00310 -0,00444 
DUACEO             -0,00377 -0,00731 0,00026 
MECOCA             -,0229* -,0691** -0,00502 
_cons -,0764*** -,141*** -0,02620 ,122* ,362** ,197** ,164** ,457** ,229*** 
HT 0.06_EA 0.26_EA 0.03_EF 0.00_EF 0.02_EF 0.01_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.01_EF 
R²_W 41,00% 41,90% 38,90% 46,40% 46,70% 47,10% 47,40% 47,80% 48,70% 
R²_O 27,50% 52,80% 38,60% 33,90% 43,80% 53,70% 37,10% 45,30% 50,60% 

2
0
1
5

 a
 2

0
1
7

 

ECHM ,00163** ,0059*** 0,00101 ,00163** ,00568*** 0,00055 ,00161** ,0048*** 0,00049 
ECEM ,166*** ,354*** ,193*** ,167*** ,316*** ,183*** ,169*** ,266*** ,188*** 
ECRM -,0833*** -,198*** -,0547*** -,0669*** -,176*** -,0452*** -,0652*** -,208*** -,0425*** 
ECAPEM ,00916** ,047*** ,0231*** 0,00712 ,0544*** ,026*** 0,00829 ,0556*** ,0279*** 
GAF       -,0702*** -,197*** -,0951*** -,0746*** -,187*** -,0764*** 
lnAT       -0,00590 0,01610 -0,01100 -0,00481 -0,00080 -,016** 
BETA       -0,00530 -,0181* 0,00533 -0,00577 -,0197* 0,00393 
QMTCA             0,00148 0,00291 0,00116 
QMICA             -0,00219 ,0406* 0,00805 
GENCEO             0,00624 -0,02460 -,0443*** 
DUACEO             -0,00283 -0,00073 0,00330 
MECOCA             0,01970 -0,01880 0,00805 
_cons -,0505*** -,132*** -,0659*** 0,05980 -0,30500 0,13300 0,01560 -0,01470 0,18800 
HT 0.06_EA 0.02_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.02_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.11_EA 0.00_EF 
R²_W 52,60% 46,50% 52,30% 55,20% 49,20% 57,50% 55,60% 49,20% 59,60% 
R²_O 30,40% 42,80% 37,00% 50,20% 50,50% 49,50% 46,30% 62,40% 43,90% 

2
0
1
8

 a
 2

0
2
0

 

ECHM ,00184*** ,00433** ,00155** ,00231*** 0,00235 ,00222*** ,00235*** 0,00260 ,0023*** 
ECEM ,231*** ,218*** ,166*** ,217*** ,21*** ,141*** ,217*** ,208*** ,141*** 
ECRM -,14*** -,205*** -,103*** -,151*** -,184*** -,118*** -,153*** -,181*** -,117*** 
ECAPEM ,00839*** ,411*** ,0306*** 0,00392 ,426*** ,0245*** 0,00372 ,426*** ,0241*** 
GAF       -,0402*** -,0995* -,0647*** -,0398*** -,115** -,0668*** 
lnAT       -,036*** ,0731*** -,0456*** -,0359*** ,0773*** -,0461*** 
BETA       0,00597 ,0472*** 0,00222 0,00643 ,047*** 0,00250 
QMTCA             -,00241*** -0,00396 -,0017* 
QMICA             -,0218** -,0773** -0,01070 
GENCEO             -0,00185 0,01810 -0,00327 
DUACEO             0,00417 -0,00770 -0,00326 
MECOCA             0,00547 0,00106 -0,00250 
_cons -,0827*** -,257*** -,041** ,511*** -1,44*** ,723*** ,533*** -1,45*** ,751*** 
HT 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 
R²_W 67,70% 80,40% 53,40% 72,10% 82,00% 61,10% 72,90% 82,20% 61,50% 
R²_O 35,30% 49,50% 38,70% 38,30% 41,00% 16,60% 38,40% 42,40% 15,90% 

continua 
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Tabela 15 
Dados em painel para análise da influência do ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM na 
rentabilidade - conclui 

  Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

  ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC 

2
0
1
2

 a
 2

0
2
0

 

ECHM ,00152*** ,0168*** 0,00056 ,00139*** ,0146*** 0,00030 ,00142*** ,0145*** 0,00009 
ECEM ,209*** ,266*** ,186*** ,186*** ,183*** ,159*** ,184*** ,18*** ,163*** 
ECRM -,15*** -,28*** -,133*** -,138*** -,247*** -,121*** -,14*** -,247*** -,116*** 
ECAPEM ,0054*** ,163*** ,0238*** ,00514*** ,182*** ,0247*** ,0053*** ,186*** ,0267*** 
GAF       -,0779*** -,293*** -,0913*** -,0742*** -,27*** -,0882*** 
lnAT       -,0133*** ,0338*** -,0112*** -,0148*** ,0246*** -,012*** 
BETA       -0,00337 -,0227*** -0,00278 -,00429* -,0279*** -0,00331 
QMTCA             -,00101** -0,00271 0,00052 
QMICA             0,00199 ,0381* ,0179*** 
GENCEO             -,00642** -,0506*** -,012*** 
DUACEO             -0,00193 -0,01000 ,00569** 
MECOCA             0,00811 0,03040 -0,00287 
_cons -,057*** -,168*** -,034*** ,187*** -,568*** ,183*** ,213*** -,436*** ,182*** 
HT 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 
R²_W 56,80% 55,30% 49,00% 62,30% 58,90% 54,70% 62,60% 59,70% 55,60% 
R²_O 31,40% 50,00% 30,40% 51,50% 49,50% 45,40% 50,20% 51,70% 47,10% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 

 

Estrutura de capital e alavancagem, tamanho da empresa e risco tiveram influência 

negativa nos níveis de rentabilidade das empresas analisadas, com fundamento em 

que essas três variáveis, respectivamente representadas pelos indicadores GAF, lnAT 

e BETA, relacionaram-se de forma negativa e muito significativa com os indicadores 

de rentabilidade nos três períodos analisados. Na amostra analisada, empresas mais 

endividadas, maiores e mais arriscadas tenderam a menor rentabilidade. Essa 

conclusão é mais frágil em relação ao risco, que em poucos momentos apresentou 

relação positiva com a rentabilidade. O resultado em relação à estrutura de capital 

revela ainda haver uma relação inversa com o CI no que toca ao DEF e à GV.  Já 

quanto relação ao risco, não sinalizaram que as empresas com mais CI foram as mais 

arriscadas. 

 

Na GC, apenas a situação de CEO do sexo feminino referiu, ainda que de maneira 

frágil, alguma influência na rentabilidade das empresas. Isso se fundamentou nos 

resultados de longo prazo (2012 a 2020), sugeriram que essa característica da GC 

relacionou-se significativa e negativamente com todos os indicadores de rentabilidade. 

Nesse mesmo período, a independência do conselho de administração teve 

relacionamento positivo muito significativo com o ROIC e positivo e pouco significativo 

com o ROE. As demais características da GC expuseram, de modo geral, 

relacionamentos pouco significativos com a rentabilidade.  
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Na Tabela 16, lê-se que o capital humano, capital estrutural e capital empregado 

tiveram influência positiva na sustentabilidade da geração de valor das empresas, 

resultado inverso ao exposto para o capital relacional. De acordo com os resultados, 

no longo prazo o capital humano, capital estrutural, capital relacional e capital 

empregado, cujos proxies foram, respectivamente, ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM, 

mostraram relação significativa com a GV, sendo que: os dois primeiros tiveram 

influência positiva em todas as variáveis de GV; o terceiro teve influência negativa 

com todas as variáveis de GV; e o quarto teve influência positiva no EVA®  e negativa 

no Qtobin e no MVA.  

 

Em todos os triênios constatou-se consistência do capital estrutural em contribuir 

significativamente e de modo positivo para a GV. Capital humano e capital empregado, 

apesar de terem resultados menos consistentes que o capital estrutural, também 

mantiveram relação positiva e significativa com a GV. Em relação ao capital relacional, 

em todos os períodos trienais a influência foi negativa e significativa na GV. Com isso, 

pode-se abstrair que: para o capital estrutural, a hipótese H1.3 foi confirmada, 

enquanto H2.3 e H3.3 foram parcialmente confirmadas; para o capital humano e o 

capital empregado, as hipóteses H1.3, H2.3 e H3.3 foram parcialmente confirmadas; 

e para o capital relacional, as hipóteses H1.3, H2.3 e H3.3 foram rejeitadas. 

 

De modo consistente, uma estrutura de capital mais alavancada contribuiu de maneira 

negativa e muito significativa para a GV, reportando relação inversa entre o CI e a 

estrutura de capital e alavancagem em relação ao DEF e GV. O tamanho da empresa 

foi significativo em muitos momentos, no entanto, na maioria das vezes impactou 

negativamente e, em alguns, de maneira positiva. Quanto ao risco, nas vezes em que 

se demonstrou significativo, foi impactando negativamente a GV, não significando que 

empresas mais intensivas em CI foram mais arriscadas. 
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Tabela 16  
Dados em painel para análise da influência do ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM na 
geração de valor 

   
  

Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA 

2
0
1
2

-2
0
1

4
 

ECHM 0,001 -0,076 0,025* 0,001 -0,035 0,021 0,001 -0,048 0,025* 

ECEM 0,069 3,319 0,747** 0,054 1,363 0,865*** 0,086** 1,35 0,672* 

ECRM -0,073** -2,719 -0,993*** -0,091** 0,017 -0,647*** -0,046 0,625 -0,628* 

ECAPEM -0,057*** 1,268* 0,342*** -0,063*** 1,745*** 0,410*** -0,058*** 1,625*** 0,596*** 

GAF       0,031 -12,577*** -0,081 0,019 -12,425*** 0,137 

lnAT       -0,041*** 2,519*** 0,113** -0,026*** 2,565*** 0,094 

BETA       -0,028*** -2,317*** -0,555*** -0,029*** -2,455*** -0,576*** 

QMTCA             -0,001 0,052 -0,029** 

QMICA             0 -1,940* -0,013 

GENCEO             -0,011 -0,21 0,002 

DUACEO             0,017*** 0,297 0,075* 

MECOCA             -0,011 -3,338** 0,23 

_cons 0,834*** 1,641 -0,451* 1,502*** -33,155*** -2,127*** 1,244*** -31,258*** -1,822 

HT 0,51_EA 0,23_EA 0,09_EA 0,02_EF 0,89_EA 0,07_EA 0,23_EA 0,79_EA 0,03_EF 

R²_W 8,50% 1,80% 15,00% 13,90% 17,80% 26,90% 15,10% 18,80% 28,40% 

R²_O 8,00% 0,30% 11,80% 6,50% 30,10% 22,60% 11,10% 33,90% 9,00% 

2
0
1
5
-2

0
1

7
 

ECHM -0,003 0,002 0,043* -0,003** 0,095 0,044** -0,003* 0,023 0,044** 

ECEM 0,135*** 9,681*** 2,007*** 0,098*** 1,017 1,594*** 0,115*** 1,401 1,425*** 

ECRM 0,042* -0,008 -1,187*** 0,043* -0,567 -0,692* 0,055** 1,058 -0,767** 

ECAPEM -0,067*** -2,002** 0,174 -0,060*** -1,415 0,169 -0,060*** -0,814 0,155 

GAF       -0,211*** -30,853*** -2,183*** -0,188*** -28,193*** -1,966*** 

lnAT       -0,003 7,678*** 0,154 0,008 3,775*** 0,074 

BETA       0,022** -1,979*** -0,689*** 0,024*** -1,799*** -0,692*** 

QMTCA             0 -0,407** -0,129*** 

QMICA             -0,015 2,755* 0,44 

GENCEO             -0,055** 0,208 0,085 

DUACEO             0,02 3,589*** 1,309*** 

MECOCA             -0,009 -3,972** -0,354 

_cons 0,762*** -1,152 -1,351*** 0,872*** -106,881*** -2,615 0,687** -42,225*** -0,221 

HT 0,37_EA chi2<0_EA 0_EF chi2<0_EA 0_EF 0_EF 0_EF 0,05_EA 0_EF 

R²_W 9,60% 5,50% 18,00% 19,60% 31,40% 25,00% 21,10% 32,60% 31,00% 

R²_O 5,10% 0,00% 6,70% 16,80% 17,90% 5,80% 11,50% 24,70% 8,80% 

2
0
1
8
-2

0
2

0
 

ECHM -0,002 0,442 0,02 -0,001 0,132 0,024 -0,001 0,165 0,025 

ECEM 0,071** 10,279 1,767*** -0,001 -10,72 1,630*** 0,03 -10,784 1,508*** 

ECRM -0,071** -6,759 -1,580*** -0,113*** -0,891 -1,461*** -0,073*** 0,578 -1,491*** 

ECAPEM -0,001 -2,214 0,331*** -0,006 0,745 0,266*** -0,002 1,165 0,269*** 

GAF       -0,138*** -58,364*** -1,199*** -0,146*** -60,328*** -1,333*** 

lnAT       -0,032*** 26,316*** -0,123** -0,016** 28,478*** -0,086 

BETA       -0,003 -9,865** -0,211 -0,008 -10,926*** -0,221 

QMTCA             0,006*** 0,544 -0,058** 

QMICA             -0,047** -19,261** -0,097 

GENCEO             -0,02 -2,287 0,440* 

DUACEO             0,008 -2,074 -0,038 

MECOCA             0,011 -2,358 -0,052 

_cons 0,796*** 3,398 -1,109*** 1,412*** -383,156*** 1,385 1,077*** -411,972*** 1,433 

HT 0,54_EA 0,04_EF 0,44_EA 0_EF 0_EF 0,27_EA chi2<0_EA 0_EF 0,35_EA 

R²_W 4,00% 0,80% 15,50% 8,70% 12,90% 17,40% 11,70% 13,90% 18,40% 

R²_O 0,10% 0,80% 23,00% 3,70% 10,00% 28,80% 6,10% 9,10% 29,90% 
continua 
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Tabela 16  
Dados em painel para análise da influência do ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM na 
geração de valor - conclui 

   
  

Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA 

2
0
1
2

-2
0
2

0
 

ECHM 0,002*** 1,046*** 0,040*** 0,002** 0,543*** 0,045*** 0,001* 0,504*** 0,046*** 

ECEM 0,139*** 10,609** 1,938*** 0,111*** -1,144 1,780*** 0,116*** -0,463 1,736*** 

ECRM -0,094*** -13,804*** -1,553*** -0,069*** -10,212** -1,246*** -0,070*** -10,087** -1,259*** 

ECAPEM -0,064*** -13,158*** 0,196*** -0,061*** -8,334*** 0,163*** -0,055*** -7,730*** 0,142** 

GAF       -0,106*** -42,847*** -0,554*** -0,085*** -40,839*** -0,625*** 

lnAT       -0,010** 13,359*** 0,057 -0,011*** 13,087*** 0,077 

BETA       -0,007 -3,473*** -0,668*** -0,006 -3,485*** -0,668*** 

QMTCA             0,004*** 0,32 -0,024* 

QMICA             -0,012 0,783 -0,07 

GENCEO             -0,066*** -5,629*** 0,195** 

DUACEO             0,009* 0,85 0,043 

MECOCA             0,002 2,075 -0,102 

_cons 0,785*** 6,795 -1,175*** 0,982*** -184,319*** -1,496* 0,972*** -185,378*** -1,458 

HT 0,04_EF 0_EF 0_EF 0,09_EA 0_EF 0_EF 0,12_EA 0_EF 0_EF 

R²_W 17,80% 12,70% 18,00% 20,50% 27,70% 23,20% 25,20% 28,30% 23,70% 

R²_O 4,00% 1,60% 16,30% 11,00% 6,90% 20,40% 10,10% 7,00% 20,40% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 

 

Entre as características da GC, não foram encontrados resultados consistentes que 

de relacionamento significativo com a GV.  

 

Resumindo os principais resultados representados nas Tabelas 14, 15 e 16, concluiu-

se que, entre os componentes do CI, os capitais humano, estrutural e empregado 

influenciaram positivamente na sustentabilidade do DEF e da GC das empresas, 

independentemente da estrutura de capital e alavancagem, do risco, do tamanho da 

empresa e da característica da GC. Esse achado é mais consistente para o capital 

estrutural do que para o capital humano e capital empregado. As hipóteses H1, H2 e 

H3 foram confirmadas para o capital estrutural e parcialmente confirmadas para os 

capitais humano e empregado e rejeitadas para o capital relacional. E, quanto ao DEF 

e à GV, o CI, a estrutura de capital e a alavancagem e risco tiveram relação inversa, 

ou seja, enquanto o CI influenciou de modo positivo o DEF e a GV, os outros 

influenciaram de forma negativa.   

 



 

 

Tabela 17 
Dados em painel para análise da influência do ECIM na lucratividade  

  Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

  MB MEBITDA ML MB MEBITDA ML MB MEBITDA ML 
2
0
1
2

 a
 2

0
1
4

 

ECIM ,108*** ,0655*** ,0662*** ,112*** ,0675*** ,0682*** ,112*** ,0676*** ,0679*** 

GAF       -0,02400 -0,05270 -0,01850 -0,02440 -0,04550 -0,03110 

lnAT       ,149*** ,0857*** ,0824*** ,15*** ,0877*** ,0819*** 

BETA       ,0881** ,052** 0,03190 ,0985** ,0568** ,0399* 

QMTCA             ,024** ,0105** ,0177*** 

QMICA             0,00857 0,01830 0,00820 

GENCEO             0,05230 0,02250 0,02740 

DUACEO             -0,00493 0,00523 -0,01250 

MECOCA             0,13700 0,10100 0,06550 

_cons -,257*** -,167*** -,27*** -2,62*** -1,52*** -1,57*** -2,95*** -1,72*** -1,75*** 

HT 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 

R²_W 34,20% 39,10% 39,40% 35,90% 40,80% 40,70% 36,90% 41,60% 42,30% 

R²_O 13,20% 23,10% 31,90% 9,37% 21,80% 26,30% 8,38% 21,20% 23,80% 

2
0
1
5

 a
 2

0
1
7

 

ECIM ,00784*** ,0215*** ,0211*** ,00595*** ,0202*** ,019*** ,00587*** ,0197*** ,0188*** 
GAF       -,236*** -,149*** -,223*** -,241*** -,167*** -,23*** 
lnAT       0,01660 0,01250 0,00532 0,01830 0,01400 0,00710 
BETA       -,013* -,0301*** -,05*** -0,01200 -,0322*** -,0514*** 
QMTCA             -0,00176 -0,00347 -0,00086 
QMICA             0,00446 -,0596** 0,00516 
GENCEO             0,02350 0,00111 0,01500 
DUACEO             0,01980 0,01410 -0,03370 
MECOCA             -0,01110 ,0549* 0,02640 
_cons ,292*** ,0741*** -0,02520 0,11400 -0,05640 -0,00495 0,10700 -0,06440 -0,04310 
HT 0.22_EA 0.63_EA 0.25_EA 0.05_EA 0.13_EA 0.43_EA 0.63_EA 0.46_EA 0.50_EA 
R²_W 7,26% 23,30% 16,50% 19,80% 26,40% 21,10% 20,50% 28,20% 21,10% 
R²_O 7,61% 13,50% 17,90% 13,20% 12,60% 27,50% 13,00% 12,00% 29,50% 

continua 
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Tabela 17 
Dados em painel para análise da influência do ECIM na lucratividade - conclui 

  Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

  MB MEBITDA ML MB MEBITDA ML MB MEBITDA ML 
2
0
1
8

 a
 2

0
2
0

 

ECIM ,00404*** ,0239*** ,022*** ,00281*** ,0233*** ,0211*** ,00283*** ,0236*** ,0213*** 

GAF       -,212*** -0,05170 -,139*** -,216*** -0,06440 -,15*** 

lnAT       -0,00017 ,0258* 0,01130 -0,00252 ,0292** 0,01270 

BETA       0,00618 0,00041 -0,00580 0,00669 0,00001 -0,00508 

QMTCA             -,00227* -0,00433 -,00527** 

QMICA             0,00961 -,0842*** -,0608** 

GENCEO             -0,00458 -0,00608 0,01100 

DUACEO             -,00947* -,0211* -0,00559 

MECOCA             -,0208* -0,00097 -0,00450 

_cons ,312*** ,0611*** -,0337*** ,367*** -0,33600 -0,17200 ,435*** -0,32100 -0,12600 

HT 0.69_EA 0.00_EF 0.00_EF 0.44_EA 0.00_EF 0.00_EF 0.97_EA 0.00_EF 0.01_EF 

R²_W 5,45% 35,40% 35,00% 20,90% 36,20% 36,60% 22,40% 37,90% 37,70% 

R²_O 2,48% 10,70% 18,60% 17,20% 10,10% 22,30% 18,40% 10,40% 23,40% 

2
0
1
2

 a
 2

0
2
0

 

ECIM ,0128*** ,0146*** ,0201*** ,0118*** ,0138*** ,0186*** ,0121*** ,0139*** ,0186*** 

GAF       -,107*** -,0729*** -,168*** -,112*** -,0732*** -,173*** 

lnAT       0,00060 ,0159** -0,00061 0,00143 ,0166** -0,00192 

BETA       -0,01250 -0,01390 -,0177** -0,00684 -0,01260 -,0173** 

QMTCA             ,00832*** 0,00066 0,00229 

QMICA             -0,03370 -0,01810 0,00808 

GENCEO             0,00616 0,00073 0,01390 

DUACEO             -0,01630 -0,00056 -,0175** 

MECOCA             -0,01050 0,01100 0,00475 

_cons ,268*** ,114*** -0,01800 ,299** -0,10500 0,05330 ,238* -0,12300 0,05130 

HT 0.68_EA 0.59_EA 0.18_EA 0.06_EA 0.65_EA 0.81_EA 0.19_EA 0.96_EA 0.59_EA 

R²_W 4,37% 10,60% 19,60% 4,77% 11,40% 22,00% 5,67% 11,40% 22,30% 

R²_O 6,91% 15,20% 22,20% 12,00% 15,60% 27,60% 8,20% 15,60% 28,10% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 



 

 

Ao analisar os resultados da Tabela 17, percebeu-se que o CI, medido pelo ECIM, 

teve influência positiva na sustentabilidade da lucratividade das empresas. O 

fundamento está no fato de ter havido relacionamento positivo e muito significativo 

entre o CI e todas as variáveis de lucratividade, em todos os períodos e em todos os 

modelos econométricos, o que contribuiu para a confirmação das hipóteses H1.1, 

H2.1 e H3.1 para o CI medido pela ECIM. Também significa que empresas com 

maiores níveis de CI tiveram lucratividade mais sustentável. Isso colocou a variável 

ECIM com mais poder explicativo para a lucratividade das empresas do que a variável 

IC-INDEX, uma vez que para este último as mesmas hipóteses foram rejeitadas. 

 

Os maiores níveis de endividamento e maior risco associaram-se a menos 

lucratividade, e o maior tamanho da empresa não influenciou significativamente. Os 

fundamentos dessa conclusão estão, primeiro, nos resultados observados para o 

tamanho da empresa (lnAT) e risco (BETA) no período de 2012 a 2014, quando houve 

influência positiva e de significância moderada dessas variáveis na lucratividade. Já 

no período de 2015 a 2017, a estrutura de capital e alavancagem (GAF) e o risco 

(BETA) tiveram relação negativa e muito significativa com a lucratividade. E nos 

períodos de 2018 a 2020 e 2012 a 2020, somente a estrutura de capital e 

alavancagem relataram influência significativa e, como nos períodos anteriores, 

negativamente associada à lucratividade. Confirmou-se com isso uma relação inversa 

entre o CI e a estrutura de capital e alavancagem em relação ao DEF e GV, ou seja, 

maiores níveis de CI associaram-se a menos endividamento. Já em relação ao risco, 

as empresas com mais CI não foram as mais arriscadas, representando, logo, uma 

relação inversa.  

 

Nenhuma das características da GC apresentou resultados consistentes, que se 

repetiram entre as diferentes variáveis em um período ou que se repetiram em 

diferentes períodos. Entre esses resultados, destaca-se que a quantidade de 

membros no conselho de administração (QMTCA) influenciou de forma positiva e 

significativa a lucratividade no período de 2012 a 2014. No entanto, isso só se repetiu 

no período de 2012 a 2020 e somente na relação com a MB, em direção oposta ao 

ocorrido no período de 2015 a 2017 na relação com as variáveis MEBITDA e ML.  



133 

 

 

Tabela 18  
Dados em painel para análise da influência do ECIM na rentabilidade  

 
 Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

  ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC 

2
0
1
2

 a
 2

0
1
4

 

ECIM ,00841*** ,018*** ,00687*** ,00751*** ,0159*** ,00481*** ,0074*** ,0156*** ,00479*** 
GAF       -,0712*** -,117*** -,149*** -,0808*** -,144*** -,155*** 
lnAT       -,0172*** -,0453*** -,0117*** -,0183*** -,0476*** -,0107*** 
BETA       -,00949** -,0375*** ,00888* -,00981** -,0391*** 0,00785 
QMTCA             -0,00013 0,00049 -0,00066 
QMICA             0,00365 0,00972 0,00118 
GENCEO             -0,00073 0,00832 0,00023 
DUACEO             -,00559* -,0134* -0,00349 
MECOCA             -,0349** -,113*** -,0363*** 
_cons ,0111*** ,0252** ,0404*** ,304*** ,784*** ,263*** ,35*** ,906*** ,282*** 
HT 0.02_EF 0.01_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.01_EF 0.07_EA 0.00_EF 0.00_EF 0.13_EA 
R²_W 20,20% 15,90% 10,50% 28,10% 23,00% 23,40% 29,20% 24,60% 24,30% 
R²_O 6,01% 4,38% 0,82% 25,70% 11,70% 31,80% 30,40% 18,90% 37,50% 

2
0
1
5

 a
 2

0
1
7

 

ECIM ,00841*** ,0212*** ,00856*** ,00696*** ,0168*** ,00681*** ,00694*** ,017*** ,00692*** 
GAF       -,146*** -,304*** -,146*** -,148*** -,285*** -,137*** 
lnAT       -0,00199 0,00418 -0,00125 -0,00162 0,00400 -0,00185 
BETA       -,021*** -,0533*** -,00998** -,021*** -,0532*** -,0103** 
QMTCA             0,00012 0,00242 0,00043 
QMICA             0,00137 0,03540 0,00506 
GENCEO             0,00459 -0,02920 -,0263** 
DUACEO             -0,01380 -0,03680 -0,00007 
MECOCA             -0,00041 -0,03330 -0,01290 
_cons 0,00384 -0,01090 ,0225*** ,0959* 0,06360 ,0978* ,0904* 0,05740 ,11* 
HT 0.13_EA 0.02_EF 0.04_EF 0.10_EA 0.11_EA 0.13_EA 0.08_EA 0.23_EA 0.27_EA 
R²_W 20,40% 19,00% 18,60% 29,90% 28,30% 30,00% 29,80% 28,30% 31,10% 
R²_O 9,25% 10,20% 7,56% 45,60% 28,40% 26,20% 47,90% 36,30% 26,50% 

2
0
1
8

 a
 2

0
2
0

 

ECIM ,00875*** ,0336*** ,00807*** ,00827*** ,0323*** ,00781*** ,00835*** ,0325*** ,00787*** 
GAF       -,147*** -,252*** -,142*** -,153*** -,259*** -,149*** 
lnAT       -,03*** -0,00565 -,0467*** -,0304*** 0,00031 -,0485*** 
BETA       -0,00928 -,0578* -,0119* -0,00876 -,0588* -,0109* 
QMTCA             -,00267** -0,00749 -,00234* 
QMICA             -0,02150 0,05020 -0,00534 
GENCEO             0,00301 0,02490 0,00017 
DUACEO             -0,00644 -,061** -,0131** 
MECOCA             -0,00853 0,03210 -0,00993 
_cons -0,00108 -,0772*** ,0233*** ,523*** 0,12600 ,814*** ,564*** 0,04710 ,87*** 
HT 0.00_EF 0.15_EA 0.00_EF 0.00_EF 0.38_EA 0.00_EF 0.00_EF 0.62_EA 0.00_EF 
R²_W 22,50% 16,30% 19,00% 32,90% 17,70% 34,30% 34,00% 18,80% 35,50% 
R²_O 14,10% 33,10% 13,80% 25,90% 37,10% 7,63% 25,70% 37,70% 7,07% 

2
0
1
2

 a
 2

0
2
0

 

ECIM ,00756*** ,0341*** ,00699*** ,00631*** ,0317*** ,00556*** ,00605*** ,0317*** ,00552*** 
GAF       -,134*** -,254*** -,129*** -,141*** -,249*** -,13*** 
lnAT       -,0136*** -0,00540 -,0104*** -,01*** -0,01370 -,0106*** 
BETA       -,011*** -,045*** -,0127*** -,0145*** -,0513*** -,0136*** 
QMTCA             -,00153** -,00726*** -0,00023 
QMICA             0,00982 0,03440 ,0194*** 
GENCEO             -0,00003 0,00176 -0,00012 
DUACEO             -0,00338 -,0273*** 0,00283 
MECOCA             -0,00540 0,00881 -,014** 
_cons ,01*** -,0744*** ,0333*** ,272*** 0,11600 ,246*** ,233*** ,289** ,255*** 
HT 0.01_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.81_EA 0.59_EA 0.00_EF 0.59_EA 
R²_W 19,80% 31,20% 16,00% 34,10% 35,10% 29,00% 34,50% 35,90% 29,70% 
R²_O 9,43% 18,70% 6,34% 37,20% 26,30% 23,90% 39,90% 26,20% 24,50% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 
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Existiram, portanto, indícios de que a maior quantidade de membros no conselho de 

administração influenciou a lucratividade das empresas, sem poder inferir com certeza 

em que direção. As demais variáveis não exibiram resultados relevantes em período 

algum, e quando isso aconteceu foi com uma única variável de lucratividade.  

 

A Tabela 18 descreve que o CI, medido pela ECIM, influenciou positivamente na 

sustentabilidade da rentabilidade das empresas. Isso foi fundamentado no fato de que 

o CI, medido pela ECIM, teve influência muito significativa e positiva em todas as 

variáveis de rentabilidade das empresas nos quatro períodos e nos três modelos 

econométricos. Diante de dados tão consistentes, as hipóteses H1.2, H2.2 e H3.2 

foram confirmadas.  

 

Esses resultados também realçaram o CI como elemento fundamental para a 

sustentabilidade da rentabilidade das empresas, o que colocou a variável ECIM com 

poder explicativo ligeiramente maior para a rentabilidade das empresas do que o IC-

INDEX, uma vez que este último teve as mesmas três hipóteses confirmadas. A 

estrutura de capital e alavancagem (GAF), tamanho da empresa (lnAT) e risco (BETA) 

influenciaram a rentabilidade de forma negativa e muito significativa, reforçando a 

relevância dessas variáveis. E significando que maiores níveis de endividamento, 

empresas maiores e maior risco estão negativamente associados à rentabilidade das 

empresas, no médio e longo prazo, quando mensurado pela rentabilidade.  

 

Ao analisar a GC a partir de suas características, no longo prazo, o resultado mais 

consistente foi o encontrado para a quantidade de membros do conselho de 

administração (QMTCA), que indicou influência muito significativa e negativa no ROE 

e no ROIC. Nenhuma outra característica da GC proporcionou resultados 

significativos em pelo menos dois indicadores de rentabilidade no período de 2012 a 

2020. Isso retrata que um conselho de administração com mais membros associou-

se a menor rentabilidade. E também que o resultado mais consistente obtido nos 

períodos trienais foi o relacionado à concentração de propriedade (MECOCA), que no 

período de 2012 a 2014 influenciou de forma negativa e muito significativa a 

rentabilidade. No entanto, essa situação não se repetiu em qualquer outro período.  
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Tabela 19  
Dados em painel para análise da influência do ECIM na geração de valor  

    
Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

    Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA 

2
0
1
2
-2

0
1

4
 

ECIM 0,004*** 0,089 0,066*** 0,003** 0,03 0,061*** 0,003** 0,006 0,060*** 
GAF       0,031 -13,064*** -0,3 0,021 -12,891*** -0,269 
lnAT       -0,037*** 2,352*** 0,078* -0,020*** 2,406*** 0,084* 
BETA       -0,034*** -2,151*** -0,535*** -0,034*** -2,264*** -0,547*** 

QMTCA             0 0,053 -0,003 
QMICA             0,006 -2,206** -0,114 

GENCEO             -0,015 -0,021 0,039 
DUACEO             0,019*** 0,212 0,039 
MECOCA             -0,005 -3,568** -0,124 

_cons 0,805*** 3,206*** -0,239** 1,387*** -28,660*** -1,073 1,129*** -26,492*** -1,022 
HT 0,83_EA 0,96_EA 0,46_EA 0,01_EF 0,99_EA 0,44_EA 0,05_EA 1_EA 0,13_EA 

R²_W 1,50% 0,20% 6,90% 7,20% 16,70% 18,70% 9,20% 17,90% 18,90% 
R²_O 2,00% 0,20% 7,80% 0,80% 27,10% 21,60% 2,80% 30,60% 23,20% 

2
0
1
5
-2

0
1

7
 

ECIM 0 0,277** 0,128*** -0,002 0,094 0,104*** -0,002 0,084 0,098*** 
GAF       -0,226*** -31,445*** -2,763*** -0,208*** -31,035*** -2,547*** 
lnAT       0,012 8,166*** 0,17 0,040** 7,961*** 0,084 
BETA       0,027*** -1,938*** -0,853*** 0,027*** -1,728*** -0,845*** 

QMTCA             -0,001 -0,361** -0,138*** 
QMICA             -0,011 1,641 0,409 

GENCEO             -0,060*** 1,499 0,142 
DUACEO             0,016 4,609*** 1,315*** 
MECOCA             0,018 -4,198* -0,482 

_cons 0,814*** 2,653** -0,749*** 0,680*** -114,951*** -1,997 0,225 -106,831*** 0,542 
HT 0,76_EA 0,43_EA 0_EF chi2<0_EA 0_EF 0_EF 0_EF 0,01_EF 0_EF 

R²_W 0,00% 1,30% 8,00% 13,60% 31,00% 20,20% 15,70% 33,60% 26,70% 
R²_O 0,10% 0,00% 0,60% 8,90% 19,80% 2,80% 2,40% 20,70% 4,60% 

2
0
1
8
-2

0
2

0
 

ECIM 0,001 0,452 0,097*** 0 0,029 0,109*** 0 0,065 0,089*** 
GAF       -0,172*** -55,027*** -2,584*** -0,170*** -56,589*** -1,861*** 
lnAT       -0,015** 26,041*** -0,420** -0,013* 28,011*** -0,051 
BETA       -0,01 -9,570** -0,266 -0,012 -10,613*** -0,461*** 

QMTCA             0,006*** 0,521 -0,062** 
QMICA             -0,047** -18,975** 0,085 

GENCEO             -0,019 -2,425 0,479* 
DUACEO             0,005 -1,944 -0,141 
MECOCA             0,006 -1,976 -0,056 

_cons 0,810*** 6,568** -0,618*** 1,095*** -386,657*** 6,842** 1,042*** -412,100*** 1,528 
HT 0,44_EA 0,52_EA 0,1_EA 0,08_EA 0_EF 0,03_EF 0,47_EA 0_EF 0,05_EA 

R²_W 0,10% 0,40% 6,50% 5,40% 12,80% 11,50% 9,00% 13,80% 12,20% 
R²_O 1,70% 0,10% 10,60% 13,40% 9,70% 13,50% 9,80% 8,60% 20,00% 

2
0
1
2
-2

0
2

0
 

ECIM 0,002*** 0,605*** 0,106*** 0,001 0,107 0,098*** 0,001 0,109 0,097*** 
GAF       -0,175*** -49,613*** -1,004*** -0,147*** -46,721*** -1,116*** 
lnAT       0,004 15,240*** 0,029 0 14,687*** 0,05 
BETA       -0,008 -3,296*** -0,746*** -0,008 -3,377*** -0,751*** 

QMTCA             0,004*** 0,474* -0,036** 
QMICA             0 2,813 0,018 

GENCEO             -0,078*** -7,280*** 0,270*** 
DUACEO             0,012** 1,494 0,018 
MECOCA             -0,001 2,007 -0,212 

_cons 0,805*** 2,311 -0,591*** 0,805*** -220,135*** -0,266 0,829*** -218,053*** -0,139 
HT 0,77_EA 0,1_EA 0_EF 0,52_EA 0_EF 0_EF 0,68_EA 0_EF 0,01_EF 

R²_W 0,70% 1,30% 9,00% 7,30% 23,70% 17,00% 14,00% 25,00% 17,70% 
R²_O 1,20% 0,10% 6,30% 14,40% 12,80% 15,10% 12,50% 12,80% 15,10% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 
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Houve, assim, fracos indícios de que a maior concentração de propriedade possa ter, 

no curto prazo, afetado a rentabilidade das empresas. Os achados sobre as demais 

características da GC foram predominantemente insignificantes em todos os períodos 

de análise.  

 

O CI, medido pela ECIM, de acordo com a Tabela 19, teve influência parcial na 

sustentabilidade da GV das empresas. No período de 2012 a 2020, a influência foi 

positiva e significativa do CI com todas as variáveis de GV no modelo econométrico 1 

e o mesmo aconteceu somente com a variável EVA®, o que constituiu o fundamento 

desse resultado. Este último resultado se repetiu nos períodos trienais. Já no modelo 

econométrico 1, nos períodos trienais, o CI teve, no primeiro triênio, relacionamento 

positivo e significativo com Qtobin e EVA®, no segundo triênio com MVA e EVA® e 

no terceiro com o EVA. O modelo econométrico 1 foi o com o menor R² dos três 

modelos, indicando ser ele o de menor poder explicativo. O conjunto desses achados 

confirmou parcialmente as hipóteses H1.3, H2.3 e H3.3 quando o CI foi medido pela 

ECIM.  

 

Ao comparar os resultados da influência do CI, medido pelas variáveis IC-INDEX e 

ECIM, na GV, em termos de ajuste estatístico dos modelos, notou-se maior 

significância estatística da primeira variável. Complementando essas conclusões, 

quando se compara quantidade de vezes em que as variáveis ECIM e IC-INDEX 

tiveram relação significativa com as variáveis de GV, o IC-INDEX teve resultados 

melhores. Inferiu-se que, para avaliar a influência do CI na GV, a relevância foi da 

variável IC-INDEX frente à ECIM.   

 

A partir dos resultados foi possível também apreender que uma estrutura de capital 

com maior alavancagem (GAF) teve influência significativa e negativa na GV das 

empresas. O risco (BETA), quando se relacionou de forma significativa com a GV, foi 

negativo e muito significativo. Já quanto ao tamanho da empresa (lnAT), geralmente, 

quando teve relacionamentos muito significativos com a GV, estes foram positivos, 

exceto quando o indicador foi o Qtobin. Dessa forma, os resultados relacionados ao 

tamanho da empresa denotaram relação significativa, sem permitir conhecer se 

positiva ou negativa. Concluindo, quando o CI foi medido pela ECIM, maiores níveis 
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de endividamento e maior risco se associaram a menor GV, independentemente do 

tamanho da empresa. 

 

Na avaliação da GC a partir de suas características, obteve-se que a quantidade de 

membros no conselho de administração foi a que apresentou com mais frequência 

alguma relação significativa com a GV. No entanto, isso ora indicou influência positiva, 

ora influência negativa, impedindo de saber como se dá essa influência. Já em relação 

às demais características da GC, não se registrou algum padrão nos resultados 

estatísticos, ou seja, não houve consistentes entre os períodos, variáveis e sinais.  

 

Sumarizando o conjunto dos resultados apresentados nas Tabelas 17, 18 e 19, é 

possível se afirmar que o CI, quando medido pela variável ECIM, teve, de modo geral, 

influência positiva na sustentabilidade do DEF e da GV, independentemente dos 

efeitos da estrutura de capital e alavancagem, tamanho da empresa, risco e 

característica da CG. A partir disso foram confirmadas parcialmente as hipóteses H1, 

H2 e H3. Da mesma forma, em relação ao DEF e à GV, o CI, estrutura de capital e 

alavancagem e risco tiveram relação inversa, ou seja, enquanto a influência do 

primeiro foi positiva, dos outros foi negativa.  

 

O contido na Tabela 20 ilustra que o CI, medido pelo MVAIC, teve influência positiva 

na sustentabilidade e lucratividade das empresas, com fundamento no fato de ter sido 

observada influência positiva e muito significativa do CI em todas as variáveis de 

lucratividade, em todos os períodos e nos três modelos econométricos. Diante disso, 

foram confirmadas as hipóteses H1.1, H2.1 e H3.1. Esse resultado, somado aos 

apresentados nesta seção para os demais componentes do CI, quando comparados 

com os resultados do IC-INDEX, colocaram o MVAIC como melhor proxy para avaliar 

a influência do CI na lucratividade.  
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Tabela 20  
Dados em painel para análise da influência do MVAIC na lucratividade  

  Modelo Econométrico 1 Modelo Econométrico 2 Modelo Econométrico 3 

  MB MEBITDA ML MB MEBITDA ML MB MEBITDA ML 

2
0
1
2

 a
 2

0
1
4

 

MVAIC ,101*** ,0617*** ,0626*** ,105*** ,0637*** ,0647*** ,105*** ,0639*** ,0644*** 
GAF       -0,01520 -0,04680 -0,01210 -0,01210 -0,03720 -0,02240 
lnAT       ,152*** ,0878*** ,0849*** ,154*** ,0905*** ,085*** 
BETA       ,0795* ,047** 0,02680 ,0898** ,0516** 0,03470 
QMTCA             ,024** ,0104* ,0177*** 
QMICA             0,01400 0,02200 0,01210 
GENCEO             0,04640 0,01910 0,02400 
DUACEO             -0,00007 0,00820 -0,00947 
MECOCA             0,15000 0,11000 0,07470 
_cons -,29*** -,19*** -,294*** -2,7*** -1,57*** -1,63*** -3,06*** -1,8*** -1,83*** 
HT 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 
R²_W 31,60% 36,60% 37,10% 33,30% 38,30% 38,50% 34,30% 39,10% 40,00% 
R²_O 12,90% 18,20% 28,20% 9,03% 18,00% 23,40% 8,02% 17,70% 21,10% 

2
0
1
5

 a
 2

0
1
7

 

MVAIC ,0079*** ,0209*** ,0204*** ,00615*** ,0198*** ,0182*** ,00607*** ,0192*** ,0181*** 
GAF       -,235*** -,173*** -,224*** -,24*** -,168*** -,23*** 
lnAT       ,0182* 0,01580 0,00781 ,0199* 0,01720 0,00952 
BETA       -0,01220 -,0273** -,0494*** -0,01140 -,0308*** -,0512*** 
QMTCA             -0,00170 -0,00344 -0,00072 
QMICA             0,00579 -,0567** 0,00562 
GENCEO             0,02290 -0,00145 0,01200 
DUACEO             0,01970 0,01420 -0,03210 
MECOCA             -0,00836 ,0631* 0,03160 
_cons ,287*** ,0634*** -,0351** 0,08250 -0,11400 -0,05270 0,07370 -0,13300 -0,09480 
HT 0.16_EA 0.35_EA 0.15_EA 0.05_EA 0.04_EF 0.34_EA 0.61_EA 0.30_EA 0.47_EA 
R²_W 7,89% 23,80% 16,70% 20,50% 26,90% 21,20% 21,10% 28,70% 21,30% 
R²_O 8,48% 8,94% 14,00% 12,80% 8,58% 23,70% 12,60% 9,05% 25,70% 

2
0
1
8

 a
 2

0
2
0

 

MVAIC ,00408*** ,0217*** ,0202*** ,00295*** ,0212*** ,0193*** ,00296*** ,0214*** ,0195*** 
GAF       -,21*** -0,05180 -,138*** -,214*** -0,06450 -,15*** 
lnAT       0,00031 ,0318** 0,01670 -0,00193 ,0361** 0,01880 
BETA       0,00666 0,00382 -0,00270 0,00709 0,00285 -0,00250 
QMTCA             -,00222* -0,00384 -,00483* 
QMICA             0,00868 -,0886*** -,0649** 
GENCEO             -0,00464 -0,00599 0,01110 
DUACEO             -0,00919 -0,01870 -0,00343 
MECOCA             -,0212** -0,00377 -0,00705 
_cons ,309*** ,0603*** -,0358*** ,356*** -,436** -0,26300 ,422*** -,435* -0,22900 
HT 0.68_EA 0.00_EF 0.00_EF 0.44_EA 0.00_EF 0.00_EF 0.96_EA 0.00_EF 0.01_EF 
R²_W 6,45% 33,60% 33,90% 21,60% 34,70% 35,60% 23,10% 36,30% 36,80% 
R²_O 2,63% 8,78% 15,50% 17,00% 8,03% 18,30% 18,40% 8,37% 19,40% 

2
0
1
2

 a
 2

0
2
0

 

MVAIC ,0116*** ,0133*** ,0184*** ,0106*** ,0126*** ,0169*** ,0108*** ,0126*** ,0169*** 
GAF       -,116*** -,0831*** -,18*** -,121*** -,0823*** -,184*** 
lnAT       0,00291 ,0187*** 0,00276 0,00365 ,0192*** 0,00126 
BETA       -0,01190 -0,01300 -,0169* -0,00624 -0,01180 -,0165* 
QMTCA             ,00852*** 0,00088 0,00261 
QMICA             -0,03140 -0,01580 0,01030 
GENCEO             0,00352 -0,00235 0,00943 
DUACEO             -0,01530 0,00065 -,0158* 
MECOCA             -0,00969 0,01160 0,00597 
_cons ,267*** ,113*** -,0207* ,264* -0,14700 0,00091 0,20200 -0,16700 -0,00253 
HT 0.51_EA 0.77_EA 0.21_EA 0.08_EA 0.56_EA 0.88_EA 0.22_EA 0.95_EA 0.75_EA 
R²_W 3,98% 10,10% 18,50% 4,46% 11,00% 21,20% 5,36% 11,10% 21,40% 
R²_O 6,96% 11,60% 18,60% 12,20% 12,20% 24,00% 7,98% 12,40% 24,40% 

Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo 
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A estrutura de capital e alavancagem (GAF), de modo muito consistente, influenciou 

negativamente a lucratividade das empresas no período de 2012 a 2020. Nos períodos 

trienais, tal resultado se repetiu, mas de forma menos evidente, o que salientou uma 

relação inversa entre o CI e o GAF em relação ao DEF e GV, indicando que empresas 

menos endividadas foram aquelas com maiores níveis de CI. 

 

O tamanho da empresa (lnAT), no longo prazo e no período de 2018 a 2020, quando 

a lucratividade foi mensurada pelo MEBITDA, exerceu influência positiva e 

significativa. Já no período de 2012 a 2014, o tamanho da empresa influenciou de 

forma positiva e muito significativa a lucratividade em seus três indicadores. Assim, 

empresas maiores foram as mais lucrativas. O risco (BETA) influenciou a lucratividade 

de modo positivo e moderado no período de 2012 a 2014, significativo e negativo no 

período de 2015 a 2017 e irrelevante nos demais períodos. Esses dados foram 

inconstantes e não permitiram deduzir a influência do risco. 

 

Considerando-se as características da GC, no longo prazo, a única relação relevante 

entre uma característica e a lucratividade foi entre a quantidade de membros no 

conselho de administração e a MB, que foi positiva e muito significativa. 

Complementa-se com o fato de a quantidade de membros do conselho de 

administração, no período de 2012 a 2014, ter influenciado positiva e muito 

significativamente a MEBITDA, com significância moderada a MB e muito significativa 

a ML. No conjunto, houve influência positiva de um conselho de administração com 

maior quantidade de membros na lucratividade. Quanto às demais características da 

GC, nenhuma influenciou de forma consistente a lucratividade das empresas. 

 

Verifica-se na Tabela 21 que o CI, medido pelo MVAIC, teve influência positiva na 

sustentabilidade da rentabilidade das empresas, com fundamento no relacionamento 

do CI com todas as variáveis de rentabilidade ter sido positivo e muito significativo, 

em todos os períodos e nos três modelos econométricos. Isso confirmou as hipóteses 

H1.2, H2.2 e H3.2 quando o CI foi medido pelo MVAIC.  

 

Comparando esses resultados com os da relação entre IC-INDEX e rentabilidade, o 

MVAIC exerceu influência mais consistente. Os elementos do CI, capital humano, 

capital estrutural e capital empregado, também foram estatisticamente mais influentes 
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na rentabilidade do que o IC-INDEX. Com isso, afirma-se que a variável MVAIC e seus 

componentes (ECHM, ECEM e ECAPEM) foram melhor proxy para medir a influência 

do CI na sustentabilidade rentabilidade das empresas da amostra. 

 

Tabela 21  
Dados em painel para análise da influência do MVAIC na rentabilidade  

 
 Modelo econométrico 1 Modelo econométrico 2 Modelo econométrico 3 

  ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC 

2
0
1
2

 a
 2

0
1
4

 

MVAIC ,00869*** ,0191*** ,00763*** ,00781*** ,0172*** ,00558*** ,0077*** ,0168*** ,00556*** 

GAF       -,0694*** -,112*** -,146*** -,0785*** -,138*** -,152*** 

lnAT       -,0162*** -,0426*** -,0111*** -,0173*** -,0449*** -,01*** 

BETA       -,0099** -,0382*** ,00843* -,0102** -,0398*** 0,00740 

QMTCA             -0,00020 0,00026 -0,00073 

QMICA             0,00474 0,01260 0,00343 

GENCEO             -0,00083 0,00835 -0,00054 

DUACEO             -,00521* -,0126* -0,00323 

MECOCA             -,0325** -,107*** -,0347*** 

_cons 0,00338 0,00530 ,0307*** ,281*** ,722*** ,245*** ,326*** ,84*** ,261*** 

HT 0.01_EF 0.02_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.01_EF 0.07_EA 0.00_EF 0.00_EF 0.14_EA 

R²_W 22,80% 19,00% 13,60% 30,20% 25,70% 25,90% 31,20% 27,10% 26,70% 

R²_O 6,49% 7,24% 3,01% 24,80% 14,30% 33,80% 29,30% 21,20% 39,30% 

2
0
1
5

 a
 2

0
1
7

 

MVAIC ,00848*** ,0217*** ,00849*** ,00705*** ,0175*** ,0073*** ,00703*** ,0178*** ,00742*** 

GAF       -,144*** -,298*** -,143*** -,146*** -,278*** -,133*** 

lnAT       -0,00117 0,00596 -0,00044 -0,00083 0,00568 -0,00099 

BETA       -,0204*** -,0516*** -,00904* -,0205*** -,0519*** -,00942** 

QMTCA             0,00019 0,00267 0,00058 

QMICA             0,00269 0,04060 0,00767 

GENCEO             0,00357 -0,03230 -,0267** 

DUACEO             -0,01350 -0,03700 -0,00023 

MECOCA             0,00149 -0,02990 -0,01100 

_cons -0,00221 -,0275** ,0171** 0,07700 0,01740 0,07600 0,06950 0,00569 0,08370 

HT 0.15_EA 0.04_EF 0.20_EA 0.08_EA 0.16_EA 0.37_EA 0.06_EA 0.27_EA 0.41_EA 

R²_W 21,90% 21,10% 21,00% 31,10% 30,10% 32,00% 31,00% 30,00% 33,20% 

R²_O 9,88% 13,40% 14,70% 45,10% 31,00% 32,20% 47,50% 39,50% 33,00% 

2
0
1
8

 a
 2

0
2
0

 

MVAIC ,00852*** ,0445*** ,00837*** ,00793*** ,0434*** ,00793*** ,00799*** ,0379*** ,00797*** 

GAF       -,144*** -,228** -,137*** -,151*** -,223*** -,144*** 

lnAT       -,0281*** -0,02500 -,0451*** -,0281*** -0,00135 -,0465*** 

BETA       -0,00802 -0,02980 -,0107* -0,00772 -,0479* -0,00986 

QMTCA             -,0025** -0,00696 -,0022* 

QMICA             -0,02360 0,04940 -0,00780 

GENCEO             0,00296 0,02730 0,00006 

DUACEO             -0,00559 -,0587** -,0123** 

MECOCA             -0,00959 0,02530 -0,01100 

_cons -0,00527 -,171*** ,016*** ,488*** 0,31300 ,78*** ,524*** 0,00068 ,832*** 

HT 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.02_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.12_EA 0.00_EF 

R²_W 24,70% 27,40% 23,70% 34,20% 28,30% 37,70% 35,30% 29,10% 38,80% 

R²_O 14,60% 39,50% 18,10% 26,60% 41,60% 9,46% 26,60% 43,30% 8,81% 
continua 
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Tabela 21  
Dados em painel para análise da influência do MVAIC na rentabilidade - conclui 

 
 Modelo econométrico 1 Modelo econométrico 2 Modelo econométrico 3 

  ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC ROA ROE ROIC 

2
0
1
2

 a
 2

0
2
0

 

MVAIC ,00724*** ,035*** ,00705*** ,00605*** ,0328*** ,00595*** ,00601*** ,0328*** ,00586*** 

GAF       -,137*** -,255*** -,128*** -,135*** -,247*** -,127*** 

lnAT       -,0123*** 0,00078 -,0149*** -,0144*** -0,00784 -,0163*** 

BETA       -,0106*** -,0434*** -,0103*** -,0123*** -,0496*** -,0115*** 

QMTCA             -,00196*** -,00657*** -0,00074 

QMICA             ,0136* 0,03350 ,0237*** 

GENCEO             -0,00228 -0,00773 -0,00348 

DUACEO             -0,00330 -,0253*** 0,00255 

MECOCA             -0,00318 0,01040 -,0133* 

_cons ,00694*** -,103*** ,0282*** ,249*** -0,01040 ,307*** ,296*** 0,16200 ,338*** 

HT 0.02_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 0.00_EF 

R²_W 20,60% 37,30% 18,50% 34,90% 41,00% 31,30% 35,50% 41,80% 32,10% 

R²_O 9,98% 23,90% 10,80% 37,90% 31,10% 24,90% 34,90% 31,40% 23,60% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 

 

Observou-se também que a estrutura de capital e alavancagem (GAF), risco (BETA) 

e tamanho da empresa (lnAT) foram, de modo consistente, negativamente 

relacionados à rentabilidade das empresas. Com base nisso, pode-se asseverar que 

as empresas menos rentáveis da amostra foram aquelas mais endividadas, mais 

expostas a risco e maiores, confirmando-se uma relação inversa entre o CI e a 

estrutura de capital e alavancagem em relação ao DEF e GV. No tocante ao risco, não 

se detectou se as empresas com mais CI foram as mais arriscadas. 

 

Nenhuma das características da GC influenciou de forma muito consistente a 

rentabilidade das empresas. Entre as que merecem algum destaque, no longo prazo, 

a quantidade de membros no conselho de administração (QMTCA) teve influência de 

forma negativa e muito significativa na rentabilidade medida pelo ROA e ROE, o que 

não se repetiu em qualquer outro período. Já a concentração de propriedade 

(MECOCA) influenciou de modo significativo e negativo a rentabilidade medida por 

todos os indicadores no período de 2012 a 2014, o que não se repetiu em qualquer 

outro período, situação que torna esse resultado insignificante. Para as demais 

características da GC, nenhum outro resultado relevante foi detectado.  

 

Os resultados apresentados na Tabela 22  têm o MVAIC como variável do CI e como 

variáveis dependentes os indicadores de GV. 
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Ao analisar os resultados apresentados na Tabela 22, percebeu-se que o CI, medido 

pelo MVAIC, teve influência positiva parcial na sustentabilidade da GV das empresas. 

Esse achado foi fundamentado no fato de o CI ter influenciado positiva e muito 

significativamente a GV, em todos os modelos econométricos, sempre quando o 

indicador foi o EVA® e com menos frequência quando os indicadores foram o Qtobin 

e o MVA. Tais resultados confirmaram parcialmente as hipóteses H1.3, H2.3 e H3.3 

quando o CI foi medido pelo MVAIC.  

 

Na comparação dos resultados da influência do CI medido pelos indicadores IC-

INDEX e MVAIC, na GV, em termos de ajuste estatístico dos modelos, ambos eram 

muito semelhantes. No entanto, quando se analisou a quantidade de vezes em que 

houve relação significativa e positiva, a variável IC-INDEX exibiu melhores resultados. 

Portanto, para avaliar a influência do CI na GV, houve maior relevância do IC-INDEX 

frente ao MVAIC. 

 

Tabela 22  
Dados em painel para análise da influência do MVAIC na geração de valor  

     Modelo Econométrico 2  
    Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA 

2
0
1
2
-2

0
1

4
 

MVAIC 0,003** 0,108 0,070*** 0,002 0,056 0,066*** 0,002* 0,031 0,065*** 

GAF       0,03 -13,003*** -0,271 0,02 -12,841*** -0,239 

lnAT       -0,037*** 2,364*** 0,085* -0,020*** 2,416*** 0,092** 

BETA       -0,035*** -2,151*** -0,541*** -0,035*** -2,262*** -0,552*** 

QMTCA             0 0,05 -0,003 

QMICA             0,005 -2,171** -0,096 

GENCEO             -0,015 -0,015 0,032 

DUACEO             0,020*** 0,212 0,043 

MECOCA             -0,005 -3,535** -0,105 

_cons 0,808*** 3,027*** -0,310*** 1,400*** -29,052*** -1,271* 1,137*** -26,834*** -1,242* 

HT 0,99_EA 0,98_EA 0,36_EA 0,01_EF 0,99_EA 0,4_EA 0,06_EA 1_EA 0,1_EA 

R²_W 1,00% 0,30% 8,30% 6,90% 16,80% 20,20% 8,80% 17,90% 20,40% 

R²_O 0,80% 0,40% 7,80% 0,50% 27,10% 21,80% 2,10% 30,60% 22,90% 
continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

Tabela 22  
Dados em painel para análise da influência do MVAIC na geração de valor - conclui 

 Modelo Econométrico 2 

 

 Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA Qtobin MVA EVA 

2
0
1
5
-2

0
1

7
 

MVAIC -0,001 0,245** 0,129*** -0,003** 0,075 0,105*** -0,002* 0,061 0,099*** 

GAF       -0,229*** -31,524*** -2,761*** -0,211*** -31,126*** -2,539*** 

lnAT       0,012 8,178*** 0,207 0,039** 7,965*** 0,117 

BETA       0,027*** -1,936*** -0,841*** 0,027*** -1,731*** -0,837*** 

QMTCA             -0,001 -0,365** -0,137*** 

QMICA             -0,012 1,632 0,426 

GENCEO             -0,060*** 1,49 0,134 

DUACEO             0,016 4,606*** 1,313*** 

MECOCA             0,016 -4,169* -0,432 

_cons 0,819*** 2,661** -0,841*** 0,693*** -115,069*** -2,656 0,251 -106,775*** -0,098 

HT 0,96_EA 0,71_EA 0_EF chi2<0_EA 0_EF 0_EF 0_EF 0,02_EF 0_EF 

R²_W 0,10% 1,00% 8,70% 13,90% 31,00% 20,60% 16,00% 33,50% 27,00% 

R²_O 0,00% 0,10% 1,20% 9,80% 19,90% 2,50% 2,80% 20,90% 4,40% 

2
0
1
8
-2

0
2

0
 

MVAIC 0,001 0,444 0,098*** 0 0,039 0,109*** 0 0,081 0,108*** 

GAF       -0,173*** -54,952*** -2,528*** -0,170*** -56,464*** -2,792*** 

lnAT       -0,015** 26,042*** -0,397** -0,013* 28,020*** -0,481** 

BETA       -0,01 -9,564** -0,249 -0,012 -10,603*** -0,188 

QMTCA             0,006*** 0,522 -0,088** 

QMICA             -0,047** -19,014** 0,224 

GENCEO             -0,019 -2,429 0,556** 

DUACEO             0,005 -1,938 -0,187 

MECOCA             0,006 -1,987 -0,366 

_cons 0,810*** 6,324** -0,689*** 1,095*** -386,779*** 6,378** 1,042*** -412,420*** 8,574*** 

HT 0,47_EA 0,76_EA 0,06_EA 0,09_EA 0_EF 0,03_EF 0,99_EA 0_EF 0,04_EF 

R²_W 0,10% 0,30% 7,70% 5,40% 12,80% 12,40% 9,00% 13,80% 14,30% 

R²_O 1,50% 0,40% 10,60% 13,30% 9,70% 13,60% 9,80% 8,60% 11,20% 

2
0
1
2
-2

0
2

0
 

MVAIC 0,001 0,370*** 0,104*** -0,001 -0,052 0,095*** 0 -0,035 0,093*** 

GAF       -0,182*** -50,573*** -1,047*** -0,153*** -47,608*** -1,152*** 

lnAT       0,004 15,284*** 0,049 0 14,725*** 0,068 

BETA       -0,008 -3,280*** -0,740*** -0,008 -3,368*** -0,746*** 

QMTCA             0,004*** 0,471* -0,034** 

QMICA             0,002 3,063 0,027 

GENCEO             -0,078*** -7,204*** 0,246** 

DUACEO             0,013** 1,529 0,026 

MECOCA             -0,001 1,984 -0,208 

_cons 0,812*** 3,370** -0,646*** 0,808*** -219,682*** -0,621 0,831*** -217,650*** -0,489 

HT 0,69_EA 0,67_EA 0_EF 0,54_EA 0_EF 0_EF 0,74_EA 0_EF 0,02_EF 

R²_W 0,10% 0,50% 9,70% 7,30% 23,60% 17,50% 14,00% 25,00% 18,20% 

R²_O 0,60% 0,40% 6,80% 13,70% 12,90% 15,30% 12,30% 13,00% 15,20% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 

 

Nas análises dos períodos trienais, também a estrutura de capital e alavancagem 

(GAF) e risco (BETA) estiveram, de modo consistente, negativamente relacionados à 

rentabilidade das empresas. Com base nisso, depreendeu-se que, no médio prazo, 

as empresas menos rentáveis da amostra foram aquelas mais endividadas, mais 

expostas a risco. E que o tamanho da empresa (lnAT) associou-se a maior GV. 
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Os dados verificados para a GC a partir de suas características não propiciaram, tanto 

no médio quanto no longo prazo, incluindo os diferentes períodos, resultados 

consistentes que indicassem que alguma delas tenha influenciado na GV.  

 

Sumarizando o conjunto dos resultados apresentados nas Tabelas 20, 21 e 22, o CI, 

quando medido pela variável MVAIC, teve influência positiva na sustentabilidade do 

DEF e da GV, independentemente dos efeitos da estrutura de capital e alavancagem, 

tamanho da empresa, risco e característica da CG. Com isso, confirmaram-se 

parcialmente as hipóteses H1, H2 e H3. Ainda, quanto ao DEF e à GV: CI, estrutura 

de capital e alavancagem e risco tiveram relação inversa - enquanto o primeiro teve 

influência positiva, os outros mostraram influência negativa.  

 

Em resumo, considerando-se os resultados obtidos nesta seção em relação aos 

métodos de mensuração de CI (IC-INDEX e MVAIC), constatou-se que quando o CI 

foi medido pelo primeiro, a relação foi não significativa com a lucratividade e 

significativa e positiva com a rentabilidade e GV. Já ao utilizar o método MVAIC, as 

variáveis ECIM e MVAIC apresentaram relação significativa e positiva com 

lucratividade, rentabilidade e GV. Dessa forma, os dois métodos foram eficazes para 

mensurar o CI, sendo ligeiramente mais sólido o método MVAIC para lucratividade e 

rentabilidade e o IC-INDEX para GV.   

 

Ainda sumarizando os resultados com os dois métodos de mensuração, também 

existiu relação inversa, em relação ao DEF e GV, CI, medido pelos dois métodos de 

mensuração, e estrutura de capital e alavancagem e risco, o que significa que, 

enquanto o primeiro influenciou de forma positiva a GV, os outros influenciaram 

negativamente.   

 

Pelos resultados da Tabela 23, entre as características da GC, a que foi capaz de 

influenciar de forma significativa o CI foi a independência do conselho de 

administração. O fundamento disso está principalmente no fato de, no período de 2012 

a 2020, ter-se registrado que maior independência do conselho de administração, 

representada pela variável QMICA, influenciou de forma positiva e muito significativa 

todas as variáveis do CI. A independência do conselho de administração também teve 

relação fraca e negativa com as variáveis de CI nos períodos de 2012 a 2014 e 2015 
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a 2017, dados que, pela baixa significância estatística, não foram suficientes para 

contrapor fortemente os resultados de longo prazo.  
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Tabela 23  
Dados em painel para análise da influência das variáveis de GC e de controle no 
ECHM, ECEM, ECRM, ECAPEM, ECIM e MVAIC  

  ECHM ECEM ECRM ECAPEM ECIM MVAIC 

2
0
1
2

 -
 2

0
1
4

 

QMTCA ,103* ,103* ,103* ,103* ,103* ,106* 

QMICA -1,11* -1,11* -1,11* -1,11* -1,11* -1,25** 

GENCEO -0,359 -0,359 -0,359 -0,359 -0,359 -0,285 

DUACEO 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 0,0334 -0,015 

MECOCA -1,29 -1,29 -1,29 -1,29 -1,29 -1,49* 

GAF -1,72* -1,72* -1,72* -1,72* -1,72* -1,96** 

lnAT -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -0,398 -,485* 

BETA -0,204 -0,204 -0,204 -0,204 -0,204 -0,126 

_cons 12,8*** 12,8*** 12,8*** 12,8*** 12,8*** 15*** 

HT 0.29_EA 0.29_EA 0.29_EA 0.29_EA 0.29_EA 0.24_EA 

R²_W 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,38% 4,94% 

R²_O 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,05% 

2
0
1
5
-2

0
1

7
 

QMTCA -,127* -,127* -,127* -,127* -,127* -,132* 

QMICA -1,32* -1,32* -1,32* -1,32* -1,32* -1,54** 

GENCEO -0,229 -0,229 -0,229 -0,229 -0,229 -0,0899 

DUACEO -0,142 -0,142 -0,142 -0,142 -0,142 -0,136 

MECOCA 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,232 

GAF -4,21*** -4,21*** -4,21*** -4,21*** -4,21*** -4,37*** 

lnAT 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,123 

BETA -0,451 -0,451 -0,451 -0,451 -0,451 -,529* 

_cons 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 6,86* 

HT 0.37_EA 0.37_EA 0.37_EA 0.37_EA 0.37_EA 0.31_EA 

R²_W 4,46% 4,46% 4,46% 4,46% 4,46% 4,69% 

R²_O 8,08% 8,08% 8,08% 8,08% 8,08% 7,28% 

2
0
1
8
-2

0
2

0
 

QMTCA 0,0202 0,0202 0,0202 0,0202 0,0202 0,00699 

QMICA 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,416 

GENCEO 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,0703 

DUACEO 0,0973 0,0973 0,0973 0,0973 0,0973 0,00529 

MECOCA 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,38 

GAF -4,91*** -4,91*** -4,91*** -4,91*** -4,91*** -5,32*** 

lnAT ,636** ,636** ,636** ,636** ,636** 0,511 

BETA -0,0598 -0,0598 -0,0598 -0,0598 -0,0598 -0,245 

_cons -3,45 -3,45 -3,45 -3,45 -3,45 -0,63 

HT 0.18_EA 0.18_EA 0.18_EA 0.18_EA 0.18_EA 0.30_EA 

R²_W 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,51% 

R²_O 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 

2
0
1
2
-2

0
2

0
 

QMTCA -0,0138 -0,0138 -0,0138 -0,0138 -0,0138 -0,0343 

QMICA 1,74*** 1,74*** 1,74*** 1,74*** 1,74*** 1,71*** 

GENCEO 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 ,734** 

DUACEO 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,187 

MECOCA -0,148 -0,148 -0,148 -0,148 -0,148 -0,193 

GAF -6,19*** -6,19*** -6,19*** -6,19*** -6,19*** -6,04*** 

lnAT ,303* ,303* ,303* ,303* ,303* 0,115 

BETA 0,0767 0,0767 0,0767 0,0767 0,0767 0,0207 

_cons 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 5,68** 

HT 0.02_EF 0.02_EF 0.02_EF 0.02_EF 0.02_EF 0.04_EF 

R²_W 7,38% 7,38% 7,38% 7,38% 7,38% 6,05% 

R²_O 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00% 

* p<.1; **p<.05; *** p<.01; HT = p-valor do teste de Hausmann; EA = efeito aleatório; EF - efeito fixo. 
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Ressalta-se também que, de acordo com a Lei 6.404, os mandatos dos conselheiros 

podem ser de até três anos, renováveis indefinidamente. O período trienal pode não 

ter sido suficiente para capturar os efeitos das características da GC. E o CEO do sexo 

feminino também influenciou de forma positiva e significativa o CI, quando ele foi 

medido pela variável MVAIC e no período de 2012 a 2020. Esse resultado não se 

repetiu com as demais variáveis de CI. Não existiu consistência estatística em relação 

às demais variáveis de GC. Essas conclusões levaram à confirmação parcial das 

hipóteses H4.2 e H4.3 e rejeição das hipóteses H4.1, H4.4 e H4.5. Dessas hipóteses, 

é possível afirmar que o resultado mais consistente foi o da hipótese H4.2. Diante do 

exposto, há motivos para considerar parcialmente confirmada a hipótese H4. 

 

A estrutura de capital e alavancagem (GAF) influenciou de modo muito significativo e 

negativo o CI em todas as suas diferentes medidas, resultados que são consistentes 

tanto no médio quanto no longo prazo e fortalecem as conclusões anteriores sobre a 

relação entre CI e estrutura de capital e alavancagem ao indicar relação inversa. 

Fortalecem, assim, a tese de que maiores níveis de CI associaram-se a menos 

endividamento. Nos períodos de 2012 a 2020 e de 2018 a 2020, o tamanho da 

empresa (lnAT) teve influência de significância estatística fraca e positiva em todas as 

variáveis de CI, exceto o MVAIC. Esses são indícios fracos de que as empresas 

maiores tiveram maiores níveis de CI.   

 

4.3 Análises dos resultados da modelagem de equações estruturais 

 

Os resultados obtidos a partir da utilização da modelagem de equações estruturais, 

testes de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo, apresentados nas Tabelas 24 a 30, 

indicam se houve ou não efeito mediador entre CI e GC e DEF e GF. Para facilitar a 

visualização, os resultados desses testes foram destacados em negrito (indicando 

mediação parcial) e sombreados em cinza  (indicando mediação completa). Os testes 

LR, Wald e Estabilidade estão apresentados no Apêndice B.  
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4.3.1 Análises dos resultados da modelagem de equações estruturais para o 

método de mensuração IC-INDEX  

 

Conforme evidenciado na Tabela 24, independentemente da estrutura de capital e 

alavancagem, do tamanho da empresa e do risco, o CI, medido pelo IC-INDEX, não 

influenciou a sustentabilidade da lucratividade, mas influenciou a sustentabilidade da 

rentabilidade e GV.  



 

 

Tabela 24  
Resultados da modelagem de equações estruturais e testes de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo para análise do IC-INDEX   
V. depend. ↓ v. indep.  . IC-INDEX QMTCA QMICA DUACEO GENCEO MECOCA GAF lnAT BETA _cons 

IC-INDEX 
Coef.  -0,041 0,016 -0,053 -0,015 -0,077 -0,343 0,076 0,051 0,550 
P-valor  0,105 0,552 0,023 0,518 0,002 0,000 0,004 0,039 0,083 

MB 

Coef. -0,033 -0,057 -0,131 0,043 -0,016 -0,022 -0,318 -0,028 0,047 3,091 
P-valor 0,182 0,024 0,000 0,071 0,500 0,380 0,000 0,292 0,060 0,000 
P-valor Sobel  0,303 0,587 0,250 0,561 0,222 0,184 0,226 0,263  

P-valor Monte Carlo  0,345 0,663 0,277 0,620 0,238 0,185 0,254 0,306  

MEBITDA 

Coef. -0,069 -0,018 -0,033 -0,060 -0,011 0,085 -0,070 0,187 -0,155 -0,527 
P-valor 0,006 0,500 0,231 0,013 0,646 0,001 0,007 0,000 0,000 0,107 
P-valor Sobel  0,163 0,561 0,081 0,529 0,042 0,007 0,047 0,100  

P-valor Monte Carlo  0,176 0,593 0,088 0,541 0,046 0,007 0,056 0,117  

ML 

Coef. -0,130 -0,042 -0,011 -0,099 -0,030 0,082 -0,334 0,111 -0,046 0,168 
P-valor 0,000 0,095 0,682 0,000 0,207 0,001 0,000 0,000 0,065 0,598 
P-valor Sobel  0,121 0,554 0,037 0,521 0,008 0,000 0,011 0,054  

P-valor Monte Carlo  0,120 0,570 0,037 0,515 0,008 0,000 0,013 0,059  

ROA 

Coef. 0,012 -0,029 -0,032 -0,069 -0,053 -0,025 -0,594 -0,002 -0,139 2,639 
P-valor 0,537 0,160 0,139 0,000 0,008 0,233 0,000 0,932 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,564 0,668 0,551 0,655 0,545 0,537 0,546 0,554  

P-valor Monte Carlo  0,616 0,794 0,582 0,763 0,564 0,540 0,576 0,602  

ROE 

Coef. 0,394 -0,012 -0,066 -0,102 -0,049 -0,033 -0,180 0,049 -0,181 0,869 
P-valor 0,000 0,600 0,005 0,000 0,025 0,158 0,000 0,042 0,000 0,003 
P-valor Sobel  0,106 0,552 0,024 0,518 0,003 0,000 0,004 0,040  

P-valor Monte Carlo  0,102 0,563 0,023 0,507 0,003 0,000 0,005 0,042  

ROIC 

Coef. 0,278 0,057 -0,007 -0,026 0,035 -0,044 -0,378 -0,034 -0,122 2,649 
P-valor 0,000 0,011 0,764 0,219 0,097 0,053 0,000 0,151 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,107 0,552 0,025 0,518 0,003 0,000 0,005 0,042  

P-valor Monte Carlo  0,104 0,564 0,024 0,508 0,003 0,000 0,005 0,042  

Qtobin 

Coef. 0,214 -0,029 0,080 -0,037 -0,084 -0,021 -0,291 0,052 -0,146 8,058 
P-valor 0,000 0,228 0,001 0,096 0,000 0,383 0,000 0,040 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,110 0,553 0,027 0,519 0,004 0,000 0,006 0,044  

P-valor Monte Carlo  0,108 0,566 0,027 0,510 0,004 0,000 0,006 0,047  

MVA 

Coef. 0,715 -0,036 0,109 -0,037 -0,037 0,077 -0,071 0,302 -0,022 -3,912 
P-valor 0,000 0,026 0,000 0,016 0,015 0,000 0,000 0,000 0,163 0,000 
P-valor Sobel  0,105 0,552 0,023 0,518 0,002 0,000 0,004 0,039  

P-valor Monte Carlo  0,100 0,562 0,022 0,506 0,002 0,000 0,004 0,040  

EVA 

Coef. 0,076 -0,044 -0,034 -0,043 0,038 0,001 -0,182 0,006 -0,279 0,962 
P-valor 0,002 0,079 0,201 0,067 0,115 0,972 0,000 0,822 0,000 0,002 
P-valor Sobel  0,149 0,559 0,065 0,526 0,029 0,002 0,034 0,085  

P-valor Monte Carlo  0,162 0,590 0,073 0,536 0,033 0,002 0,041 0,100  



 

 

A Tabela 24 mostra que isso se fundamentou, primeiro, por ter sido observado que o 

CI, medido pelo IC-INDEX, não apresentou influência positiva e significativa na 

lucratividade medida pelo MB, MEBITDA e ML. Essas inferências são congruentes 

com o obtido pelas análises por regressões com dados em painel e também 

colaboraram para a rejeição da hipótese H3.1. Já a rentabilidade, quando medida pelo 

ROE e ROIC, foi influenciada de forma positiva e muito significativa pelo CI. Essa 

situação não ocorreu quando a rentabilidade foi medida pelo ROA. Estes últimos 

resultados conduziram à confirmação parcial da hipótese H3.2 e ainda foram 

parcialmente semelhantes aos obtidos na análise das regressões com dados em 

painel, em que se registrou influência muito significativa e positiva do CI com todos os 

indicadores de rentabilidade. E quando foi analisada a influência do CI, medida pelo 

IC-INDEX, na GV, os resultados foram semelhantes aos obtidos na análise por 

regressões com dados em painel, identificando-se influência positiva e muito 

significativa com todos os indicadores. Dessa forma, foi confirmada a hipótese H3.3. 

Como consequência dos resultados apresentados para as hipóteses H3.1, H3.2 e 

H3.3, a hipótese H3 foi parcialmente confirmada. 

 

Ainda na análise da Tabela 24, somente as características da GC, dualidade do CEO 

(DUACEO) e concentração de propriedade (MECOCA) manifestaram influência 

significativa no CI, medido pelo IC-INDEX. Para ambas, o relacionamento foi negativo, 

ou seja, a dualidade do CEO e a maior concentração de propriedade impactaram 

negativo no CI. Confirmaram-se daí as hipóteses H4.3 e H4.5. Na análise das 

regressões com dados em painel, as hipóteses H4.2 e H4.4, relacionadas à 

quantidade de membros do conselho de administração (QMICA) e sexo feminino da 

CEO (GENCEO), foram parcialmente confirmadas. Já na análise da modelagem de 

equações estruturais, indicados na Tabela 24, elas foram rejeitadas, juntamente com 

a hipótese H4.1 (QMTCA). Pelos resultados das equações estruturais, maior 

quantidade de membros no conselho de administração, mais independência neste e 

CEO do sexo feminino não influenciaram de forma relevante no CI.  

 

Na perspectiva dos resultados da modelagem de equações estruturais, a hipótese H4 

foi parcialmente confirmada. Os resultados registrados na Tabela 24 para a forma 

como a GC, representada por suas características, influenciou no DEF e na GV 

mostram que a quantidade de membros do conselho de administração (QMTCA) teve 
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influência negativa e moderada na MB, positiva e muito significativa no ROIC e 

insignificante nas demais variáveis de lucratividade, rentabilidade e GV. A 

independência do conselho de administração (QMICA), característica da GC, não 

exerceu influência no DEF e na GV das empresas, visto que nenhum resultado 

consistente de influência significativa foi identificado. A situação de dualidade do CEO 

(DUACEO), mais uma característica da GC, foi capaz de influenciar, ainda que 

parcialmente, o DEF e na GV, uma vez que foi identificada influência negativa e muito 

significativa em dois dos três indicadores de lucratividade (MEBITDA e ML), dois dos 

três indicadores de rentabilidade (ROA e ROE) e um dos indicadores de GV (MVA). 

Essas conclusões também permitem inferir que a dualidade do CEO teve impactos 

negativos na lucratividade e rentabilidade.  

 

Constatou-se quanto ao sexo feminino da CEO (GENCEO), que ROA, Qtobin e MVA 

foram influenciados de forma muito significativa e negativa, indicando que essa 

característica da GC influenciou parcialmente a rentabilidade e a GV. A concentração 

de propriedade (MECOCA) influenciou negativamente os indicadores MEBITDA e ML 

e positivamente o indicador MVA, portanto, essa característica da GC parcialmente 

influenciou na lucratividade e GV. Abstraiu-se destes dois últimos resultados que uma 

possível influência do sexo feminino da CEO e da concentração de propriedade teve 

impacto negativo no DEF e na GV das empresas. 

 

Os dados da Tabela 24, especificamente aqueles que analisaram o papel do CI, 

medido pelo IC-INDEX, como mediador da relação entre as características da GC e o 

DEF e a GV, evidenciaram que ele não mediou o tamanho do conselho de 

administração, sua independência e a situação em que a CEO é do sexo feminino, 

que não são características da GC. Isso tem fundamento no p-valor não significativo 

observado para essas variáveis no teste de Monte Carlo. Dessa forma, foram 

rejeitadas as hipóteses H5.1, H5.1.1, H5.1.2, H5.1.3, H5.2, H5.2.1, H5.2.2, H5.2.3, 

H5.4, H5.4.1, H5.4.2 e H5.4.3. Assim, a quantidade de membros no conselho de 

administração, independência do conselho de administração e o sexo feminino da 

CEO, representados pelas variáveis QMTCA, QMICA e GENCEO, respectivamente, 

são características da GC que não foram mediadas pelo CI na relação com a 

lucratividade, rentabilidade e GV.  



152 

 

 

Ainda conforme a Tabela 24, após a aplicação dos testes de Baron & Kenny, Sobel e 

Monte Carlo em relação ao ML, ROE, MVA e EVA®, foi identificado efeito mediador 

parcial (p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou Monte Carlo >0,05) do CI (IC-INDEX) em 

relação à dualidade do CEO. Já para os indicadores ROIC e Qtobin, o efeito mediador 

do CI foi completo (p-valor >0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05). Esses 

resultados sugerem que a influência negativa da dualidade do CEO no CI implicou 

menos rentabilidade e GV nas empresas. Foram confirmadas parcialmente as 

hipóteses H5.3.1 e H5.3.2 e confirmada a hipótese H5.3.3. Com isso, diante dos 

resultados das hipóteses H5.3.1, H5.3.2 e H5.3.3, foi parcialmente confirmada a 

hipótese H5.3. 

 

A partir dos resultados da Tabela 24, o CI (IC-INDEX) foi mediador parcial (p-valor 

<0,05 e p-valor Sobel e/ou p-valor Monte Carlo < 0,05) na relação entre a 

concentração de propriedade (MECOCA) com a MEBITDA, ML e MVA EVA®, e foi 

mediador completo (p-valor >0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) da 

relação entre o MECOCA e ROE, ROIC, Qtobin e EVA. Sendo assim, as hipóteses 

H5.5.1 e H5.5.2 foram parcialmente confirmadas e a H5.5.3 foi confirmada. Portanto, 

o CI mediou parcialmente a relação entre a concentração de propriedade e o DEF e a 

GV. Com isso, diante de tais resultados, a hipótese H5.5 foi parcialmente confirmada.  

 

A análise do papel do CI como mediador da relação entre as características da GC e 

o DEF e a GV, diante da confirmação parcial das hipóteses H5.3 e H5.5 e da rejeição 

das hipóteses H5.1, H5.2 e H5.4, revelou que o resultado da hipótese H5 deve ser a 

confirmação parcial. Lucratividade, rentabilidade e GV foram influenciadas de modo 

negativo e muito significativo pela estrutura de capital e alavancagem (GAF) e risco 

(BETA) e de forma positiva e muito significativa pelo tamanho da empresa (lnAT), 

conforme dados da Tabela 24. Esses resultados são relevantes por confirmarem que, 

para as empresas da amostra, maiores níveis de endividamento impactaram 

negativamente o DEF e a GV organizacional, da mesma forma que o maior risco. 

Outro resultado relevante foi que a estrutura de capital e alavancagem tiveram relação 

negativa com o CI, enquanto o tamanho da empresa e risco apresentaram influência 

positiva. Maiores níveis de CI associaram-se a menos endividamento, ao fato de que 

empresas maiores possuem vantagens para acessarem maiores níveis de CI e que 

maior risco está associado a maiores níveis de CI. 
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4.3.2 Análises dos resultados da modelagem de equações estruturais para o 

método de mensuração MVAIC  

 

 

Na Tabela 25, o capital humano, representado pela variável ECHM, teve influência 

positiva na sustentabilidade do DEF e da GV das empresas, fundamentado no fato de 

que o capital humano teve influência positiva e muito significativa na lucratividade, 

medida por MB, MEBITDA e ML; na rentabilidade, medida por ROE; e na GV, medida 

pelo Qtobin e MVA. Isso confirmou a hipótese H3.1 e confirmou parcialmente as 

hipóteses H3.2 e H3.3. Esses resultados são congruentes com os observados nas 

regressões com dados em painel, situação que reforça a confirmação parcial da 

hipótese H3.  

 

Ao analisar a forma como as características da GC influenciaram nos níveis de capital 

humano das empresas, obteve-se que, entre elas, apenas a independência do 

conselho de administração apresentou o influenciar de forma significativa. Essa 

influência foi muito significativa e negativa, confirmando a hipótese H4.2 e rejeitando 

as hipóteses H4.1, H4.3, H4.4 e H4.5. Já para as demais características de GC, não 

houve relação significativa. 



 

 

Tabela 25   
Resultados da modelagem de equações estruturais e testes de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo para análise do ECHM 

V dep. ↓ v. indep.  . ECHM QMTCA QMICA DUACEO GENCEO MECOCA GAF lnAT BETA _cons 

ECHM 
Coef.   -0,035 -0,205 -0,001 -0,042 0,026 -0,077 0,160 -0,090 0,185 
P-valor   0,170 0,000 0,965 0,088 0,309 0,001 0,000 0,000 0,569 

MB 

Coef. 0,154 -0,033 -0,056 0,028 -0,016 -0,026 -0,262 -0,106 0,031 2,893 
P-valor 0,000 0,179 0,038 0,234 0,497 0,290 0,000 0,000 0,228 0,000 
P-valor Sobel  0,189 0,000 0,965 0,111 0,322 0,009 0,000 0,005  

P-valor Monte Carlo  0,195 0,000 0,953 0,115 0,342 0,010 0,000 0,006  

MEBITDA 

Coef. 0,233 -0,027 -0,015 0,004 0,061 0,071 -0,024 0,046 -0,034 0,484 
P-valor 0,000 0,252 0,552 0,870 0,007 0,002 0,306 0,080 0,159 0,122 
P-valor Sobel  0,178 0,000 0,965 0,097 0,314 0,003 0,000 0,001  

P-valor Monte Carlo  0,176 0,000 0,952 0,097 0,327 0,003 0,000 0,001  

ML 

Coef. 0,335 -0,048 0,025 -0,028 0,048 0,072 -0,274 -0,057 0,094 1,174 
P-valor 0,000 0,027 0,279 0,180 0,022 0,001 0,000 0,019 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,173 0,000 0,965 0,091 0,311 0,002 0,000 0,001  

P-valor Monte Carlo  0,169 0,000 0,952 0,089 0,320 0,002 0,000 0,001  

ROA 

Coef. 0,000 -0,023 -0,022 0,034 -0,024 -0,031 -0,508 -0,122 -0,018 2,690 
P-valor 0,992 0,158 0,198 0,025 0,119 0,049 0,000 0,000 0,272 0,000 
P-valor Sobel  0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992  

P-valor Monte Carlo  0,993 0,990 0,999 0,992 0,992 0,991 0,990 0,991  

ROE 

Coef. 0,318 -0,007 -0,017 -0,013 -0,066 -0,053 -0,222 0,056 -0,042 -0,041 
P-valor 0,000 0,670 0,378 0,436 0,000 0,002 0,000 0,004 0,019 0,860 
P-valor Sobel  0,172 0,000 0,965 0,090 0,311 0,002 0,000 0,001  

P-valor Monte Carlo  0,167 0,000 0,952 0,088 0,319 0,002 0,000 0,001  

ROIC 

Coef. -0,058 0,086 0,047 0,061 -0,021 -0,042 -0,299 -0,057 -0,057 0,924 
P-valor 0,009 0,000 0,007 0,000 0,174 0,010 0,000 0,001 0,001 0,000 
P-valor Sobel  0,224 0,013 0,965 0,153 0,343 0,042 0,017 0,035  

P-valor Monte Carlo  0,241 0,014 0,956 0,166 0,378 0,046 0,019 0,038  

Qtobin 

Coef. 0,137 -0,046 0,103 -0,081 -0,052 -0,053 -0,389 0,019 -0,130 8,889 
P-valor 0,000 0,050 0,000 0,000 0,021 0,025 0,000 0,461 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,191 0,000 0,965 0,113 0,323 0,010 0,001 0,006  

P-valor Monte Carlo  0,198 0,000 0,953 0,118 0,345 0,011 0,001 0,007  

MVA 

Coef. 0,098 -0,050 0,152 -0,109 -0,085 0,032 -0,312 0,415 -0,043 -4,289 
P-valor 0,002 0,035 0,000 0,000 0,000 0,171 0,000 0,000 0,076 0,000 
P-valor Sobel  0,211 0,005 0,965 0,137 0,335 0,027 0,007 0,021  

P-valor Monte Carlo  0,227 0,005 0,954 0,150 0,369 0,030 0,008 0,023  

EVA 

Coef. 0,024 -0,032 -0,004 0,020 0,044 -0,006 -0,131 -0,076 -0,206 0,750 
P-valor 0,469 0,170 0,879 0,370 0,049 0,785 0,000 0,004 0,000 0,016 
P-valor Sobel  0,552 0,471 0,965 0,505 0,555 0,480 0,473 0,478  

P-valor Monte Carlo  0,589 0,476 0,971 0,556 0,660 0,499 0,485 0,479  



 

 

Ao analisar se o capital humano foi mediador entre as características da GC e o DEF 

e a GC, na Tabela 25, foi possível identificar que ele não mediou a quantidade de 

membros do conselho de administração, a dualidade do CEO, o sexo feminino da 

CEO e a concentração de propriedade. O principal fundamento foi que essas 

características da GC não apresentaram relação significativa (p-valor <0,05) com o 

capital humano. Já sobre a relação entre independência do conselho de administração 

com lucratividade, rentabilidade e GV, constatou-se que o capital humano (ECHM) foi 

mediador completo (p-valor >0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) da 

MEBITDA, da ML e do ROE e mediador parcial (p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou p-

valor Monte Carlo < 0,05) da MB, do ROIC, do Qtobin e do MVA. Como a QMICA 

influenciou negativamente o capital humano, pode-se inferir que a QMICA afetou 

negativamente o CI e essa influência foi transferida para o DEF e a GV. O capital 

humano foi mediador da relação entre a independência do conselho de administração 

e o DEF e a GV. No tocante ao capital humano, foram rejeitadas as hipóteses H5.1, 

H5.1.1, H5.1.2, H5.1.3 H5.3, H5.3.1, H5.3.2, H5.3.3, H5.4, H5.4.1, H5.4.2, H5.4.3, 

H5.5, H5.5.1, H5.5.2, H5.5.3; e confirmadas parcialmente as hipóteses H5.2, H5.2.1, 

H5.2.2 e H5.2.3. 

 



 

 

Tabela 26  
Resultados da modelagem de equações estruturais e testes de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo para análise do ECEM   

V dep. ↓ v. indep.  . ECEM QMTCA QMICA DUACEO GENCEO MECOCA GAF lnAT BETA _cons 

ECEM 
Coef.  -0,102 -0,242 -0,020 0,028 0,007 -0,274 0,331 0,040 1,362 
P-valor  0,000 0,000 0,366 0,207 0,755 0,000 0,000 0,085 0,000 

MB 

Coef. 0,140 -0,033 -0,056 0,028 -0,016 -0,026 -0,262 -0,106 0,031 2,893 
P-valor 0,000 0,179 0,038 0,234 0,497 0,290 0,000 0,000 0,228 0,000 
P-valor Sobel  0,005 0,000 0,380 0,232 0,756 0,000 0,000 0,117  

P-valor Monte Carlo  0,005 0,000 0,387 0,254 0,777 0,000 0,000 0,133  

MEBITDA 

Coef. 0,171 -0,027 -0,015 0,004 0,061 0,071 -0,024 0,046 -0,034 0,484 
P-valor 0,000 0,252 0,552 0,870 0,007 0,002 0,306 0,080 0,159 0,122 
P-valor Sobel  0,001 0,000 0,375 0,222 0,755 0,000 0,000 0,105  

P-valor Monte Carlo  0,002 0,000 0,376 0,239 0,774 0,000 0,000 0,116  

ML 

Coef. 0,182 -0,048 0,025 -0,028 0,048 0,072 -0,274 -0,057 0,094 1,174 
P-valor 0,000 0,027 0,279 0,180 0,022 0,001 0,000 0,019 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,001 0,000 0,373 0,219 0,755 0,000 0,000 0,100  

P-valor Monte Carlo  0,001 0,000 0,371 0,232 0,772 0,000 0,000 0,109  

ROA 

Coef. 0,343 -0,023 -0,022 0,034 -0,024 -0,031 -0,508 -0,122 -0,018 2,690 
P-valor 0,000 0,158 0,198 0,025 0,119 0,049 0,000 0,000 0,272 0,000 
P-valor Sobel  0,000 0,000 0,367 0,209 0,755 0,000 0,000 0,087  

P-valor Monte Carlo  0,000 0,000 0,358 0,215 0,768 0,000 0,000 0,090  

ROE 

Coef. 0,097 -0,007 -0,017 -0,013 -0,066 -0,053 -0,222 0,056 -0,042 -0,041 
P-valor 0,000 0,670 0,378 0,436 0,000 0,002 0,000 0,004 0,019 0,860 
P-valor Sobel  0,005 0,001 0,380 0,233 0,756 0,000 0,000 0,118  

P-valor Monte Carlo  0,006 0,001 0,389 0,256 0,777 0,000 0,000 0,135  

ROIC 

Coef. 0,378 0,086 0,047 0,061 -0,021 -0,042 -0,299 -0,057 -0,057 0,924 
P-valor 0,000 0,000 0,007 0,000 0,174 0,010 0,000 0,001 0,001 0,000 
P-valor Sobel  0,000 0,000 0,367 0,208 0,755 0,000 0,000 0,086  

P-valor Monte Carlo  0,000 0,000 0,358 0,214 0,768 0,000 0,000 0,089  

Qtobin 

Coef. -0,043 -0,046 0,103 -0,081 -0,052 -0,053 -0,389 0,019 -0,130 8,889 
P-valor 0,218 0,050 0,000 0,000 0,021 0,025 0,000 0,461 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,236 0,221 0,466 0,378 0,762 0,220 0,219 0,316  

P-valor Monte Carlo  0,245 0,223 0,533 0,451 0,821 0,221 0,222 0,372  

MVA 

Coef. -0,119 -0,050 0,152 -0,109 -0,085 0,032 -0,312 0,415 -0,043 -4,289 
P-valor 0,001 0,035 0,000 0,000 0,000 0,171 0,000 0,000 0,076 0,000 
P-valor Sobel  0,007 0,001 0,382 0,236 0,756 0,001 0,001 0,123  

P-valor Monte Carlo  0,008 0,001 0,388 0,258 0,776 0,001 0,001 0,139  

EVA 

Coef. 0,271 -0,032 -0,004 0,020 0,044 -0,006 -0,131 -0,076 -0,206 0,750 
P-valor 0,000 0,170 0,879 0,370 0,049 0,785 0,000 0,004 0,000 0,016 
P-valor Sobel  0,000 0,000 0,369 0,213 0,755 0,000 0,000 0,092  

P-valor Monte Carlo  0,000 0,000 0,364 0,222 0,770 0,000 0,000 0,097  



 

 

O capital estrutural, medido pelo ECEM (Tabela 26), teve influência positiva na 

sustentabilidade do DEF e da GV das empresas. Esse resultado foi fundamentado na 

influência do capital estrutural: positiva e muito significativa na lucratividade, medida 

por MB, MEBITDA e ML; na rentabilidade, medida por ROA, ROE e ROIC; e na GV, 

medida pelo EVA. Confirmaram-se as hipóteses H3.1 e H3.2 e confirmou-se 

parcialmente a hipótese H3.3. Esses resultados são congruentes com os descritos 

nas regressões com dados em painel, situação que reforça a confirmação parcial da 

hipótese H3 e coloca o capital estrutural como indutor de melhores DEF e GV. 

 

Avaliando o modo como a GC influencia nos níveis de CI das empresas, a quantidade 

de membros no conselho de administração e a sua independência foram as únicas 

características que demonstraram influenciar no capital estrutural. Esses resultados 

tiveram fundamento no fato de a quantidade de membros do conselho de 

administração (QMTCA) e independência do conselho de administração (QMICA) 

terem apresentado relação muito significativa e negativa no capital estrutural. 

Também se identificou que as outras características da GC não influenciaram nos 

níveis de capital estrutural. Essas conclusões confirmaram as hipóteses H4.1 e H4.2 

e rejeitaram as hipóteses H4.3, H4.4 e H4.5. 

 

Ao analisar, com base na Tabela 26, o efeito de mediador do CI entre o DEF e a GV 

e as características da GC, primeiramente foi possível constatar que o capital 

estrutural não foi mediador da relação entre a dualidade do CEO (DUACEO), sexo 

feminino da CEO (GENCEO) e concentração de propriedade (MECOCA) e a 

lucratividade, rentabilidade e GV. Esses resultados fundamentaram-se na indicação 

de que nenhuma dessas características da GC teve relacionamento significativo (p-

valor <0,05) com o capital estrutural. No entanto, quanto à quantidade de membros no 

conselho de administração (QMTCA), o capital estrutural foi mediador completo (p-

valor >0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) da MB, da MEBITDA, do 

ROA, do ROE e do EVA® e mediador parcial (p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou p-

valor Monte Carlo < 0,05) da ML, do ROIC e do MVA.  

 

De modo semelhante, a relação entre a independência do conselho de administração 

(QMICA) e lucratividade, rentabilidade e GV teve o capital estrutural como mediador 

completo (p-valor >0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) da MEBITDA, 
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da ML, do ROA, do ROE e do EVA® e mediador parcial (p-valor <0,05 e p-valor Sobel 

e/ou p-valor Monte Carlo < 0,05) com a MB, o ROIC e o MVA. Portanto, o capital 

estrutural mediou a relação entre DEF e GV e a quantidade de membros no conselho 

de administração e a independência deste. Como a quantidade de membros e a 

independência do conselho de administração influenciaram negativamente o capital 

estrutural, pode-se deduzir que essas características da GC afetaram negativamente 

o CI e essa influência foi transferida para o DEF e a GV das empresas. Houve 

fundamentos para a rejeição das hipóteses H5.3, H5.3.1, H5.3.2, H5.3.3, H5.4, H5.4.1, 

H5.4.2, H5.4.3, H5.5, H5.5.1, H5.5.2, H5.5.3; confirmação parcial das hipóteses H5.1, 

H5.1.3, H5.2 e H5.2.3; e para a confirmação das hipóteses H5.1.1, H5.1.2, H5.2.1 e 

H5.2.2. 

 

A Tabela 27 revela que o capital relacional influenciou tanto de forma positiva quanto 

de forma negativa, sendo esta última a mais frequente, o DEF e a GV das empresas. 

Esses resultados fundamentaram-se por terem indicado que o capital relacional 

(ECRM) teve influência positiva e muito significativa na lucratividade, medida por MB, 

e na GV, medida pelo Qtobin e MVA. Identificou-se influência negativa e muito 

significativa com os indicadores MEBITDA, ML, ROA, ROE, ROIC e EVA. E houve 

influência predominantemente negativa do capital relacional. Esses achados 

resultaram na rejeição da hipótese H3.1 e H3.2 e confirmação parcial da hipótese 

H3.3, não se confirmando que o capital relacional tenha influenciado de forma positiva 

o DEF e GV. Complementando a análise, em conjunto, esses resultados foram 

congruentes com os resultados das regressões com dados em painel, situação que 

reforça a confirmação parcial da hipótese H3.  

 

A quantidade de membros no conselho de administração (QMTCA), independência no 

conselho de administração (QMICA), dualidade do CEO (DUACEO) e sexo feminino 

da CEO (GENCEO) foram capazes de influenciar significativamente o capital 

relacional. Essas conclusões foram fundamentadas em uma relação significativa entre 

o capital relacional e essas características da GC. Na concentração de propriedade 

(MECOCA), não houve influência significativa no capital relacional, confirmando-se as 

hipóteses H4.1 e H4.2, H4.3 e H4.4 e rejeitando-se a hipótese H4.5. 



 

 

Tabela 27  
Resultados da modelagem de equações estruturais e testes de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo para análise do ECRM  

V dep. ↓ v. indep.  . ECRM QMTCA QMICA DUACEO GENCEO MECOCA GAF lnAT BETA _cons 

ECRM 
Coef.  -0,081 -0,181 0,203 0,128 -0,022 -0,060 -0,066 0,319 2,267 
P-valor  0,001 0,000 0,000 0,000 0,370 0,007 0,010 0,000 0,000 

MB 

Coef. 0,086 -0,033 -0,056 0,028 -0,016 -0,026 -0,262 -0,106 0,031 2,893 
P-valor 0,001 0,179 0,038 0,234 0,497 0,290 0,000 0,000 0,228 0,000 
P-valor Sobel  0,019 0,003 0,002 0,005 0,387 0,038 0,042 0,001  

P-valor Monte Carlo  0,022 0,003 0,002 0,005 0,399 0,042 0,047 0,002  

MEBITDA 

Coef. -0,326 -0,027 -0,015 0,004 0,061 0,071 -0,024 0,046 -0,034 0,484 
P-valor 0,000 0,252 0,552 0,870 0,007 0,002 0,306 0,080 0,159 0,122 
P-valor Sobel  0,001 0,000 0,000 0,000 0,371 0,008 0,011 0,000  

P-valor Monte Carlo  0,001 0,000 0,000 0,000 0,361 0,008 0,010 0,000  

ML 

Coef. -0,357 -0,048 0,025 -0,028 0,048 0,072 -0,274 -0,057 0,094 1,174 
P-valor 0,000 0,027 0,279 0,180 0,022 0,001 0,000 0,019 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,001 0,000 0,000 0,000 0,371 0,008 0,011 0,000  

P-valor Monte Carlo  0,001 0,000 0,000 0,000 0,361 0,008 0,010 0,000  

ROA 

Coef. -0,449 -0,023 -0,022 0,034 -0,024 -0,031 -0,508 -0,122 -0,018 2,690 
P-valor 0,000 0,158 0,198 0,025 0,119 0,049 0,000 0,000 0,272 0,000 
P-valor Sobel  0,001 0,000 0,000 0,000 0,370 0,007 0,010 0,000  

P-valor Monte Carlo  0,001 0,000 0,000 0,000 0,360 0,007 0,009 0,000  

ROE 

Coef. -0,422 -0,007 -0,017 -0,013 -0,066 -0,053 -0,222 0,056 -0,042 -0,041 
P-valor 0,000 0,670 0,378 0,436 0,000 0,002 0,000 0,004 0,019 0,860 
P-valor Sobel  0,001 0,000 0,000 0,000 0,370 0,008 0,010 0,000  

P-valor Monte Carlo  0,001 0,000 0,000 0,000 0,360 0,007 0,009 0,000  

ROIC 

Coef. -0,344 0,086 0,047 0,061 -0,021 -0,042 -0,299 -0,057 -0,057 0,924 
P-valor 0,000 0,000 0,007 0,000 0,174 0,010 0,000 0,001 0,001 0,000 
P-valor Sobel  0,001 0,000 0,000 0,000 0,370 0,008 0,010 0,000  

P-valor Monte Carlo  0,001 0,000 0,000 0,000 0,360 0,007 0,009 0,000  

Qtobin 

Coef. 0,104 -0,046 0,103 -0,081 -0,052 -0,053 -0,389 0,019 -0,130 8,889 
P-valor 0,000 0,050 0,000 0,000 0,021 0,025 0,000 0,461 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,009 0,000 0,000 0,001 0,380 0,023 0,027 0,000  

P-valor Monte Carlo  0,010 0,000 0,000 0,001 0,385 0,026 0,030 0,000  

continua 
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Tabela 27  
Resultados da modelagem de equações estruturais e testes de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo para análise do ECRM - conclui 

V dep. ↓ v. indep.  . ECRM QMTCA QMICA DUACEO GENCEO MECOCA GAF lnAT BETA _cons 

MVA 

Coef. 0,184 -0,050 0,152 -0,109 -0,085 0,032 -0,312 0,415 -0,043 -4,289 
P-valor 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 0,171 0,000 0,000 0,076 0,000 
P-valor Sobel  0,002 0,000 0,000 0,000 0,373 0,011 0,014 0,000  

P-valor Monte Carlo  0,002 0,000 0,000 0,000 0,368 0,012 0,014 0,000  

EVA 

Coef. -0,277 -0,032 -0,004 0,020 0,044 -0,006 -0,131 -0,076 -0,206 0,750 
P-valor 0,000 0,170 0,879 0,370 0,049 0,785 0,000 0,004 0,000 0,016 
P-valor Sobel  0,001 0,000 0,000 0,000 0,371 0,009 0,011 0,000  

P-valor Monte Carlo  0,001 0,000 0,000 0,000 0,362 0,008 0,011 0,000  

 



 

 

O efeito mediador do CI entre o DEF e a GV e as características da GV, exposto na 

Tabela 27, primeiramente permitiu constatar que o capital relacional não foi mediador 

da relação entre a concentração de propriedade (MECOCA) e lucratividade, 

rentabilidade e GV. Esses resultados tiveram fundamento na indicação de que essa 

característica da GC não teve relacionamento significativo (p-valor <0,05) com o 

capital relacional. Em contrapartida, no relacionamento com a quantidade de membros 

no conselho de administração, o capital relacional foi mediador completo (p-valor 

>0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) da MB, da MEBITDA, do ROA, do 

ROE e do EVA® e mediador parcial (p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou p-valor Monte 

Carlo < 0,05) do ROIC, do Qtobin, do MVA e da ML. Já quanto à independência do 

conselho de administração, o capital relacional a mediou de forma completa (p-valor 

>0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) com MEBITDA, ML, ROA, ROE e 

EVA® e parcial (p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou p-valor Monte Carlo < 0,05) com 

MB, ROIC, MVA e Qtobin.  

 

Para a situação de dualidade do CEO (DUACEO), os efeitos mediadores com o capital 

relacional foram de mediação completa (p-valor >0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte 

Carlo < 0,05) com MB, MEBITDA, ML e, ROE e parcial (p-valor <0,05 e p-valor Sobel 

e/ou p-valor Monte Carlo < 0,05) com ROA, ROIC, Qtobin, MVA e EVA. O capital 

relacional mediou a relação entre o sexo feminino da CEO (GENCEO), de forma 

completa (p-valor >0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) com ML, ROA 

e ROIC, e parcial (p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou p-valor Monte Carlo < 0,05) com 

ROE, MEBITDA, Qtobin, MVA e EVA. Considerando a forma como o capital relacional 

afetou o DEF e GV e como foi afetado pelas características de GC, maior quantidade 

de membros e mais independência no conselho de administração acometeram 

negativamente o capital relacional e impulsionou seu impacto negativo no DEF e na 

GV das empresas. Em direção oposta, a dualidade do CEO e a CEO do sexo feminino 

impactaram de forma positiva o capital relacional. Foram então rejeitadas as hipóteses 

H5.5, H5.5.1, H5.5.2, H5.5.3 e confirmadas as hipóteses H5.1, H5.1.1, H5.1.2, H5.1.3, 

H5.2, H5.2.1, H5.2.2, H5.2.3, H5.3, H5.3.1, H5.3.2, H5.3.3, H5.4, H5.4.1, H5.4.2 e 

H5.4.3 

 



 

 

Tabela 28  
Resultados da modelagem de equações estruturais e testes de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo para análise do ECAPEM   

V dep. ↓ v. indep.  . ECAPEM QMTCA QMICA DUACEO GENCEO MECOCA GAF lnAT BETA _cons 

ECAPEM 
Coef.  -0,070 -0,065 -0,043 0,162 -0,057 -0,135 -0,187 0,091 3,974 
P-Valor  0,006 0,016 0,071 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 

MB 

Coef. -0,051 -0,033 -0,056 0,028 -0,016 -0,026 -0,262 -0,106 0,031 2,893 
P-valor 0,035 0,179 0,038 0,234 0,497 0,290 0,000 0,000 0,228 0,000 
P-valor Sobel  0,095 0,113 0,171 0,044 0,128 0,048 0,044 0,068  

P-valor Monte Carlo  0,105 0,126 0,191 0,048 0,143 0,050 0,045 0,079  

MEBITDA 

Coef. -0,154 -0,027 -0,015 0,004 0,061 0,071 -0,024 0,046 -0,034 0,484 
P-valor 0,000 0,252 0,552 0,870 0,007 0,002 0,306 0,080 0,159 0,122 
P-valor Sobel  0,011 0,024 0,081 0,000 0,037 0,000 0,000 0,001  

P-valor Monte Carlo  0,011 0,023 0,080 0,000 0,036 0,000 0,000 0,002  

ML 

Coef. -0,144 -0,048 0,025 -0,028 0,048 0,072 -0,274 -0,057 0,094 1,174 
P-valor 0,000 0,027 0,279 0,180 0,022 0,001 0,000 0,019 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,011 0,023 0,081 0,000 0,036 0,000 0,000 0,001  

P-valor Monte Carlo  0,011 0,023 0,080 0,000 0,036 0,000 0,000 0,002  

ROA 

Coef. 0,120 -0,023 -0,022 0,034 -0,024 -0,031 -0,508 -0,122 -0,018 2,690 
P-Valor 0,000 0,158 0,198 0,025 0,119 0,049 0,000 0,000 0,272 0,000 
P-valor Sobel  0,010 0,021 0,079 0,000 0,034 0,000 0,000 0,001  

P-valor Monte Carlo  0,010 0,021 0,078 0,000 0,034 0,000 0,000 0,001  

ROE 

Coef. 0,472 -0,007 -0,017 -0,013 -0,066 -0,053 -0,222 0,056 -0,042 -0,041 
P-valor 0,000 0,670 0,378 0,436 0,000 0,002 0,000 0,004 0,019 0,860 
P-valor Sobel  0,006 0,016 0,072 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000  

P-valor Monte Carlo  0,006 0,015 0,069 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000  

ROIC 

Coef. 0,499 0,086 0,047 0,061 -0,021 -0,042 -0,299 -0,057 -0,057 0,924 
P-valor 0,000 0,000 0,007 0,000 0,174 0,010 0,000 0,001 0,001 0,000 
P-valor Sobel  0,006 0,016 0,072 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000  

P-valor Monte Carlo  0,006 0,015 0,068 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000  

Qtobin 

Coef. -0,253 -0,046 0,103 -0,081 -0,052 -0,053 -0,389 0,019 -0,130 8,889 
P-valor 0,000 0,050 0,000 0,000 0,021 0,025 0,000 0,461 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,008 0,018 0,075 0,000 0,031 0,000 0,000 0,001  

P-valor Monte Carlo  0,007 0,018 0,072 0,000 0,029 0,000 0,000 0,001  

continua 
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Tabela 28  
Resultados da modelagem de equações estruturais e testes de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo para análise do ECAPEM  - conclui 

V dep. ↓ v. indep.  . ECAPEM QMTCA QMICA DUACEO GENCEO MECOCA GAF lnAT BETA _cons 

MVA 

Coef. 0,128 -0,050 0,152 -0,109 -0,085 0,032 -0,312 0,415 -0,043 -4,289 
P-valor 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 0,171 0,000 0,000 0,076 0,000 
P-valor Sobel  0,014 0,027 0,086 0,000 0,041 0,000 0,000 0,002  

P-valor Monte Carlo  0,015 0,028 0,088 0,000 0,042 0,000 0,000 0,002  

EVA 

Coef. 0,127 -0,032 -0,004 0,020 0,044 -0,006 -0,131 -0,076 -0,206 0,750 
P-valor 0,000 0,170 0,879 0,370 0,049 0,785 0,000 0,004 0,000 0,016 
P-valor Sobel  0,014 0,027 0,086 0,000 0,040 0,000 0,000 0,002  

P-valor Monte Carlo  0,014 0,028 0,087 0,000 0,042 0,000 0,000 0,003  

 



 

 

O capital empregado teve influência positiva na rentabilidade e GV das empresas e 

negativa na lucratividade, como demonstra a Tabela 28, com fundamento no capital 

empregado (ECAPEM) ter tido influência positiva e muito significativa no ROA, ROE, 

ROIC, MVA e EVA. Além disso, também foi identificada influência negativa e muito 

significativa com os indicadores MB, MEBITDA, ML e Qtobin, o que implicou a rejeição 

da hipótese H3.1, confirmação da hipótese H3.2 e confirmação parcial da hipótese 

H3.3. Esses resultados foram congruentes com os obtidos nas regressões com dados 

em painel, situação que reforçou a confirmação parcial da hipótese H3.  

 

A forma como as características da GC influenciou nos níveis de CI das empresas foi 

avaliada, detectando-se que somente a concentração de propriedade não influenciou 

nos níveis de capital empregado das empresas. O fundamento foi na quantidade de 

membros no conselho de administração, independência do conselho de 

administração, dualidade do CEO e CEO do sexo feminino, que tiveram influência 

significativa no capital empregado. A relação da concentração de propriedade com o 

capital empregado foi insignificante. Esses resultados implicaram a confirmação das 

hipóteses H4.1 e H4.2, H4.3 e H4.4 e a rejeição da hipótese H4.5. 

 

Na análisar, conforme os resultados da Tabela 28, do efeito de mediador do CI entre 

o DEF e a GV e as características da GC, primeiramente constatou-se que o capital 

empregado só não mediou a relação entre a dualidade do CEO e o DEF e a GV. Essa 

inferência teve fundamento na relação não significativa (p-valor > 0,05) entre a 

dualidade do CEO e o capital empregado. Quanto à quantidade de membros do 

conselho de administração, o capital empregado mediou parcialmente (p-valor <0,05 

e p-valor Sobel e/ou p-valor Monte Carlo < 0,05) a MB, a ML, o ROIC, o Qtobin e o 

MVA e mediou completamente (p-valor >0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 

0,05) a MEBITDA, o ROA, o ROE e o EVA. Também foi observado que, em relação à 

independência do conselho de administração, o capital empregado mediou 

parcialmente (p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou p-valor Monte Carlo < 0,05) a MB, o 

ROIC, o Qtobin e o MVA e mediou completamente (p-valor >0,05 e p-valor Sobel e p-

valor Monte Carlo < 0,05) a ML, a MEBITDA, o ROA, o ROE e o EVA.  

 

De forma semelhante, considerando o sexo feminino do CEO, o capital empregado 

mediou parcialmente (p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou p-valor Monte Carlo < 0,05) 
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a ML, a MEBITDA, o ROE, o Qtobin, o MVA e o EVA® e mediou completamente (p-

valor >0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) a MB, o ROA e o ROIC. Já 

a respeito da concentração de propriedade, o capital empregado mediou parcialmente 

(p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou p-valor Monte Carlo < 0,05) a MB, a MEBITDA, a 

ML, o ROA, o ROIC, o ROE e o Qtobin e mediou completamente (p-valor >0,05 e p-

valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) o MVA e o EVA.  Entre as caraterísticas da 

GC que foram mediadas pelo capital empregado, a quantidade de membros e a 

independência do conselho de administração foram as que a influenciaram 

negativamente, enquanto sexo feminino da CEO e concentração de propriedade as 

que a influenciaram positivamente.  

 

Como o capital empregado, de modo geral, impactou positivamente o DEF e a GV, 

diante dos resultados do efeito mediador pode-se inferir que a maior quantidade de 

membros e a maior independência no conselho de administração, ao impactarem 

negativamente no capital empregado, constituíram um efeito transferido para o DEF e 

a GV. A CEO do sexo feminino e a concentração de propriedade impactaram de modo 

positivo o capital empregado e isso, via efeito mediador, foi transferido para o DEF e 

a GV. O conjunto desses resultados para o capital empregado acarretou a rejeição 

das hipóteses H5.3, H5.3.1, H5.3.2 e H5.3.3 e a confirmação das hipóteses H5.1, 

H5.1.1, H5.1.2, H5.1.3, H5.2, H5.2.1, H5.2.2, H5.2.3, H5.4, H5.4.1, H5.4.2 H5.4.3, 

H5.5, H5.5.1, H5.5.2 e H5.5.3. 

 

O conjunto dos resultados contidos na Tabela 25, Tabela 26, Tabela 27 e Tabela 28 

ainda confirmou parcialmente as hipóteses H3, H4 e H5. 

 

A análise da Tabela 29 revela que o CI, medido pelo ECIM, de modo geral, teve 

influência positiva no DEF e na GV das empresas. Isso se fundamentou na influência 

positiva e muito significativa que o CI teve na lucratividade, medida por MB, MEBITDA 

e ML; na rentabilidade, medida por ROA, ROE e ROIC; e na GV, medida pelo Qtobin 

e EVA. Foram então confirmadas as hipóteses H3.1 e H3.2 e, parcialmente, a hipótese 

H3.3. Estes resultados são congruentes com os achados nas regressões com dados 

em painel, situação que reforça a confirmação parcial da hipótese H3 e enfatiza o 

papel fundamental do CI nos melhores DEF e GV.



 

 

Tabela 29  
Resultados da modelagem de equações estruturais e testes de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo para análise do ECIM 

V dep. ↓ v. indep.  . ECIM QMTCA QMICA DUACEO GENCEO MECOCA GAF lnAT BETA _cons 

ECIM 
Coef.  -0,045 -0,223 0,012 -0,030 0,025 -0,092 0,167 -0,064 0,398 
P-valor  0,081 0,000 0,629 0,209 0,343 0,000 0,000 0,011 0,220 

MB 

Coef. 0,242 -0,045 -0,078 0,042 -0,008 -0,026 -0,285 -0,071 0,060 2,977 
P-valor 0,000 0,066 0,003 0,069 0,722 0,295 0,000 0,007 0,012 0,000 
P-valor Sobel  0,085 0,000 0,630 0,213 0,345 0,000 0,000 0,013  

P-valor Monte Carlo  0,083 0,000 0,643 0,208 0,355 0,000 0,000 0,013  

MEBITDA 

Coef. 0,366 0,002 0,048 -0,061 0,001 0,081 -0,012 0,120 -0,135 -0,711 
P-valor 0,000 0,949 0,065 0,008 0,970 0,001 0,589 0,000 0,000 0,020 
P-valor Sobel  0,083 0,000 0,629 0,211 0,344 0,000 0,000 0,012  

P-valor Monte Carlo  0,080 0,000 0,641 0,205 0,352 0,000 0,000 0,011  

ML 

Coef. 0,466 -0,016 0,091 -0,097 -0,014 0,081 -0,247 0,023 -0,023 -0,088 
P-valor 0,000 0,474 0,000 0,000 0,512 0,000 0,000 0,339 0,309 0,756 
P-valor Sobel  0,082 0,000 0,629 0,210 0,343 0,000 0,000 0,011  

P-valor Monte Carlo  0,079 0,000 0,641 0,203 0,351 0,000 0,000 0,011  

ROA 

Coef. 0,282 -0,017 0,031 -0,073 -0,044 -0,033 -0,573 -0,048 -0,120 2,534 
P-valor 0,000 0,378 0,142 0,000 0,017 0,094 0,000 0,022 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,083 0,000 0,630 0,211 0,344 0,000 0,000 0,012  

P-valor Monte Carlo  0,080 0,000 0,642 0,205 0,352 0,000 0,000 0,011  

ROE 

Coef. 0,424 -0,009 0,034 -0,128 -0,042 -0,073 -0,276 0,009 -0,133 0,917 
P-valor 0,000 0,684 0,152 0,000 0,049 0,001 0,000 0,719 0,000 0,001 
P-valor Sobel  0,082 0,000 0,629 0,210 0,343 0,000 0,000 0,011  

P-valor Monte Carlo  0,079 0,000 0,641 0,204 0,351 0,000 0,000 0,011  

ROIC 

Coef. 0,246 0,057 0,052 -0,044 0,038 -0,071 -0,451 -0,054 -0,092 2,705 
P-valor 0,000 0,012 0,031 0,040 0,073 0,002 0,000 0,026 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,085 0,000 0,630 0,212 0,344 0,000 0,000 0,013  

P-valor Monte Carlo  0,083 0,000 0,642 0,207 0,354 0,000 0,000 0,012  

Qtobin 

Coef. 0,102 -0,033 0,106 -0,050 -0,084 -0,040 -0,355 0,051 -0,129 8,135 
P-valor 0,000 0,175 0,000 0,029 0,000 0,103 0,000 0,048 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,105 0,000 0,631 0,227 0,354 0,003 0,000 0,027  

P-valor Monte Carlo  0,110 0,000 0,652 0,233 0,375 0,004 0,000 0,029  

MVA 

Coef. -0,003 -0,065 0,119 -0,075 -0,048 0,023 -0,317 0,357 0,014 -3,518 
P-valor 0,887 0,007 0,000 0,001 0,035 0,353 0,000 0,000 0,558 0,000 
P-valor Sobel  0,887 0,887 0,892 0,888 0,888 0,887 0,887 0,887  

P-valor Monte Carlo  0,900 0,886 0,951 0,911 0,923 0,889 0,887 0,893  

EVA 

Coef. 0,237 -0,037 0,020 -0,050 0,044 -0,011 -0,186 -0,028 -0,260 0,910 
P-valor 0,000 0,134 0,438 0,029 0,060 0,663 0,000 0,291 0,000 0,003 
P-valor Sobel  0,086 0,000 0,630 0,213 0,345 0,000 0,000 0,013  

P-valor Monte Carlo  0,084 0,000 0,643 0,208 0,355 0,000 0,000 0,013  



 

 

Das características da GC, somente a independência do conselho de administração 

foi capaz de influenciar os níveis de CI das empresas, com fundamento na influência 

negativa e fraca da quantidade de membros do conselho de administração (QMTCA), 

negativa e forte da independência do conselho de administração (QMICA) e 

irrelevante da dualidade do CEO (DUACEO), sexo feminino da CEO (GENCEO) e 

concentração de propriedade (MECOCA). Foram rejeitadas as hipóteses H4.1, H4.3, 

H4.4 e H4.5 e confirmada a H4.2 e, consequentemente, confirmada parcialmente a 

hipótese H4. Inferiu-se que a independência do conselho de administração associou-

se negativamente a mais eficiência do CI. Um aspecto interessante desse resultado é 

que na análise das regressões com dados em painel, que considera os efeitos nos 

indivíduos e ao longo do tempo, a independência do conselho de administração, no 

período analisado de nove anos, influenciou de forma positiva o CI. 

 

De acordo com a Tabela 29, quanto ao efeito de mediador do CI entre o DEF e a GV 

com as características da GC, somente a independência do conselho de 

administração foi mediada pelo CI, medido pelo ECIM. Os fundamentos foram: 

primeiro, na quantidade de membros no conselho de administração (QMTCA), 

dualidade do CEO (DUACEO), CEO do sexo feminino (GENCEO) e concentração de 

propriedade (MECOCA), que apresentaram uma relação não significativa (p-valor > 

0,05) com o CI; segundo, na independência do conselho de administração ter sido 

mediada pelo CI de forma parcial (p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou p-valor Monte 

Carlo < 0,05) em relação às variáveis MB, ML, ROIC, Qtobin e MVA e de forma 

completa (p-valor >0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) quanto às 

variáveis MEBITDA, ROA, ROE e EVA. Obteve-se que a influência negativa da 

independência do conselho de administração no CI implicou menos lucratividade, 

rentabilidade e GV nas empresas. Foram rejeitadas as hipóteses H5.1, H5.1.1, H5.1.2, 

H5.1.3, H5.3, H5.3.1, H5.3.2, H5.3.3, H5.4, H5.4.1, H5.4.2, H5.4.3, H5.5, H5.5.1, 

H5.5.2 e H5.5.3, confirmada parcialmente a hipótese H5.2.3, confirmadas as 

hipóteses H5.3.1 e H5.3.2 e confirmada parcialmente a hipótese H5.3. 

 



 

 

Tabela 30  
Resultados da modelagem de equações estruturais e testes de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo para análise do MVAIC 

V dep. ↓ v. indep.  . MVAIC QMTCA QMICA DUACEO GENCEO MECOCA GAF lnAT BETA _cons 

MVAIC 
Coef.  -0,057 -0,232 0,004 -0,001 0,014 -0,115 0,132 -0,047 1,099 
P-Valor  0,027 0,000 0,876 0,953 0,585 0,000 0,000 0,061 0,001 

MB 

Coef. 0,231 -0,043 -0,078 0,044 -0,015 -0,023 -0,281 -0,061 0,056 2,819 
P-Valor 0,000 0,082 0,003 0,058 0,511 0,349 0,000 0,019 0,021 0,000 
P-valor Sobel  0,031 0,000 0,876 0,953 0,585 0,000 0,000 0,066  

P-valor Monte Carlo  0,031 0,000 0,889 0,940 0,598 0,000 0,000 0,064  

MEBITDA 

Coef. 0,317 0,003 0,040 -0,058 -0,010 0,086 -0,009 0,140 -0,144 -0,914 
P-Valor 0,000 0,898 0,131 0,013 0,676 0,001 0,684 0,000 0,000 0,003 
P-valor Sobel  0,029 0,000 0,876 0,953 0,585 0,000 0,000 0,064  

P-valor Monte Carlo  0,028 0,000 0,889 0,940 0,597 0,000 0,000 0,061  

ML 

Coef. 0,416 -0,013 0,084 -0,093 -0,028 0,087 -0,242 0,046 -0,033 -0,360 
P-Valor 0,000 0,564 0,001 0,000 0,208 0,000 0,000 0,063 0,150 0,218 
P-valor Sobel  0,028 0,000 0,876 0,953 0,585 0,000 0,000 0,062  

P-valor Monte Carlo  0,027 0,000 0,889 0,940 0,596 0,000 0,000 0,060  

ROA 

Coef. 0,275 -0,014 0,032 -0,071 -0,052 -0,030 -0,567 -0,037 -0,125 2,343 
P-Valor 0,000 0,469 0,129 0,000 0,005 0,129 0,000 0,074 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,029 0,000 0,876 0,953 0,585 0,000 0,000 0,063  

P-valor Monte Carlo  0,028 0,000 0,889 0,940 0,597 0,000 0,000 0,061  

ROE 

Coef. 0,480 -0,001 0,051 -0,125 -0,054 -0,070 -0,260 0,016 -0,138 0,558 
P-Valor 0,000 0,969 0,027 0,000 0,008 0,001 0,000 0,487 0,000 0,041 
P-valor Sobel  0,028 0,000 0,876 0,953 0,585 0,000 0,000 0,062  

P-valor Monte Carlo  0,027 0,000 0,889 0,940 0,596 0,000 0,000 0,059  

ROIC 

Coef. 0,317 0,064 0,071 -0,042 0,031 -0,070 -0,437 -0,054 -0,093 2,455 
P-Valor 0,000 0,004 0,003 0,042 0,132 0,002 0,000 0,020 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,029 0,000 0,876 0,953 0,585 0,000 0,000 0,063  

P-valor Monte Carlo  0,028 0,000 0,889 0,940 0,597 0,000 0,000 0,061  

Qtobin 

Coef. 0,059 -0,034 0,097 -0,049 -0,087 -0,038 -0,358 0,060 -0,132 8,110 
P-Valor 0,011 0,162 0,000 0,032 0,000 0,120 0,000 0,020 0,000 0,000 
P-valor Sobel  0,095 0,014 0,876 0,953 0,593 0,024 0,023 0,131  

P-valor Monte Carlo  0,108 0,015 0,898 0,944 0,632 0,026 0,027 0,148  

continua 
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Tabela 30  
Resultados da modelagem de equações estruturais e testes de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo para análise do MVAIC - conclui 

V dep. ↓ v. indep.  . MVAIC QMTCA QMICA DUACEO GENCEO MECOCA GAF lnAT BETA _cons 

MVA 

Coef. 0,028 -0,064 0,126 -0,075 -0,048 0,022 -0,313 0,353 0,015 -3,550 
P-Valor 0,217 0,009 0,000 0,001 0,035 0,363 0,000 0,000 0,515 0,000 
P-valor Sobel  0,282 0,222 0,877 0,953 0,617 0,232 0,232 0,303  

P-valor Monte Carlo  0,316 0,226 0,917 0,953 0,704 0,241 0,247 0,346  

EVA 

Coef. 0,241 -0,034 0,023 -0,048 0,037 -0,008 -0,180 -0,020 -0,264 0,740 
P-Valor 0,000 0,169 0,370 0,036 0,113 0,734 0,000 0,444 0,000 0,017 
P-valor Sobel  0,031 0,000 0,876 0,953 0,585 0,000 0,000 0,065  

P-valor Monte Carlo  0,030 0,000 0,889 0,940 0,598 0,000 0,000 0,064  

 



 

 

O CI, medido pelo MVAIC, exerceu influência positiva no DEF e na GV das empresas 

(Tabela 30). Esse resultado teve fundamento na influência positiva e muito 

significativa que o CI teve na lucratividade, medida por MB, MEBITDA e ML; na 

rentabilidade, medida por ROA, ROE e ROIC; e na GV, medida pelo Qtobin e EVA. 

Confirmaram-se as hipóteses H3.1 e H3.2 e confirmou-se parcialmente a hipótese 

H3.3. Esses achados convergem com apresentados nas regressões com dados em 

painel para o MVAIC, situação que reforça a confirmação parcial da hipótese H3. 

 

Somente a quantidade de membros no conselho de administração e a independência 

do conselho de administração tiveram influência no CI, medido pelo MVAIC, cujo 

fundamento foi, em relação ao CI, influência negativa e moderada da quantidade de 

membros no conselho de administração (QMTCA), negativa e forte da independência 

do conselho de administração (QMICA) e irrelevante da dualidade do CEO 

(DUACEO), CEO do sexo feminino (GENCEO) e concentração de propriedade 

(MECOCA). Esses resultados implicaram a rejeição das hipóteses H4.3, H4.4 e H4.5, 

confirmação das hipóteses H4.1 e H4.2 e, consequentemente, a confirmação parcial 

da hipótese H4. A quantidade de membros no conselho de administração (QMTCA) e 

a independência do conselho de administração (QMICA) associaram-se 

negativamente a mais eficiência do CI. Salienta-se que, na análise das regressões 

com dados em painel, que considera os efeitos nos indivíduos e ao longo do tempo, a 

independência do conselho de administração, no período analisado de nove anos, 

influenciou de forma positiva o CI. E que estes últimos resultados estão 

completamente alinhados aos da análise de regressões com dados em painel. 

 

Na Tabela 30, a respeito do efeito de mediador do CI entre o DEF e a GV e as 

características da GC, somente a quantidade de membros no conselho de 

administração e a independência do conselho de administração foi mediada pelo CI, 

medido pelo MVAIC. Os fundamentos foram: primeiro, a dualidade do CEO 

(DUACEO), CEO do sexo feminino (GENCEO) e concentração de propriedade 

(MECOCA) terem apresentado relação não significativa (p-valor > 0,05) com o CI; 

segundo, a quantidade de membros do conselho de administração foi mediada pelo 

CI de forma parcial (p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou p-valor Monte Carlo < 0,05) em 

relação às variáveis ROIC, Qtobin e MVA e de forma completa (p-valor >0,05 e p-valor 

Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) em relação às variáveis MB, ML, MEBITDA, ROA, 
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ROE e EVA® - houve influência negativa da maior quantidade de membros no 

conselho de administração (QMTCA) no CI, significando menos lucratividade, 

rentabilidade e GV nas empresas. Terceiro, a independência do conselho de 

administração foi mediada pelo CI de forma parcial (p-valor <0,05 e p-valor Sobel e/ou 

p-valor Monte Carlo < 0,05) em relação às variáveis MB, ML, ROE, ROIC e Qtobin e 

de forma completa (p-valor >0,05 e p-valor Sobel e p-valor Monte Carlo < 0,05) em 

relação às variáveis MEBITDA, ROA, MVA e EVA. 

 

Em conjunto, esses resultados mostram que a influência negativa da independência 

do conselho de administração no CI acarretou menos lucratividade, rentabilidade e 

GV nas empresas. Dessa forma, foram confirmadas as hipóteses H5.1.1, H5.1.2, 

H5.3.1 e H5.3.2, confirmadas parcialmente as hipóteses H5.1.3 e H5.1, H5.2.3, e H5.2 

e rejeitadas as H5.3, H5.3.1, H5.3.2, H5.3.3, H5.4, H5.4.1, H5.4.2, H5.4.3, H5.5, 

H5.5.1, H5.5.2 e H5.5.3. 
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5 Discussão dos Resultados   

 

Ao longo do capítulo anterior efetuou-se o teste das hipóteses e apresentaram-se os 

resultados, que agora são analisados e discutidos à luz da literatura. Mais do que 

apenas evidenciar em que medida os achados da pesquisa confirmam, 

complementam ou contradizem os resultados anteriores, procurou-se investigar o seu 

significado e impacto, apresentando-se ainda as implicações a) econômicas e sociais, 

b) teóricas e c) práticas e gerenciais da pesquisa. Buscou-se evidenciar de que modo 

e em que medida os resultados ora obtidos se alinham ao entendimento existente/ 

corrente dominante na literatura (mainstream), ampliam o conhecimento do tema ou 

abrem novos caminhos e oportunidades de investigação futuras. 

 

Os dados apresentados na Tabela 31 sumarizam os resultados dos testes estatísticos 

aplicados e os organizam nas respectivas hipóteses e sub-hipóteses.  

 

5.1 Discussão dos resultados relativos à hipótese H1 

 

A Tabela 31 demonstra que o CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, teve 

influência positiva e significativa na sustentabilidade do DEF e a GV. Embora isso não 

tenha ocorrido de maneira integral, foi possível a confirmação parcial da hipótese H1. 

Uma avaliação crítica e detalhada dos achados revelou que quando o CI foi medido 

pelo IC-INDEX, não se observou influência positiva e significativa na lucratividade. 

Ainda assim, foi tido como um fator determinante na explicação de mais rentabilidade 

e GV das companhias brasileiras.  

 

Já quando foi aplicado o método MVAIC, pelos indicadores ECIM e MVAIC, o CI teve 

influência positiva e muito significativa no DEF e na GV, sendo que, para este último, 

esse resultado não foi observado para todos os indicadores. De forma geral, pelo 

método IC-INDEX, a hipótese H1.1 foi rejeitada, enquanto H1.2 e H1.3 foram 

confirmadas. Já pelo método MVAIC, tanto o indicador ECIM quanto o indicador 

MVAIC revelaram que as hipóteses H1.1 e H1.2 foram confirmadas e que a hipótese 

H1.3 foi parcialmente confirmada.  
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Tabela 31  
Resultado analítico dos testes de hipóteses para medidas totalizadoras do capital intelectual 

Hip. 
IC-INDEX ECIM MVAIC ECHM ECEM ECRM ECAPEM 

E. D. Pea. RDP MES Pea. RDP MES Pea. RDP MES Pea. RDP MES Pea. RDP MES Pea. RDP MES Pea. RDP MES 

H1  Conf Conf Parc n/a Conf Parc n/a Conf Parc n/a Conf Parc n/a Conf Conf n/a Parc. Rej. n/a Parc. Parc n/a 
H1.1  Conf Conf Rej. n/a Conf Conf n/a Conf Conf n/a Conf Conf n/a Conf Conf n/a Parc. Rej. n/a Rej. Rej. n/a 
H1.2  Conf Conf Conf n/a Conf Conf n/a Conf Conf n/a Conf Parc n/a Conf Conf n/a Rej. Rej. n/a Parc. Conf n/a 
H1.3  Conf Conf Conf n/a Parc. Parc n/a Conf Parc n/a Parc. Parc n/a Parc. Cont n/a Parc. Rej. n/a Conf Parc n/a 
H2  Conf Conf Parc n/a Conf Parc n/a Conf Parc n/a Conf Parc n/a Conf Parc n/a Parc. Rej. n/a Parc. Parc n/a 
H2.1  Conf Conf Rej. n/a Conf Conf n/a Conf Conf n/a Conf Conf n/a Conf Conf n/a Parc. Rej. n/a Rej. Rej. n/a 
H2.2  Conf Conf Conf n/a Conf Conf n/a Conf Conf n/a Conf Parc n/a Conf Conf n/a Rej. Rej. n/a Parc. Conf n/a 
H2.3  Conf Conf Parc n/a Parc Parc n/a Conf Parc n/a Parc. Parc n/a Parc. Parc n/a Parc. Rej. n/a Conf Parc n/a 
H3  Conf Conf Parc Parc Conf Parc Parc Conf Parc Parc. Conf Parc Parc Conf Parc Parc Parc. Rej. Rej. Parc. Parc Parc 
H3.1  Conf Conf Rej. Rej. Conf Conf Conf Conf Conf Conf Conf Conf Conf Conf Conf Conf Parc. Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. 
H3.2  Conf Conf Conf Parc Conf Conf Conf Conf Conf Conf Conf Parc Parc Conf Conf Conf Rej. Rej. Rej. Parc. Conf Conf 
H3.3  Conf Conf Parc Conf Parc. Parc Parc Conf Parc Parc. Parc. Parc Parc Parc. Parc Parc Parc. Rej. Parc Conf Parc Parc 
H4  n/a Parc. Parc Parc Parc. Parc Parc Parc. Parc Parc. Parc. Parc Parc Parc. Parc Parc Parc. Parc Parc Parc. Parc Parc 
H4.1  n/a Rej. Rej. Rej. Parc. Rej. Rej. Rej. Rej. -Conf Conf Rej. Rej. Conf Rej. Conf -Conf Rej. Conf -Conf Rej. Conf 
H4.2  n/a Conf Parc Rej. -Conf Parc Conf -Conf Parc -Conf -Conf Parc Conf -Conf Parc Conf -Conf Parc Conf Conf Parc Conf 
H4.3  n/a Rej. Parc Conf Rej. Rej. Rej. Rej. Parc Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Conf Rej. Parc Rej. Rej. Conf 
H4.4  n/a -Conf Parc Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. Conf Rej. Parc Conf Rej. Conf 
H4.5  n/a -Conf Parc Conf Conf Rej. Rej. Conf Rej. Rej. Conf Rej. Rej. Conf Rej. Rej. Conf Rej. Rej. Rej. Rej. Rej. 
H5  n/a n/a n/a Parc n/a n/a Parc n/a n/a Parc. n/a n/a Parc n/a n/a Parc n/a n/a Parc n/a n/a Parc 
H5.1  n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Parc. n/a n/a Rej. n/a n/a Parc n/a n/a Conf n/a n/a Conf 
H5.1.1  n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Conf n/a n/a Conf 
H5.1.2  n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Conf n/a n/a Conf 
H5.1.3  n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Parc. n/a n/a Rej. n/a n/a Parc n/a n/a Conf n/a n/a Conf 
H5.2   n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Parc n/a n/a Parc. n/a n/a Parc n/a n/a Parc n/a n/a Conf n/a n/a Conf 
H5.2.1  n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Conf n/a n/a Parc n/a n/a Conf n/a n/a Conf n/a n/a Conf 
H5.2.2   n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Conf n/a n/a Parc n/a n/a Conf n/a n/a Conf n/a n/a Conf 
H5.2.3  n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Parc n/a n/a Parc. n/a n/a Parc n/a n/a Parc n/a n/a Conf n/a n/a Conf 
H5.3  n/a n/a n/a Parc n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Rej. 
H5.3.1  n/a n/a n/a Parc n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Rej. 
H5.3.2  n/a n/a n/a Parc n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Rej. 
H5.3.3  n/a n/a n/a Conf n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Rej. 
H5.4  n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Conf 

continua 
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Tabela 31  
Resultado analítico dos testes de hipóteses para medidas totalizadoras do capital intelectual - conclui 

Hip. 
IC-INDEX ECIM MVAIC ECHM ECEM ECRM ECAPEM 

E. D. Pea. RDP MES Pea. RDP MES Pea. RDP MES Pea. RDP MES Pea. RDP MES Pea. RDP MES Pea. RDP MES 

H5.4.1  n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Conf 
H5.4.2  n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Conf 
H5.4.3  n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf n/a n/a Conf 
H5.5  n/a n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf 
H5.5.1  n/a n/a n/a Parc n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf 
H5.5.2  n/a n/a n/a Parc n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf 
H5.5.3  n/a n/a n/a Conf n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Rej. n/a n/a Conf 

Hip. = Hipóteses; ED = estatísticas descritivas para análise de intangibilidade; Pea. = correlação Pearson; RDP = Regressões com dados em painel; MES = 
modelagem de equações estruturais; Conf = Confirmada; Parc. = parcialmente confirmada; Rej. = Rejeitada; n/a = não se aplica. 
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O conjunto dos resultados, sumarizados na Tabela 31, confirma os achados anteriores 

de Aguiar et al. (2009), Jordão & Almeida (2017), Jordão et al. (2022), Villegas-

González et al. (2017), Maji & Goswami (2017), Brandt et al. (2018), Nawaz (2018), 

Shahzad et al. (2019), Soetanto & Liem (2019), Gupta et al. (2020), Shahwan & Habib 

(2020), Xu & Liu (2020), Acuña-Opazo & González (2021), Anik et al. (2021), Dalwai 

& Salehi (2021), Li et al. (2021), Weqar et al. (2021) e Xu & Liu (2021), que registram 

que o CI impacta no DEF; de Tseng & Goo (2005), Perez e Famá (2006), Hejazi et al. 

(2016), Carvalho et al. (2017), Jordão et al. (2022), Villegas-González et al. (2017), 

Soetanto & Liem (2019), Aslam & Haron (2020) Setiany et al. (2020), Shahwan & 

Fathalla (2020), Shahwan & Habib (2020), Anik et al. (2021), que referiram que o CI 

impacta na GV; de Jordão & Almeida (2017), que verificaram que o CI é determinante 

para a sustentabilidade do DEF, e de de Jordão et al. (2022), que confirmaram que o 

CI é determinante tanto para a sustentabilidade do DEF quanto da GV. Todavia, os 

achados desta pesquisa vão além dos anteriores, pelo emprego simultâneo de dois 

modelos consagrados para mesurar os efeitos do CI (IC-INDEX e MVAIC) sobre a 

sustentabilidade do DEF e da GV. 

 

Quanto aos efeitos dos componentes do CI, obtidos pelo método MVAIC, o CI 

mostrou-se ser um elemento fundamental para a sustentabilidade do DEF e GV das 

empresas. Mais especificamente, o capital humano, capital estrutural e capital 

empregado foram os elementos do CI indutores de melhor e mais sustentável DEF e  

GV das empresas. Nesse sentido, em relação ao capital humano, houve a 

confirmação das hipóteses H1.1 e H1.3, da hipótese H1.2 de maneira parcial, em 

convergência com Hejazi et al. (2016), Carvalho et al. (2017), Maji & Goswami (2017), 

Villegas-González et al. (2017), Nawaz (2018), Gupta et al. (2020), Li et al. (2021) e 

Xu & Liu (2020; 2021).  

 

Ainda assim os achados são inconsistentes com resultados de autores como Gupta 

et al. (2020), Villegas-González et al. (2017) e Nawaz (2018). Os resultados em 

relação ao capital estrutural, que implicaram a confirmação das hipóteses H1.1, H1.2 

e H1.3, convergem com os de Carvalho et al. (2017), Maji & Goswami (2017), Villegas-

González et al. (2017), Soetanto & Liem (2019) e Xu & Liu (2020; 2021), mas 

contradizem os de Hejazi et al. (2016), Gupta et al. (2020), Li et al. (2021) e Weqar et 

al. (2021). Em relação ao capital empregado, que teve as hipóteses H1.1 e H1.3 
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parcialmente confirmadas e a hipótese H1.2 rejeitada, estão em linha com os de 

Villegas-González et al., (2017), Soetanto & Liem (2019) e Xu & Liu (2020). 

 

O conjunto desses resultados lança luz sobre o papel estratégico do CI e seus 

componentes, pois, a partir de uma análise multidimensional desenvolvida com o uso 

de dois métodos de mensuração, foi constatado que maiores níveis de CI e seus 

elementos, como capital humano, capital estrutural e capital empregado, propiciaram 

às empresas vantagens competitivas que foram materializadas em melhores DEF e 

GV. Em outros termos, maiores níveis de CI implicaram efetivamente empresas com 

resultados superiores e sustentáveis ao longo do tempo. Isso se alinha e amplia o 

encontrado por Marr, Gray et al. (2003), Gupta et al. (2004), Novas (2008), Dumay & 

Garanina (2013), Martín-de-Castro et al. (2019), Nirino et al. (2020) e Shahwan & 

Fathalla (2020), que abordaram o tema tratando-o especificamente na perspectiva da 

visão baseada em recursos de Barney (1991) e Barney, Wright & Ketchen (2001), que 

empiricamente indicaram ser o CI um recurso ou ativo estratégico por ser raro, valioso, 

difícil de imitar e insubstituível com resultados materializáveis. Sob o prisma teórico, 

considerando a perspectiva da visão baseada em recursos, colocam o CI como 

elemento essencial para que as empresas obtenham resultados duradouros ao longo 

do tempo e, consequentemente, vantagens competitivas sustentáveis. 

 

A presente pesquisa ainda confirma o encontrado por Jordão & Almeida (2017), Novas 

et al. (2017), e Jordão et al. (2022), que perceberam que investir em CI atrai 

diferenciais competitivos e melhor desempenho e valor organizacional, permitindo 

distinguir as empresas de seus competidores. Os resultados também se alinham com 

os de Sardo & Serrasqueiro (2018) e Aljuboori et al. (2022), que acreditam que investir 

em CI aumenta a capacidade de inovação, crescimento sustentável e maiores 

rentabilidade e valor de mercado. Ainda, esses achados são congruentes com os de 

Xu & Liu (2021), que constataram que o investimento em CI deve ser contínuo para 

que as empresas tenham melhores resultados. Portanto, o estudo ora descrito sugere 

que empresas com maiores investimentos em CI, capital humano, capital estrutural e 

capital empregado tendem a ser mais lucrativas, rentáveis e capazes de gerar mais 

valor e que esses benefícios se propagam ao longo do tempo de forma sustentável, 

trazendo significativas contribuições para a teoria e prática financeira e gerencial. 
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Em relação ao capital relacional, diante da rejeição das hipóteses H1.1 e H1.3 e 

confirmação parcial da hipótese H1.2, os resultados surpreenderam o preconizado 

pela teoria e revelam influência negativa no DEF e na GV. Diante disso, confirmam-

se as conclusões de Gupta et al. (2020), Xu & Liu (2020) e Li et al. (2021), que 

analisaram a relação do capital relacional com a rentabilidade. No entanto, diverge-se 

de resultados parciais de Li et al. (2021), para quem o capital relacional estava 

diretamente relacionado ao crescimento das receitas. Isso pode ser interpretado de 

diversas formas. Uma delas pode ser as limitações do método MVAIC para calcular o 

valor capital relacional.  

 

Em linha com a análise feita por Stähle et al. (2011), essa limitação é decorrente de 

uma elaboração matemática. Isso porque, tendo-se como exemplo uma situação em 

que o valor adicionado modificado fique maior em função do crescimento das 

despesas com pessoal e com vendas (valor adicionado modificado = lucro operacional 

líquido + despesas com pessoal + depreciação + amortização + despesas com 

vendas) e o crescimento das despesas com pessoal seja em proporção maior que as 

despesas com vendas, esta última teria menos representatividade e o valor do ECRM 

(despesas com vendas/ valor adicionado modificado) ficaria, consequentemente, 

menor.  

 

Outra forma de interpretar esse achado está na relação inversa entre as saídas 

organizacionais e o capital relacional, devido à habilidade das empresas em obterem 

melhores resultados com menos despesas de vendas (capital relacional). Portanto, 

parece que não se trata de gastar mais, mas tornar o gasto com despesas de vendas 

mais eficiente em relação aos resultados da empresa, que parece produzir melhores 

resultados organizacionais. Mesmo assim, são necessários estudos mais 

aprofundados que permitam compreender melhor essa relação e indiquem de forma 

mais apropriada os benefícios desse componente do CI a partir do método MVAIC. 

 

O conjunto dos resultados da hipótese H1 ainda ajuda  a visualizar a originalidade 

desta dissertação e os avanços por ela proporcionados na medida em que abordam 

o tema a partir do uso de dois diferentes métodos de mensuração do CI 

simultaneamente e tendo o foco em múltiplos períodos, indo além do verificado 

anteriormente por Kayo (2002) Kayo e Famá (2004) e Perez & Famá (2006), Jordão 
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e Almeida (2017; 2019), Xu & Liu (2021) e Jordão et al. (2022) – que trataram do tema 

somente na perspectiva do IC-INDEX –, também ampliando os achados de Maji & 

Goswami (2017), Soetanto & Liem (2019), Gupta et al. (2020), Xu & Liu (2020) e Li et 

al. (2021) – que, por sua vez, usaram apenas o MVAIC.  

 

Vale mencionar que os resultados ora apresentados complementam e ampliam muitos 

achados da literatura de estratégia e finanças brasileira e internacional (e.g. Acuña-

Opazo & González, 2021; Aguiar et al., 2009; Anik et al., 2021; Aslam & Haron, 2020; 

Brandt et al., 2018; Carvalho et al., 2017; Dalwai & Salehi, 2021; Gupta et al., 2020; 

Hejazi et al., 2016; Jordão & Almeida, 2017; 2019; Kayo, 2002; Kayo e Famá, 2004; 

Li et al., 2021; Maji & Goswami, 2017; Nawaz, 2018; Perez & Famá, 2006; Shahwan 

& Habib, 2020; Shahzad et al., 2019; Soetanto & Liem, 2019; Villegas-González et al., 

2017; Weqar et al., 2021; Xu & Liu, 2020), uma vez que  o tema foi abordado em duas 

dimensões distintas da performance das empresas - lucratividade e rentabilidade - e 

ainda incluiu outro aspecto central na análise corporativa, que é a GV, ainda utilizando 

três indicadores para cada uma das dimensões estudadas, seguindo a taxonomia 

proposta por Jordão et al. (2022).   

 

Os resultados consolidados da análise da hipótese H1 e suas sub-hipóteses também 

sugerem, pelos testes estatísticos de regressões com dados em painel, que os dois 

métodos de mensuração do CI empregados, IC-INDEX e MVAIC, foram eficazes. Mais 

do que isso, o método de mensuração MVAIC é mais eficaz para a análise dos efeitos 

do CI sobre a lucratividade e rentabilidade, enquanto o método de mensuração IC-

INDEX é mais eficaz para a análise dos efeitos do CI sobre a GV. Esses resultados 

trazem significativas implicações teóricas, na medida em que não há precedentes de 

pesquisas na literatura internacional que tenham testado esses dois métodos de 

mensuração simultaneamente e muito menos que se tenham verificado as 

contribuições dessa abordagem conjugada para o entendimento do fenômeno, sendo, 

portanto, uma abordagem original com resultados inéditos, expressivos e 

consistentes.   

 

Esse aspecto é importante por vários motivos. Destaca-se, primeiramente, que todos 

os métodos de mensuração têm limitações e virtudes, sendo que alguns autores já 

discorreram sobre as vantagens e desvantagens tanto do IC-INDEX (Cf. Forte et al., 



179 

 

 

2019; Jardon & Martinez-Cobas, 2021; Jordão et al., 2022) quanto do MVAIC (Cf. 

Sardo, 2008; Stähle et al., 2011; Xu et al., 2022). Neste aspecto, os resultados 

apresentados não apenas trazem contribuições importantes, mas expandem o 

conhecimento existente sobre o tema, além de contribuir para que as limitações de 

cada um sejam mitigadas e as potencialidades sejam ampliadas, trazendo benefícios 

para a análise econômico-financeira de empresas e setores. Apenas em caráter 

exemplificativo, pode-se dizer que a limitação decorrente de fatores externos capazes 

de influenciar no valor de mercado da empresa e, consequentemente, no IC-INDEX, 

tende a não ocorrer no método MVAIC. 

 

Exemplo semelhante é aplicável para o MVAIC, pois este, em uma situação hipotética, 

pode ter o valor adicionado modificado (lucro operacional líquido + despesas com 

pessoal + depreciação + amortização + despesas com vendas) negativo, algo que 

causaria valor negativo para o CI e seus componentes. Apesar de isso também ser 

possível na mensuração pelo IC-INDEX (quanto o patrimônio líquido for negativo), é 

mitigado por ele. Assim, o MVAIC contribui para superar a limitação do IC-INDEX de 

não permitir mensurar os componentes do CI e analisar a relação entre eles. Outra 

limitação que o MVAIC permite mitigar, em relação ao IC-INDEX, é ser acessível a 

empresas não listadas em bolsas de valores. Já o IC-INDEX, pelo fato de ser 

mensurado com base no valor de mercado, reage imediatamente a uma informação 

relevante da empresa, portanto, é capaz de capturar os efeitos imediatos do 

incremento ou redução de CI na empresa, algo mais difícil no MVAIC, uma vez que 

este depende dos resultados efetivamente obtidos a partir de alterações nos níveis de 

CI.    

 

Outro aspecto no qual os resultados complementam e expandem os conhecimentos 

acerca dos métodos de mensuração do CI utilizados decorre do ineditismo da 

abordagem.  

 

Como não há na literatura trabalhos precedentes que utilizaram simultaneamente os 

métodos IC-INDEX e MVAIC, os resultados ora observados abrem novos caminhos 

de investigação e trazem uma abordagem de pesquisa que permite avaliar o tema da 

mensuração do CI de forma muito mais ampla. A própria teoria da contabilidade 

estabelece que os ativos podem ser mensurados por mais de uma forma, como, por 
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exemplo, pelo custo histórico ou pelo valor justo, sendo, portanto, escolhido o método 

que melhor convier ou mesmo aquele que for estabelecido pelas normas contábeis 

vigentes (Cf. Hendriksen & Van Breda, 1992). Na perspectiva da teoria da 

contabilidade, que se preocupa com a mensuração para que os ativos sejam 

posteriormente reconhecidos, esse resultado amplia a possibilidade de uso dos 

métodos de mensuração alternativos, indicando dois métodos eficazes, cujo cálculo 

depende de informações facilmente obtidas nas demonstrações contábeis das 

companhias.  

 

Ampliando a análise a partir da perspectiva da teoria da contabilidade e englobando 

também a teoria de finanças, sugere-se que o uso desses dois métodos de 

mensuração simultaneamente (e o conjunto de indicadores utilizados) pode ajudar na 

redução da assimetria informacional, algo relevante e desejável por analistas e 

investidores, segundo a hipótese de mercados eficientes, considerando que 

informações relevantes têm impactos significativos na precificação dos ativos (Cf. 

Fama, 1970).  

 

Os resultados deste trabalho contribuem e expandem o conhecimento existente ao 

permitir uma visão multidimensional do CI e a compreensão de seus efeitos ao longo 

do tempo nas organizações, ou seja, possibilita avaliar seus impactos em diferentes 

dimensões dos resultados organizacionais, em diferentes recortes temporais e a partir 

de diferentes formas de medir o CI. Nesse sentido, complementam as observações 

de Kianto et al. (2020), para quem, na perspectiva da gestão do conhecimento, um 

dos desafios de se mensurar o CI está associado à sua natureza multidimensional, 

temporal e dinâmica. Também estão alinhados a Jordão & Almeida (2017), que 

defendem que o uso dos indicadores oferecidos por esses métodos de mensuração 

conduz à melhor tomada de decisões, pois permite mais acurácia na mensuração e 

avaliação do CI e, consequentemente, percepção mais apurada dos riscos associados 

a esses ativos e uma gestão mais alinhada aos benefícios que eles trazem para as 

organizações. 
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5.2 Discussão dos resultados relativos à hipótese H2 

 

Percebeu-se, na Tabela 31, que o CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, teve 

influência positiva e significativa na sustentabilidade do DEF e a GV, 

independentemente da estrutura de capital e alavancagem, do tamanho da empresa 

e do risco, embora isso não se tenha dado de maneira integral, levando à  confirmação 

parcial da hipótese H2. O motivo é que, em relação à influência do CI, medido por IC-

INDEX, ECIM e MVAIC, no DEF e na GV, os resultados da hipótese H2 foram idênticos 

aos observados na hipótese H1. Nesse aspecto, o resultado da hipótese H2 também 

corrobora e amplia os achados anteriores de Aguiar et al. (2009), Jordão & Almeida 

(2017), Jordão et al. (2022), Villegas-González et al. (2017), Maji & Goswami (2017), 

Brandt et al. (2018), Nawaz (2018), Shahzad et al. (2019), Soetanto & Liem (2019), 

Gupta et al. ( 2020), Shahwan & Habib (2020), Xu & Liu (2020), Acuña-Opazo & 

González (2021), Anik et al. (2021), Dalwai & Salehi (2021), Li et al. (2021), Weqar et 

al. (2021) e Xu & Liu (2021), que perceberam que o CI impacta no DEF; de Tseng & 

Goo (2005), Perez e Famá (2006), Hejazi et al. (2016), Carvalho et al. (2017), Jordão 

et al. (2022), Villegas-González et al. (2017), Soetanto & Liem (2019), Aslam & Haron 

(2020) Setiany et al. (2020), Shahwan & Fathalla (2020), Shahwan & Habib (2020), 

Anik et al. (2021), que observaram que o CI impacta na GV; de Jordão & Almeida 

(2017), que referiram que o CI é determinante para a sustentabilidade do DEF; e de 

de Jordão et al. (2022), que confirmaram que o CI é determinante tanto para a 

sustentabilidade do DEF quanto da GV.  

 

Todavia, os achados desta pesquisa vão além, pelo emprego simultâneo de dois 

modelos consagrados para mesurar os efeitos do CI (IC-INDEX e MVAIC) sobre a 

sustentabilidade do DEF e da GV, mas que isso se deu de forma independente de 

fatores tidos como os centrais na análise do fenômeno, segundo autores da teoria de 

finanças, como Myers (1977), Smith & Warner, (1979), Titman & Wessels (1988), 

Lougrhan (1997), Shyam-Sander & Myers (1999), Bloom & Van Reenen (2002), Fama 

& French (2002), Kayo et al. (2009), Fan et al. (2012), Baldissera et al. (2020), Saif-

Alyousfi et al. (2020), D’Amato (2021), Horsch et al. (2021) Kruk (2021). 

 

Em relação aos componentes do CI, os resultados da hipótese H2 estão bastante 

alinhados com os já descritos para a hipótese H1. Em relação ao capital humano, os 
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achados foram muito consistentes ao indicar que esse componente do CI colabora 

para mais lucratividade, rentabilidade e GV, pois teve a hipótese H2.1 parcialmente 

confirmada e H2.2 e H2.3 confirmadas. Essa conclusão corrobora Hejazi et al. (2016), 

Carvalho et al. (2017), Maji & Goswami (2017), Villegas-González et al. (2017), Nawaz 

(2018), Gupta et al. (2020), Li et al. (2021) e Xu & Liu (2020, 2021). E foi inconsistente 

com resultados parciais dos trabalhos de autores como Gupta et al. (2020), Villegas-

González et al. (2017) e Nawaz (2018).  

 

Resultado semelhante foi encontrado para o capital estrutural, pois este teve as 

hipóteses H2.1 e H2.2 confirmadas, enquanto a H2.3 foi parcialmente confirmada, 

também convergindo com os resultados de Carvalho et al. (2017), Maji & Goswami 

(2017), Villegas-González et al. (2017), Soetanto & Liem (2019) e Xu & Liu (2020; 

2021) e em direção contrária aos resultados observados por de Hejazi et al. (2016), 

Gupta et al. (2020), Li et al. (2021) e Weqar et al. (2021). Também em linha com os 

resultados da hipótese H1 capital empregado, que teve a hipótese H2.1 rejeitada, a 

hipóteses H2.2 confirmada e a hipótese H2.3 parcialmente confirmada, teve influência 

positiva na rentabilidade e na GV, mas não na lucratividade. Isso está em 

conformidade com os prévios de Villegas-González et al. (2017), Soetanto & Liem 

(2019) e Xu & Liu (2020).  

 

Os referidos achados, mais do que confirmar que o CI, capital humano, capital 

estrutural e capital empregado, exerceram importante papel estratégico, conforme 

preconizam alguns pesquisadores, como Barney (1991), Edvinson (1997), Marr, Gray 

et al. (2003), Gupta et al. (2004) e Novas (2008). E ajudaram a consolidar a tese de 

que o CI foi determinante para a competitividade e sustentabilidade das empresas, 

em linha com Edvinson (1997), Marr, Gray et al. (2003), Gupta et al. (2004), Novas 

(2008), Dumay & Garanina (2013), Jordão et al. (2013), Jordão & Almeida (2017), 

Novas et al. (2017), Martín-de-Castro et al. (2019), Nirino et al. (2020), Shahwan & 

Fathalla (2020) e Jordão et al. (2022). O investimento em CI foi capaz de impulsionar 

os melhores resultados nas empresas, de acordo com Jordão & Almeida, 2017, Sardo 

& Serrasqueiro, 2018 e Xu & Liu, 2021).   

 

Os resultados para o capital relacional foram todos em direção contrária ao que fora 

preconizado pela teoria e enunciado na hipótese H2. Esse elemento do CI apresentou 
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influência negativa na lucratividade, rentabilidade e GV, portanto, as hipóteses H2.1, 

H2.2 e H2.3 foram rejeitadas. Além disso ser idêntico ao observado na hipótese H1, 

também confirma achados anteriores de Gupta et al. (2020), Xu & Liu (2020) e Li et 

al., (2021), que analisaram a relação do capital relacional com a rentabilidade. E não 

se alinha a resultados parciais de Li et al. (2021). Nesse caso, também é possível que 

esse resultado seja explicado por limitações do método MVAIC (Stähle et al., 2011) 

ou que essa relação inversa entre DEF e GV e o capital relacional seja explicada pela 

habilidade de algumas empresas obterem melhores resultados com menores 

despesas de vendas, conforme elucidado anteriormente.  

 

Esses resultados, mais do que originalidade, têm acentuada robustez. Isso porque, 

além da abordagem inédita do uso simultâneo de dois diferentes métodos de 

mensuração do CI, do  foco em múltiplos períodos, abordando o tema com mais 

profundidade e amplitude do que fizeram outros autores (e.g. Acuña-Opazo & 

González, 2021; Aguiar et al., 2009; Anik et al., 2021; Aslam & Haron, 2020; Brandt et 

al., 2018; Carvalho et al., 2017; Dalwai & Salehi, 2021; Gupta et al., 2020; Hejazi et 

al., 2016; Kayo, 2002; Kayo & Famá, 2004; Li et al., 2021; Maji & Goswami, 2017; 

Nawaz, 2018; Perez & Famá, 2006; Shahwan & Habib, 2020; Shahzad et al., 2019; 

Soetanto & Liem, 2019; Villegas-González et al., 2017; Weqar et al., 2021; Xu & Liu, 

2020), ou da análise das saídas corporativas a partir de três dimensões distintas 

(lucratividade, rentabilidade e GV), considerando três indicadores para cada uma 

delas, ainda foi possível contrapor os efeitos do CI com os da estrutura de capital e 

alavancagem, do risco e do tamanho da empresa. E estes são fatores que vêm sendo 

amplamente reconhecidos pela literatura de finanças como centrais na análise do 

tema.  

 

Tais aspectos, mais do que ampliar o entendimento do assunto hipótese H1, revelam 

uma influência positiva do CI na lucratividade, rentabilidade e GV, independentemente 

da estrutura de capital e alavancagem, do tamanho das empresas e do nível de risco 

a que estas estão expostas. Ademais, os resultados dos testes estatísticos 

empregados ainda permitiram observar que a estrutura de capital e alavancagem e o 

risco influenciaram, majoritariamente de forma negativa, o DEF e a GV das empresas. 

Em relação ao DEF e à GV, o CI e a estrutura de capital e alavancagem e o risco 

manifestaram relação inversa, ou seja, maiores níveis de CI associaram-se a menos 
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endividamento e menos riscos – o que traz significativas e impactantes contribuições 

para a teoria e prática econômica, financeira e gerencial.  

 

Especificamente em relação à estrutura de capital e alavancagem, notou-se também 

que as empresas mais intensivas em CI eram as menos endividadas (Tabela 8). Kayo 

& Famá (2004), em convergência, indicaram que seus achados poderiam ser 

explicados pelo fato de que as companhias no Brasil podem estar se submetendo a 

custo de capital mais alto, devido ao maior percentual de uso de capital próprio. 

Mesmo considerando esse aspecto na análise dos resultados deste trabalho, ou seja, 

de um possível custo de capital mais alto, ainda se pode aferir que as empresas mais 

intensivas em CI tiveram mais lucratividade, rentabilidade e GV. Isso significa que o 

relacionamento entre o CI e a estrutura de capital e alavancagem corrobora os 

achados de Myers (1977), Smith & Warner (1979), Kayo et al. (2009), Fan et al. (2012) 

e D’Amato (2021), que argumentaram que empresas mais intensivas em CI são 

menos endividadas. 

 

Aprofundando nos aspectos teóricos que permeiam esses resultados, verificou-se 

também que corroboram a teoria do pecking order (Cf. Myers, 1984) e não estão em 

conformidade com o que foi estabelecido pelas teorias tradicional (Cf. Durand, 1952) 

ou moderna (Cf. Modigliani & Miller, 1958; 1963) da estrutura de capital  ou a teoria 

do tradeoff (Cf. Baldissera et al., 2020; Kruk, 2021; Myers, 1977; Nakamura et al., 

2007; Nakamura et al., 2011). A investigação dos motivos sugere que: a) as empresas 

mais intensivas em CI foram aquelas com maior DEF e GV; b) essas empresas foram 

as menos endividadas da amostra; c) o aumento dos níveis de endividamento 

tenderam a ter efeito negativo no DEF e na GV das organizações, situação que não 

reforça a teoria tradicional  ou moderna  da estrutura de capital; d) houve relação 

negativa entre o endividamento e o DEF e a GV; e) no entanto, constatou-se que as 

empresas intensivas em CI foram as menos endividadas, situação que não converge 

com a teoria do tradeoff.  

 

O conjunto desses resultados, mais do que ampliar o que se sabe sobre o tema, exalta 

o papel crucial do CI na explicação dos resultados corporativos e enseja novas 

reflexões e estudos para que se assente na teoria de finanças, de forma ainda mais 

expressiva, aquilo que a literatura de estratégia e gestão desde há muito já 
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reconheceu: que o CI é o elemento central na explicação do DEF e da GV das 

empresas. 

 

Investigando em mais profundidade o assunto, os resultados foram mais bem 

explicados pela teoria do pecking order. Pela lente dessa teoria, os nossos achados 

corroboram os de Fama & French (2002) e D´Amato (2021) ao indicar uma relação 

inversa entre o DEF e a GV das empresas e o endividamento. Complementando, os 

resultados ainda estão em conformidade com os achados de Titman & Wessels 

(1988), Shyam-Sander & Myers (1999), Kayo & Famá (2004) e Khale & Shastri (2005), 

que postularam que as empresas mais lucrativas se endividam menos porque 

preferem financiar seus investimentos, em primeiro lugar, com recursos próprios. 

Admitindo-se que maiores níveis de CI estão associados a menos endividamento (Cf. 

D’Amato, 2021; Horsch et al. 2021; Kayo & Famá, 2004; Myers, 1977;), torna-se 

razoável considerar, na perspectiva da teoria do pecking order, mesmo que 

indiretamente, que as empresas com maiores níveis de CI são as mais lucrativas, 

rentáveis e geram mais valor. Nota-se que, apesar de a teoria do pecking order 

permitir, de forma indireta, associar os níveis de CI a melhor DEF e GV , ela não tem 

esse objetivo e não trata do tema com a profundidade que é necessária para melhor 

compreender esse fenômeno, considerando diversos outros aspectos que também 

interferem no DEF e na GV da empresa, como é o caso do CI acusado neste trabalho.  

 

Análise mais acurada revela que a teoria do pecking order oferece melhor 

embasamento para explicar uma relação inversa entre o endividamento e o DEF e GV 

das empresas. Essa teoria permite compreender que essa relação pode se dar em 

função da melhor performance das empresas, concordando com autores como Kahale 

& Shastri (2005), Kayo & Famá (2004), Shyam-Sander & Myers (1999) e Titman & 

Wessels (1988), como também pela dificuldade que uma empresa mais intensiva em 

CI tenha em se endividar por ser considerada mais arriscada, em consonância com 

autores como Bloom & Van Reenen (2002), D’Amato ( 2021), Fan et al. (2012) e  

Myers (1977), mas não é capaz de explicar o que faz a empresa ser mais lucrativa, 

rentável e gerar mais valor. Os resultados da pesquisa complementam e ampliam o 

entendimento assentado na teoria de finanças ao indicarem que o CI faz as empresas 

terem melhores e sustentáveis DEF e GV e se financiarem preferencialmente com 

recursos próprios.   
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A análise da hipótese H2 ainda complementa e expande os resultados de autores 

como Myers (1977), Smith & Warner (1979), Fama & French (2002), Kayo et al. (2009), 

Fan et al. (2012) e D’Amato (2021), por serem fundamentados no relacionamento 

entre estrutura de capital e alavancagem e CI. Acentua-se que esse ativo foi 

mensurado por dois métodos (IC-INDEX e MVAIC), implicando sete diferentes 

indicadores (IC-INDEX, ECHM, ECEM, ECRM, ECAPEM, ECIM e MVAIC), quatro dos 

quais representam os componentes do CI - capital humano, capital estrutural, capital 

relacional e capital empregado - o que dá mais amplitude, robustez e significado aos 

resultados.  

 

Complementando, esses resultados foram ainda fundamentados por regressões com 

dados em painel em quatro recortes temporais, permitindo detectar que eles se 

mantêm de forma continuada no tempo. Acrescentam, assim, uma visão mais holística 

sobre o relacionamento do CI e estrutura de capital e alavancagem, ao não abordar 

tal relacionamento analisando os níveis de CI apenas pela perspectiva de um único 

indicador (IC-INDEX ou market-to-book no caso de outros autores) ou de forma 

estática em um único período. Assim, permitem, pelo uso do modelo de mensuração 

MVAIC, observar, analisar e inferir acerca desse relacionamento com um modelo de 

análise acessível às empresas não listadas em bolsa de valores. Ressalta-se que 

essas conclusões também estão alinhadas às de pesquisadores do CI que trataram 

indiretamente desse tema (e.g. Dalwai & Salehi, 2021; Hejazi et al., 2016; Shahzad et 

al., 2019), mas os ampliam na medida em que oferecem um panorama mais amplo do 

fenômeno. 

 

Surpreendentemente, os resultados apresentados indicam que as empresas mais 

intensivas em CI foram as menos arriscadas. Em outros termos, indicaram que, de 

modo geral, maiores níveis de CI associaram-se a menores níveis de risco, ou seja, 

uma relação inversa entre CI e risco quanto ao DEF e à GV das organizações – o que 

é bastante impactante para empresários, gestores, analistas, investidores e 

adminstradores de carteiras. Mais especificamente, esses resultados contrariam 

observações de autores que defendem que empresas mais intensivas em CI são mais 

arriscadas (cf. Bloom & Van Reenen, 2002; D’Amato, 2021; Fan et al., 2012; Myers, 

1977) por motivos associados a maior assimetria de informação (cf. D’Amato, 2021), 
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dificuldades de mensurar o retorno dos intangíveis (cf. Bloom & Van Reenen, 2002; 

D’Amato, 2021), riscos decorrentes de problemas da agência (Cf. D’Amato, 2021; 

Smith & Warner, 1979) e ainda riscos associados à estrutura de capital e à 

alavancagem, com origem na dificuldade de oferecer as garantias tradicionais (bens 

tangíveis e/ou facilmente avaliados) para a dívida (Cf. D’Amato, 2021; Fan et al., 2012; 

Myers, 1977). Nesse sentido, abrem a necessidade de mais reflexão e outros estudos 

sobre o tema na perspectiva do CI e enfatizam a necessidade de olhar e investigar o 

tema dentro da nova realidade que vem se consolidando cada vez mais: a economia 

baseada no conhecimento, a digitalização e seus reflexos. 

 

Os resultados também não revelaram diferença relevante entre os níveis de risco de 

empresas tangível-intensivas e empresas intangível-intensivas, conforme observado 

na Tabela 8. Esses dados estão alinhados aos de Kayo & Famá (2004), que 

encontraram resultados semelhantes em empresas brasileiras, mas contrastando com 

o que foi observado em empresas norte-americanas. Esses autores explicam esses 

achados pela natureza dos ativos intangíveis, sendo que, em mercados mais 

desenvolvidos e com maiores investimentos em intangíveis, maiores riscos se 

associam a maiores níveis de CI; e em mercados menos desenvolvidos, como o 

brasileiro, tal relação poderia não ser observada. Outra possibilidade é que os ativos 

de CI das empresas pesquisadas sejam compostos principalmente de investimentos, 

como marcas e patentes, cuja precificação e realização sejam mais facilmente 

compreendidos pelo mercado, induzindo a menos percepção de risco.           

  

Não se pode afirmar que o tamanho da empresa teve influência relevante e expressiva 

no DEF e na GV ou qual era seu relacionamento com o CI. Esses resultados, na 

perspectiva de finanças, não corroboram autores como Lougrhan (1997), Jermias 

(2008), Nakamura et al. (2011), Takamatsu & Fávero (2019), Baldissera et al. (2020), 

Saif-Alyousfi et al. (2020) e Weqar et al. (2021), que atribuem papel relevante ao 

tamanho da empresa. Os dados sobre o relacionamento com o CI também não 

coincidem com os de Lopes et al. (2016), Maji & Goswami (2017), Villegas-González 

et al. (2017), Nawaz (2018), Duho & Onumah (2019), Molodchik et al. (2019), Soetanto 

& Liem (2019), Gupta et al. (2020), Shahwan & Fathalla (2020) e Shahwan & Habib 

(2020), que descreveram um relacionamento significativo entre CI e tamanho da 

empresa. Cabe destacar que os resultados apresentados neste trabalho contribuem 



188 

 

 

e complementam os desses autores, pelo fato de a abordagem ter sido feita a partir 

de múltiplos períodos, indicadores de CI, DEF e GV e ainda por meio de dois métodos 

de mensuração do CI. 

 

Os resultados da hipótese H2, da mesma forma do observado na hipótese H1, 

também indicaram nos testes estatísticos de regressões com dados em painel que: 

os dois métodos de mensuração do CI empregados, IC-INDEX e MVAIC, foram 

eficazes; o método de mensuração MVAIC foi mais eficaz para a lucratividade e 

rentabilidade; e o método de mensuração IC-INDEX foi mais eficaz para a GV. 

Também se obteve que as vantagens e desvantagens do IC-INDEX (Cf. Forte et al., 

2019; Jardon & Martinez-Cobas, 2021; Jordão et al., 2022) e do MVAIC (Cf. Sardo, 

2008; Stähle et al., 2011; Xu et al., 2022) podem ser, respectivamente, potencializadas 

e mitigadas pelo uso conjunto desses dois métodos. Esse resultado, percebido a partir 

de uma abordagem inédita e que complementa e expande o conhecimento existente, 

é mais robusto na hipótese H2 do que na hipótese H1, por incluir nos modelos de 

análise outros fatores financeiros comprovadamente relevantes (estrutura de capital e 

alavancagem, tamanho da empresa e o risco).  

 

Assim, os achados da pesquisa contribuem com as teorias de contabilidade e 

finanças, não apenas indicando a eficácia do uso conjunto de dois métodos de 

mensuração do CI e, logo, trazendo soluções teóricas e práticas para dificuldades 

relacionadas ao adequado dimensionamento desse ativo e seus resultados, como 

também traz à luz reflexões importantes sobre questões levantadas por alguns 

autores, como: a redução da assimetria informacional relacionada ao CI (Cf. D’Amato, 

2021), a necessidade se se ter uma percepção mais adequada do risco e suas 

relações (Cf. Bloom & Van Reenen, 2002; Fan et al., 2012; D’Amato, 2021; Myers, 

1977), a possibilidade de melhor avaliação de problemas agência (Cf. D’Amato, 2021; 

Smith & Warner, 1979) e a apresentação de novas formas de medir a performance 

organizacional e a criação de valor, permitindo melhor tomada de decisão estratégica, 

financeira e organizacional (Cf. Jordão & Almeida, 2017; Jordão et al., 2022). 

 

 

 



189 

 

 

5.3 Discussão dos resultados relativos à hipótese H3 

 

Ao analisar os dados da Tabela 31, percebeu-se que o CI, medido pelos métodos IC-

INDEX e MVAIC, teve influência positiva e significativa na sustentabilidade do DEF e 

da GV, independentemente da estrutura de capital e alavancagem, do tamanho da 

empresa e do risco e das características da GC, embora isso não se tenha dado de 

maneira integral, levando à confirmação parcial da hipótese H3. Mesmo assim, trazem 

significativas implicações a teoria e prática econômica, gerencial e organizacional, 

além de tornarem ainda mais fortes os resultados das hipóteses H1 e H2. Isso porque, 

de modo semelhante à hipótese H1 e H2, a análise do problema por múltiplos 

períodos, abordando o tema a partir do uso de dois diferentes métodos de mensuração 

do CI e explorando-o em três dimensões distintas (lucratividade, rentabilidade e GV) 

permitiu contrapor os efeitos do CI aos da estrutura de capital e alavancagem, do risco 

e do tamanho da empresa. Acentua-se que além de ter sido testada por correlação 

Pearson e regressões com dados em painel, também foi utilizada a modelagem de 

equações estruturais.O modelo de análise testou ainda os efeitos do CI no DEF e na 

GV, quaisquer que fossem as características da GC (quantidade de membros no 

conselho de administração, independência do conselho de administração, dualidade 

do CEO, sexo feminino da CEO e concentração de propriedade) das empresas 

analisadas. 

 

Analisando primeiramente os aspectos da hipótese H3 que são comuns às hipóteses 

H1 e H2, apreendeu-se que, de modo geral, quaisquer que fossem a estrutura de 

capital e alavancagem, o tamanho da empresa, o risco e as características da GC, o 

CI revelou ser o fator determinante para a sustentabilidade do DEF e da GV. Quando 

o CI foi medido pelo IC-INDEX, ele não indicou influência positiva na lucratividade, 

mas na rentabilidade, de forma idêntica ao acusado nas hipóteses H1 e H2. Já quanto 

à GV, a influência positiva do CI foi parcial, o que diverge das hipóteses H1 e H2. 

Mesmo assim, os achados mantêm o CI como um fator importante. Quando o CI foi 

medido pelos indicadores ECIM e MVAIC, os resultados coincidiram com os das 

hipóteses H1 e H2, revelando influência positiva e significativa com a lucratividade e 

rentabilidade e parcialmente positiva e significativa na GV.  
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Essas inferências comprovam que a hipótese H3 também foi parcialmente confirmada. 

Nesse aspecto, essa hipótese H3 converge com os achados anteriores de Aguiar et 

al. (2009), Jordão & Almeida (2017), Jordão et al. (2022), Villegas-González et al. 

(2017), Maji & Goswami (2017), Brandt et al. (2018), Nawaz (2018), Shahzad et al. 

(2019), Soetanto & Liem (2019), Gupta et al. (2020), Shahwan & Habib (2020), Xu & 

Liu (2020), Acuña-Opazo & González (2021), Anik et al. (2021), Dalwai & Salehi 

(2021), Li et al. (2021), Weqar et al. (2021) e Xu & Liu (2021), que asseveram que o 

CI impacta no DEF; de Tseng &  Goo (2005), Perez e Famá (2006), Hejazi et al. (2016), 

Carvalho et al. (2017), Jordão et al. (2022), Villegas-González et al. (2017), Soetanto 

& Liem (2019), Aslam & Haron (2020) Setiany et al. (2020), Shahwan & Fathalla 

(2020), Shahwan & Habib (2020), Anik et al. (2021), para quem o CI impacta na GV; 

de Jordão & Almeida (2017), que verificaram que o CI é determinante para a 

sustentabilidade do DEF; e de Jordão et al. (2022), que confirmaram que o CI é 

determinante tanto para a sustentabilidade do DEF quanto da GV. Contudo, nossos 

achados vão além dos anteriores, pelo emprego simultâneo de dois modelos 

consagrados para mensurar os efeitos do CI (IC-INDEX e MVAIC) sobre a 

sustentabilidade do DEF e da GV, independentemente das características da GC, 

estrutura de capital e alavancagem, risco e tamanho da empresa. 

 

Em relação aos componentes do CI, a hipótese H3 difere muito pouco das H1 e H2.  

Os resultados em relação ao capital humano foram muito consistentes ao revelar que 

esse componente do CI colabora para mais lucratividade, rentabilidade e GV, pois 

teve a hipótese H3.1 confirmada e H3.2 e H3.3 parcialmente confirmadas. Isso está 

em consonância com o que prelecionam Hejazi et al. (2016), Carvalho et al. (2017), 

Maji & Goswami (2017), Villegas-González et al. (2017), Nawaz (2018), Gupta et al. 

(2020), Li et al. (2021) e Xu & Liu (2020; 2021) e é inconsistente com resultados 

parciais dos trabalhos de Gupta et al. (2020), Villegas-González et al. (2017) e Nawaz 

(2018).  

 

Resultado semelhante foi observado para o capital estrutural, pois este teve as 

hipóteses H3.1 e H3.2 confirmadas, enquanto a H3.3 foi parcialmente confirmada, 

também corroborando os resultados de Carvalho et al. (2017), Maji & Goswami (2017), 

Villegas-González et al. (2017), Soetanto & Liem (2019) e Xu & Liu (2020; 2021) e em 

direção contrária aos resultados expostos por Hejazi et al. (2016), Gupta et al. (2020), 
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Li et al. (2021) e Weqar et al. (2021). Em linha com as hipóteses H1 e H2, o capital 

empregado - que teve a hipótese H3.1 rejeitada, a hipóteses H3.2 confirmadas e a 

hipótese H3.3 parcialmente confirmada, teve influência positiva na rentabilidade e na 

GV, mas não na lucratividade. De modo geral, houve concordância com os achados 

de Villegas-González et al. (2017), Soetanto & Liem (2019) e Xu & Liu (2020).  

 

De modo semelhante às hipóteses H1 e H2, a hipótese H3 também permite afirmar 

que o CI, capital humano, capital estrutural e capital empregado exerceram importante 

papel estratégico, como defendem alguns autores (Cf. Barney, 1991; Edvinson, 1997; 

Marr, Gray et al., 2003; Gupta et al., 2004; Novas, 2008), e foram determinantes para 

a competitividade e sustentabilidade das empresas, resultado em linha com o 

observado por outros (e.g. Dumay & Garanina, 2013; Edvinson, 1997; Gupta et al., 

2004; Jordão & Almeida, 2017; Jordão et al., 2013; Jordão et al., 2022; Marr, Gray et 

al., 2003; Martín-de-Castro et al., 2019; Nirino et al., 2020; Novas, 2008; Novas et al., 

2017; Shahwan & Fathalla, 2020). Da mesma forma que na hipótese H1 e H2, pode-

se afirmar que o investimento em CI foi capaz de impulsionar os melhores resultados 

nas empresas, o que também foi preconizado por outros autores (e.g. Jordão & 

Almeida, 2017; Sardo & Serrasqueiro, 2018; Xu & Liu, 2021).   

 

Quanto ao capital relacional, todos os resultados foram em direção contrária ao 

enunciado da hipótese H3 e idênticos aos das hipóteses H1 e H2. Portanto, as 

hipóteses H3.1, H3.2 e H3.3 foram rejeitadas, pois esse elemento do CI teve influência 

negativa na lucratividade, rentabilidade e GV. Esse resultado também foi relatado por 

Gupta et al. (2020), Xu & Liu (2020) e Li et al. (2021), que analisaram a relação do 

capital relacional com a rentabilidade, mas não se alinhou aos achados parciais de Li 

et al. (2021). Nesse caso, é possível que isso seja explicado por limitações do método 

MVAIC (Stähle et al., 2011) ou que essa relação inversa entre DEF e GV e o capital 

relacional seja explicada pela habilidade das empresas em obterem melhores 

resultados com menores despesas de vendas, também ensejando a necessidade de 

mais estudos para compreender melhor essa relação.   

 

Comparando a hipótese H3 com a H2, em relação às variáveis de finanças (estrutura 

de capital e alavancagem, tamanho da empresa e risco), observou-se que os 

resultados foram similares aos anteriores, porém teoricamente mais significativos. 
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Portanto, também de acordo com os testes realizados para a hipótese H3, a estrutura 

de capital e alavancagem e o risco influenciaram, majoritariamente de forma negativa, 

os resultados das empresas. Em outras palavras, em relação ao DEF e à GV, o CI e 

a estrutura de capital e alavancagem e o risco, percebeu-se que esses fatores tiveram 

relação inversa com os resultados corporativos – uma vez que maiores níveis de CI 

associaram-se a menos endividamento e menos riscos.  

 

As conclusões sobre a estrutura de capital e alavancagem vão ao encontro e ampliam 

o anteriormente descrito por Myers (1977), Smith & Warner, (1979), Kayo et al. (2009), 

Fan et al. (2012) e D’Amato (2021), ao indicarem que as empresas mais intensivas 

em elementos intangíveis e CI eram menos endividadas e mais bem explicadas na 

perspectiva da teoria do pecking order. No tocante ao risco, ao indicar que empresas 

mais intensivas em CI foram menos arriscadas (relação inversa), os resultados 

divergiram dos autores que propõem relação direta (e.g. Bloom & Van Reenen, 2002; 

D’Amato, 2021; Fan et al., 2012; Myers, 1977). É importante notar  que, tanto em 

relação à estrutura de capital e alvancagem, quanto ao risco, os resultados 

complementam os dos autores citados, indo além do que se sabe até o momento, não 

apenas confirmando o papel central do CI na sustentabilidade dos resultados 

corporativos como também a prevalência deste sobre aqueles. Isso ganha ainda mais 

expressão principalmente pelo fato de este trabalho trazer uma análise 

multidimencional desses fenômenos, com dois métodos de mensuração, múltiplos 

períodos de referência e diversas medidas de desempenho organizacional. 

 

O conjunto dos resultados da hipótese H3, igualmente aos observados na hipótese 

H2, não permitem afirmar que o tamanho das empresas teve influência relevante no 

DEF e na GV ou qual foi seu relacionamento com o CI. Na perspectiva de finanças, 

esses resultados não concordam com Lougrhan (1997), Jermias (2008), Nakamura et 

al. (2011), Takamatsu & Fávero (2019), Baldissera et al. (2020) e Saif-Alyousfi et al. 

(2020) e Weqar et al. (2021), para os quais foi identificada uma relação significativa 

entre o tamanho da empresa e a DEF e/ou a GV. Quanto ao relacionamento com o 

CI, esses resultados não coincidem com os de autores como Lopes et al. (2016), Maji 

& Goswami (2017), Villegas-González et al. (2017), Nawaz (2018), Duho & Onumah 

(2019), Molodchik et al. (2019), Soetanto & Liem (2019), Gupta et al. (2020), Shahwan 

& Fathalla (2020) e Shahwan & Habib (2020), que identificaram significativa relação 
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entre tamanho da empresa e o CI. No entanto, o que se observou neste trabalho 

complementa as descobertas desses autores, por considerarem múltiplos períodos de 

referência, diversos indicadores de CI, DEF e GV e ainda dois métodos de 

mensuração do CI. 

 

Aprofundando a análise, mas agora se voltando para elementos que diferenciam a 

hipótese H3 das hipoteses H1 e H2, alguns autores defendem que a GC, por si só, é 

capaz de melhorar os resultados das empresas (Cf. Black et al., 2020; Dias et al., 

2020; Jiang et al., 2018; Kao et al., 2019). Contudo, os resultados percebidos a partir 

da análise da hipótese H3 não confirmam essa relação. Primeiro, porque, quaisquer 

que fossem as características da GC, o CI permaneceu como o fator determinante 

para o DEF e a GV das empresas. Segundo, porque, tanto na aplicação do modelo 

econométrico 3 das regressões com dados em painel, quanto na aplicação da 

modelagem de equações estruturais, as características da GC não influenciaram, de 

modo consistente significativo no DEF e na GV das empresas. Nesse sentido, a GC, 

por si só, não foi capaz de melhorar os resultados corporativos como sugerido pelos 

referidos autores. 

 

No entendimento de Jiang et al. (2018), Kao et al. (2019), Black et al. (2020) e Dias et 

al. (2020), a GC seria capaz de influenciar no DEF e na GV das empresas. No modelo 

de análise empregado por esses autores, todavia, o CI não foi objeto de análise nem 

mesmo considerado como variável de controle. Ao ter sido ignorado, deixou um hiato 

na explicação do problema. Assim, o que se detectou a partir dos testes da hipótese 

H3 apresenta uma contribuição importante, não apenas complementando os achados 

desses autores ao indicarem que, diante do CI, as características da GC não se 

revelaram fatores relevantes, como também lançam luz sobre o problema em 

escrutínio.  

 

Isso não diminui a relevância da GC, mas amplia a relevância da análise desenvolvida 

na hipótese H5 (como será discutido a seguir), que permitiu indicar se o papel mais 

relevante da GC foi contribuir para que as empresas tivessem maiores níveis de CI, 

de acordo com a literatura (e.g. Alfraih, 2018; Appuhami & Bhuyan, 2015; Aslam & 

Haron, 2020; Buallay & Hamdan, 2019; Gangi et al., 2019; Giuliani & Poli, 2019; 

Kamath, 2019; Kavezki et al., 2015; Li et al., 2008; Li et al., 2012; Mohd-Saleh & 
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Rhaman, 2009; Mubaraq & Ahmed Haji, 2014; Rahayu & Ramadhanti, 2019; 

Rodrigues et al., 2017; Setiany et al., 2020; Shahzad et al., 2019; Silva et al., 2019) e, 

com isto, que as empresas fossem mais lucrativas, rentáveis e gerassem maior valor. 

Este resutado também indica a relevância da análise desenvolvida na hipótese H4 

pois, se ela for confirmada para alguma característica da GC, será possível que esta 

característica tenha o CI como mediador para o melhores DEF e GV das empresas.   

 

O conjunto dos resultados das hipóteses H1, H2 e H3 ainda representa e reforça a 

originalidade da pesquisa desenvolvida neste trabalho. Por um lado, porque abordam 

o tema a partir do uso de dois diferentes métodos de mensuração do CI 

simultaneamente, tendo o foco em múltiplos períodos, contrapondo os efeitos do CI 

às características da GC, da estrutura de capital e alavancagem, do risco e do 

tamanho da empresa e, ainda, abordando em conjunto testes estatísticos de 

regressões com dados em painel e modelagem de equações estruturais. Kayo (2002), 

Kayo e Famá (2004) e Perez & Famá (2006), seguidos por Jordão e Almeida (2017; 

2019), Xu & Liu (2021) e Jordão et al. (2022), por exemplo, trataram do tema somente 

na perspectiva do IC-INDEX, ao passo que Maji & Goswami (2017), Soetanto & Liem 

(2019), Gupta et al. (2020), Xu & Liu (2020) e  Li et al. (2021), por exemplo, trataram 

do tema apenas utilizando o método MVAIC. A presente pesquisa inova ao tratar o 

tema de forma mais abrangente, analisando o problema com os dois métodos em 

simultâneo.  

 

Por outro lado, os resultados complementam os de outros autores (e.g. Acuña-Opazo 

& González, 2021; Aguiar et al., 2009; Anik et al., 2021; Aslam & Haron, 2020; Brandt 

et al., 2018; Carvalho et al., 2017; Dalwai & Salehi, 2021; Gupta et al., 2020; Hejazi et 

al., 2016; Jordão & Almeida, 2017 & 2019, Kayo, 2002; Kayo & Famá, 2004; Li et al., 

2021; Maji & Goswami, 2017; Nawaz, 2018; Perez & Famá, 2006; Shahwan & Habib, 

2020; Shahzad et al., 2019; Soetanto & Liem, 2019; Villegas-González et al., 2017; 

Weqar et al., 2021; Xu & Liu, 2020)  por abordar o tema em três dimensões distintas 

(lucratividade, rentabilidade e GV), utilizando três indicadores para cada uma.   

 

A respeito dos métodos de mensuração do CI, os resultados da hipótese H3 foram 

mais robustos que os observados nas hipóteses H1 e H2. Tal robustez teve origem no 

fato de o modelo de análise também contar com as características da GC, fatores não 
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observados nas outras hipóteses. Também se verificou que os dois métodos de 

mensuração do CI empregados, IC-INDEX e MVAIC, foram eficazes; o método de 

mensuração MVAIC foi mais eficaz para a lucratividade e rentabilidade, enquanto o 

método de mensuração IC-INDEX foi mais eficaz para a GV.  

 

A literatura apresenta uma série de vantagens e desvantagens dos métodos de 

mensuração empregados (Cf. Sardo, 2008; Stähle et al., 2011; Forte et al., 2019; 

Jardon & Martinez-Cobas, 2021; Jordão et al., 2022; Xu et al., 2022). Os resultados 

revelaram que esses métodos, utilizados em conjunto, potencializam suas virtudes e 

mitigam suas imperfeições e limitações. Igualmente às hipóteses H1 e H2, esses 

resultados contribuem com as teorias de contabilidade e finanças ao indicar a eficácia 

do uso concomitante de dois métodos de mensuração do CI e, portanto, sugerir 

soluções para dificuldades relacionadas a esse ativo abordadas por alguns autores 

como: a redução da assimetria informacional relacionada ao CI (Cf. D’Amato, 2021), 

permitir percepção mais adequada do risco (Cf. Bloom & Van Reenen, 2002; D’Amato, 

2021; Fan et al., 2012; Myers, 1977), possibilitar melhor avaliação de problemas 

agência (Cf. D’Amato, 2021; Smith & Warner, 1979). Mais importante, porém, é que 

apresentam novas formas de medir a performance organizacional e permitir melhor 

tomada de decisão gerencial, como destacado por Jordão & Almeida (2017). 

 

5.4 Discussão dos resultados relativos à hipótese H4 

 

Por meio da análise da Tabela 31 captou-se que pelo menos uma característica da 

GC teve influência direta e significativa no CI, medido pelos métodos IC-INDEX e 

MVAIC, independentemente da estrutura de capital e alavancagem, o tamanho da 

empresa e o risco. Nesse sentido, os resultados confirmaram parcialmente a hipótese 

H4. Esse resultado fundamentou-se no relacionamento significativo observado entre 

o CI e a independência do conselho de administração (QMICA) e na não observância 

dos mesmos efeitos por parte da quantidade de membros no conselho de 

administração (QMTCA), a dualidade do CEO (DUACEO), o CEO do sexo feminino 

(GENCEO) e a concentração de propriedade (MECOCA). Constatou-se pela 

confirmação parcial da hipótese H4.2 e pela rejeição das hipóteses H4.1, H4.3, H4.4 

e H4.5.    
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Na hipótese H4.1 a quantidade de membros no conselho de administração não 

influenciou nos níveis de CI. Houve congruência desse resultado com os de Mubaraq 

& Ahmed Haji (2014), Appuhami & Bhuyan (2015) e Gangi et al. (2019), que também 

identificaram relação não significativa entre a quantidade de membros no conselho de 

administração e os níveis de CI. Os resultados obtidos por esses autores ocorreram 

em circunstâncias distintas das deste estudo, pois aqui foram utilizados dois métodos 

de mensuração do CI e os testes envolveram tanto regressões com dados em painel 

quanto modelagem de equações estruturais. Da mesma forma como esses autores 

hipotetizaram, esperava-se uma relação significativa entre o CI e o tamanho do 

conselho de administração. Isso sugere, na perspectiva deles, como também na 

observada nesta pesquisa, que o tamanho do conselho de administração não tem 

relevância e que, talvez, outras características da GC cumprissem esse papel de 

impulsionar os níveis de CI.  

 

Depreendeu-se, ainda, que os resultados não amparam os achados de Kamath 

(2019), que identificou influência negativa significativa, mostrando que um CI mais 

aderente à teoria da agência é mais capaz de impulsionar os níveis de CI. Também 

vão de encontro aos de Rodrigues et al. (2017) e Shahzad et al. (2019), para os quais 

os resultados indicaram relação positiva e significativa, realçando que uma 

característica mais alinhada à teoria da dependência de recursos ou dos stakeholders 

é mais favorável ao CI. Sendo assim, a hipótese H4.1 não teve suporte das teorias da 

agência, dependência de recursos (Cf. Shahwan & Fathalla, 2020) e dos stakeholders 

(Cf. Rodrigues et al., 2017; Tejedo-Romero Araujo & Emmendoerfer, 2017).  

 

Complementando a análise da hipótese H4.1, conforme resultados apresentados na 

Tabela 7, o tamanho do conselho de administração teve a média geral de oito (7,8) 

conselheiros, que é muito próxima do primeiro quartil (7), da mediana (7) e do terceiro 

quartil (9). Veja-se que houve pouca variabilidade na quantidade de membros no 

conselho. Esse fato estatístico pode dar conta da irrelevância da relação entre o CI 

com essa característica da GC, pois, independentemente de quais foram os níveis de 

CI, o conselho de administração teve sempre quantidade de membros muito similar 

nas empresas. Os resultados de Rodrigues et al. (2017), relativos à divulgação do CI, 

também revelaram que a quantidade de membros no conselho de administração 

apresentou relação quadrática. Isso significa que, à medida que aumentava a 
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quantidade de membros, o nível de divulgação aumentava. No entanto, a partir de 

determinado ponto, o nível de divulgação do CI passou a diminuir.  

 

Rodrigues et al. (2017) esclarecem que o momento em que a quantidade de membros 

passou a gerar impacto negativo mostra que a empresa provavelmente tenha 

ultrapassado seu nível ótimo de membros no conselho de administração. Sob essa 

perspectiva, os achados deste estudo propõem que, diante de tão pouca variabilidade 

na quantidade de membros os conselhos das empresas analisadas, ou a quantidade 

de membros tornou-se estatisticamente irrelevante; ou a quantidade de membros no 

conselho de administração das empresas analisadas já está em um nível considerado 

ótimo; ou, ainda, a quantidade de membros já ultrapassou o nível ótimo e, por esse 

motivo, um acréscimo poderia implicar custos que não seriam traduzidos em 

benefícios. A exploração ampla e aprofundada dessa questão representa uma 

relevante oportunidade de pesquisa futura. 

 

Somente a independência do conselho de administração (QMICA) teve significativa 

relação com o CI, medido por IC-INDEX, MVAIC, ECIM, e capital humano, capital 

estrutural, capital relacional e capital empregado, medidos, respectivamente, por 

ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM. No entanto, nem todos os resultados indicaram 

uma direção única, sendo que as regressões com dados em painel e estatística 

descritiva detectaram influência positiva, enquanto na modelagem de equações 

estruturais uma influência negativa, implicando, portanto, a confirmação parcial da 

hipótese H4.2. Ao aprofundar nas análises dos resultados da hipótese H4.2, nas 

regressões com dados em painel, evidenciou-se que o CI foi influenciado de forma 

significativa pela maior independência do conselho de administração, em uma 

perspectiva de longo prazo.  

 

Esses resultados corroboram integralmente os de Li et al. (2008), Li et al. (2012), 

Mubaraq & Ahmed Haji (2014), Appuhami & Bhuyan (2015), Gangi et al. (2019), 

Kamath (2019) e Aslam & Haron (2020). Mas também vão além ao propiciarem a 

percepção de que: independentemente do método de mensuração utilizado e do 

recorte temporal; por ter se manifestado no longo prazo com sete diferentes 

indicadores do CI (IC-ÍNDEX, ECHM, ECEM, ECRM, ECIM, ECAPEM e MVAIC); por 

ter se controlado os efeitos da estrutura de capital, do tamanho da empresa e do risco; 
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e por ter sido abordado, com tal amplitude, no ambiente organizacional brasileiro. 

Neste ensejo, com abordagem com tais características, foi observado que o 

conhecimento materializado no CI se revelou como a variável explicativa central e que 

esse ativo pode ser potencializado pelo nível e qualidade da GC.  

 

Portanto, estabeleceram-se importantes vínculos entre a maior independência do 

conselho de administração e práticas de gestão voltadas para a criação e incremento 

de CI nas organizações. Pode-se assim afirmar que essa característica da GC, 

conforme preconizado pela literatura clássica, além de contribuir para a mitigação dos 

conflitos da agência (Jensen, 1993), permite um conselho de administração com mais 

diversidade (Pfeffer, 1972) e capaz de acrescentar recursos críticos para a 

organização (Freeman, 1994), conforme defendem, respectivamente, as teorias da 

agência, dos stakeholders e da dependência de recursos, contribuindo para maiores 

níveis de CI.   

 

Quando as análises foram feitas pela modelagem de equações estruturais, a 

independência do conselho de administração não mostrou, de forma consistente, 

influência positiva nos níveis de CI. No entanto, esse método de análise estatística 

não captura os efeitos das variáveis nos indivíduos ao longo do tempo. Quando se 

analisam os dados da Tabela 35 (Apêndice A), nota-se que o percentual médio de 

conselheiros independentes nos conselhos de administração foi crescendo 

paulatinamente ao longo dos anos, saltando de 32,9% em 2012 para 40,5% em 2020. 

Pode-se, então, entender que o nível de independência nos conselhos de 

administração foi aumentando ao longo dos anos – efeito que não é possível de ser 

capturado na modelagem de equações estruturais. Isso reforça os achados obtidos a 

partir das regressões com dados em painel para o período de nove anos, que 

estabeleceram que a maior independência do conselho de administração teve 

relacionamento positivo e sustentável com o CI.  

 

Os dados da Tabela 35 (Apêndice A) revelam tendência em direção a uma GC com 

caraterísticas mais congruentes com a teoria da agência, visto que esta, de acordo 

com alguns autores (e.g. Appuhami & Bhuyan, 2015; Li et al., 2008; Whiting & Birch, 

2016), defende mais independência no conselho de administração como uma boa 

prática de GC. Essa característica da GC, que também é defendida pela teoria da 
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dependência de recursos, viabiliza a expansão e acesso ao CI (Cf. Hatane et al., 

2019), que é um recurso valioso que possibilita a GV e lucratividade de longo prazo 

(Cf. Shahwan & Fathalla, 2020). Esse resultado também corrobora a teoria do 

stakeholder, que rege mais independência do conselho de administração, em uma 

perspectiva mais voltada para a sustentabilidade, uma vez que esta é relacionada a 

uma abordagem que coloca os interesses dos stakeholders como estratégicos para a 

empresa (Cf. Freeman et al., 2010; Gallardo-Vázquez et al., 2019; Lu, 2013; Parmar 

et al., 2010). 

 

A análise da hipótese H4.3 revelou que a dualidade do CEO também não influenciou 

nos níveis de CI das empresas, em linha com Li et al. (2008) e Silva et al. (2019). Na  

 

 

Tabela 36, o número de observações em que se identificou a situação de dualidade do 

CEO foi de 158 casos em 1692 observações, ou seja, apenas 9% da amostra – o que 

significa que essa situação não é muito comum nas empresas investigadas. Notou-se 

também que esse acontecimento era mais comum em 2012 (54 casos em 188 

observações) e foi se reduzindo até ficar na média de 10 casos em 2020. Esses dados 

comprovam que a estrutura de GC das empresas investigadas tem tendência mais 

congruente à teoria da agência, a qual estabelece a não existência de dualidade do 

CEO como boa prática de GC, de acordo com autores como Jensen (1993), Li et al. 

(2008), Lu (2013) e Appuhami & Bhuyan (2015), do que a teoria do stewardship, que 

defende o contrário. 

 

Pelo teste da hipótese H4.4, não houve evidências consistentes de que a CEO do 

sexo feminino tenha influenciado o CI, o que se alinha com Rodrigues et al. (2017). 

Isso confronta os achados de outros autores (e.g. Aslam & Haron, 2020; Gangi et al., 

2019; Giuliani & Poli, 2019; Rahayu & Ramadhanti, 2019; Shahzad et al., 2019), que 

estabeleceram significativa uma relação entre o sexo do CEO e o CI. Isso requer 

reconhecer que não era possível, nas empresas investigadas, que a CEO do sexo 

feminino pudesse acrescentar e expandir recursos críticos para a organização (Cf. 

Hatane et al., 2019), ou mesmo agregar mais competências e especialidades (Cf. 

Rodrigues et al., 2017) ao contribuir com mais diversidade na gestão da empresa 

(Hatane et al., 2019; Lu, 2013; Nienhüser, 2008).  
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No entanto, esse resultado deve ser observado com muita cautela. De acordo com a  
Tabela 37 (Apêndice A), somente 5% das observações acusaram a situação da CEO 

ser do sexo feminino. Buscando melhores formas de compreender essas conclusões, 

constatou-se que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC, 2021), a presença de mulheres nos conselhos de administração de empresas 

listadas na B3 foi de 11,5% em 2020 e 43% das empresas não tinham uma mulher 

nesse conselho. Essa situação não representa somente uma realidade do Brasil, pois, 

na Europa, Rodrigues et al. (2017) prelecionam que, diante da baixa diversidade de 

sexo no comando das empresas e nos conselhos de administração, há ações da 

Comissão Europeia para incentivar a diversidade de sexo das empresas da União 

Europeia.  

 

De modo semelhante, há um movimento com o mesmo objetivo no IBGC (2021), que 

busca promover a diversidade de sexo nos conselhos das empresas brasileiras. 

Combinados, esses dados conduzem a uma análise cautelosa, pois talvez a baixa 

incidência de mulheres no comando das empresas seja o fato estatístico que mais 

tenha contribuído para este resultado. Também, a falta de diversidade no comando 

das empresas brasileiras ainda é um desafio importante para a sociedade. Nesse 

aspecto, as estruturas de GC das companhias pesquisadas não foram congruentes 

com as teorias da dependência de recursos e dos stakeholders, que defendem mais 

diversidade nas estruturas de poder das empresas (Cf. Hatane et al., 2019; Lu, 2013; 

Nienhüser, 2008). 

 

Os dados foram consistentes para refutar uma influência da concentração de 

propriedade no CI das empresas. Conforme a Tabela 38 (Apêndice A), houve alta 

concentração de propriedade nas empresas analisadas, cujo resultado médio foi de 

74%. Quando isso foi apresentado por setor e por ano, a concentração de propriedade 

não se alterou significativamente ao longo do tempo. Rodrigues et al. (2017) 

consideraram a média de 61% de participação dos acionistas controladores em 

empresas de Portugal como alta concentração de propriedade. Comparando com a 

amostra analisada, nesta houve alta concentração de propriedade. Sugere-se que 

essa imutabilidade contribua para que a concentração de propriedade, medida pelo 

indicador MECOCA, não tenha relevância estatística para influenciar no CI, uma vez 
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que a concentração de propriedade já é alta e não apresentou flutuações relevantes. 

Esses achados são consistentes com os de Li et al. (2008, 2012) e Rodrigues et al. 

(2017) e discordantes dos autores de Alfraih (2018), Buallay & Hamdan (2019) e 

Rahayu & Ramadhanti (2019). A concentração de propriedade nas empresas 

investigadas sugere uma característica de GC mais alinhada à teoria da agência (Cf. 

Buallay & Hamdan, 2019). 

 

Encontrou-se nos testes da hipótese H4 uma ponte entre os resultados das hipóteses 

H3 e H5. Na análise da hipótese H3, percebeu-se que as características da GC não 

influenciaram no DEF e na GV das empresas, contrariando o que é defendido por 

alguns autores (e.g. Black et al., 2020; Dias et al., 2020; Jiang et al., 2018; Kao et al., 

2019), que analisaram as relações da GC com o DEF e GV. No entanto, uma das 

condições para a confirmação da tese que a GC contribuiria com o DEF e a GV por 

meio do CI (variável mediadora), conforme defendem autores (e.g. Alfraih, 2018; 

Appuhami & Bhuyan, 2015; Aslam & Haron, 2020; Buallay & Hamdan, 2019; Gangi et 

al., 2019; Giuliani & Poli, 2019; Kamath, 2019; Kavezki et al., 2015; Li et al., 2008; Li 

et al., 2012; Mohd-Saleh & Rhaman, 2009; Mubaraq & Ahmed Haji, 2014; Rahayu & 

Ramadhanti, 2019; Rodrigues et al., 2017; Setiany et al., 2020; Shahzad et al., 2019; 

Silva et al., 2019), é que as características da GC estejam associadas a maiores níveis 

de CI. Assim, os resultados da hipótese H4 contribuíram para sinalizar que o caminho 

mais provável é o defendido pelos pesquisadores do CI citados. Esse caminho 

determina que, entre as características da GC, a independência do CA é a mais 

provável de ser mediada pelo CI na relação com o DEF e a GV, situação analisada na 

hipótese H5. 

  

5.5 Discussão dos resultados relativos à hipótese H5 

 

A análise da Tabela 31 revela que o CI, medido pelos métodos IC-INDEX e MVAIC, 

foi mediador na relação entre duas características da GC e o DEF e GV, 

independentemente da estrutura de capital, da alavancagem, do tamanho e do risco 

da empresa. Tal constatação implica a confirmação parcial da hipótese H5. Isso 

porque, nos testes da modelagem de equações estruturais e testes de Baron & Kenny, 

Sobel e Monte Carlo, há evidências parciais de que é possível o CI exercer o papel 

de mediador entre as características da GC e a lucratividade, rentabilidade e GV das 
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empresas. Mais especificamente, o CI foi mediador entre a quantidade de membros e 

independência do conselho de administração, devido à confirmação parcial das 

hipóteses H5.1 e H5.2., tendo como base a análise dos dados contidos na Tabela 25, 

Tabela 26, Tabela 27, Tabela 28, Tabela 29 e Tabela 30.  

 

A investigação do efeito mediador do CI entre a quantidade de membros no conselho 

de administração e a lucratividade, rentabilidade e GV revelou que os resultados foram 

suficientes para a confirmação parcial da hipótese H5.1. Esse efeito mediador foi 

confirmado para os indicadores de CI, em concreto ECEM, ECRM, ECAPEM e 

MVAIC. O capital estrutural (ECEM), o capital relacional (ECRM), o capital empregado 

(ECAPEM) e o CI (MVAIC) foram mediadores entre a quantidade de membros no 

conselho de administração e o DEF e a GV. Nas mesmas tabelas, o capital humano 

(ECHM) o capital estrutural (ECEM), o capital relacional (ECRM), o capital empregado 

(ECAPEM) e o CI (ECIM e MVAIC) foram mediadores entre a independência do 

conselho de administração e o DEF e a GV. Os resultados em relação à 

independência do conselho de administração são mais robustos pela maior 

quantidade de efeito mediador identificada, como também pela confirmação parcial da 

hipótese H4.2, uma vez que esta define, considerando os efeitos ao longo do tempo, 

a direção (positiva ou negativa) dos efeitos mediadores do CI.  

 

Aprofundando na análise das hipóteses H5.1 e H5.2, constatou-se que o CI foi 

mediador entre a quantidade de membros e a independência do conselho de 

administração, concordando com Hatane et al. (2019), Shahzad et al. (2019), 

Shahwan & Fathalla (2020) e Tsai & Mutuc (2020). Ainda assim, os achados ora 

apresentados trazem a vantagem de terem sido obtidos a partir do uso de dois 

diferentes métodos de mensuração do CI, contemplando sete diferentes indicadores, 

e ainda por uma análise multidimensional que envolveu a lucratividade, a rentabilidade 

e a GV, contemplando nove diferentes indicadores. Essas contribuições reforçam, em 

relação a essas duas características da GC, o que é defendido teórica e 

empiricamente por alguns autores (e.g. Giuliani & Poli, 2019; Hatane et al., 2019; 

Kianto et al., 2014; Rahayu & Ramadhanti, 2019; Setiany et al., 2020; Shahwan & 

Fathalla, 2020; Shahzad et al., 2019; Tsai & Mutuc, 2020) de que a GC propicia 

melhores DEF e GV por meio do CI, ou seja, este último é mediador entre as 

características da GC e os resultados corporativos.  
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Veja-se que essas inferências não invalidaram o que é defendido por outros autores 

(e.g. Black et al., 2020; Dias et al., 2020; Freeman, 1994; Jensen, 1993; Jiang et al., 

2018; Kao et al., 2019; Lu, 2013; Pfeffer, 1972), que relatam que a GC, por si só, é 

capaz de criar valor para as empresas, mas contribui ao propiciar mais uma base 

empírica mais sólida para afirmar que tal influência pode ocorrer de forma indireta, 

tendo o CI como mediador. Em outros termos, práticas de GC que impliquem maiores 

níveis de CI podem ter como consequência DEF e GV superiores e sustentáveis para 

as organizações, ainda mais quando somadas a altos níveis de CI. 

 

Os testes das hipóteses H5.3, H5.4 e H5.5 indicam que estas devem ser rejeitadas. A 

dualidade do CEO, a CEO do sexo feminino e a concentração de propriedade não 

foram mediadas pelo CI em relação ao DEF e à GV. Isso ainda foi reforçado pela 

rejeição das hipóteses H4.3, H4.4 e H4.5, que foram um indicativo para uma relação 

de mediação. Acrescentando mais detalhes, na hipótese H5.3, de acordo com os 

dados contidos na Tabela 24 e na Tabela 27,  identificou-se mediação apenas no CI, 

medido pelo IC-INDEX, e no capital relacional, medido pelo ECRM. Essa mediação é 

não sistemática, ou seja, ocorreu de fato somente com esses indicadores e com sinais 

opostos.  

 

Na investigação da Tabela 36  (Apêndice A), há poucas evidências na amostra da 
situação de dualidade do CEO, fato estatístico que pode ser determinante para o 
resultado apresentado. Quanto à hipótese H5.4, pelos dados contidos na Tabela 27 e 
na Tabela 28, encontrou-se possível mediação somente com o capital relacional e o 
capital empregado, respectivamente, com os indicadores ECRM e ECAPEM. No 
entanto, análise mais profunda conduz a certa cautela, já vez que, tendo em vista a  
Tabela 37 (Apêndice A), a amostra teve pouquíssimas observações com CEO do sexo 

feminino, fato estatístico que pode ter influenciado nesse resultado. A análise da 

hipótese H5.5 indica que somente no CI e no capital empregado, respectivamente nos 

indicadores IC-INDEX e ECAPEM, foi possível averiguar frágeis evidências de efeito 

mediador do CI entre concentração de propriedade e o DEF e a GV, conforme os 

dados contidos na Tabela 24 e na Tabela 28. Essa fragilidade decorreu principalmente 

de a mediação ser predominantemente parcial. Para concluir a análise, é necessário 

avaliar que foi identificada alta concentração de propriedade nas empresas da 

amostra e que essa concentração se mantém estável ao longo do tempo (Tabela 38 - 

Apêndice A), fato estatístico que pode interferir nos resultados.  
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Além de guardar estreita relação com a hipótese H4, os resultados da hipótese H5 

também tiveram estreita relação com as hipóteses H1, H2 e H3. Primeiramente, uma 

das condições para que o CI fosse mediador entre GC e o DEF e a GV é que ele 

tivesse uma relação significativa, independentemente se positiva ou negativa, com 

estes últimos. Essa relação foi confirmada nas hipóteses H1, H2 e H3 para todos os 

indicadores de CI. Outro aspecto relevante é que a hipótese H5 dependia não haver 

relação significativa e direta entre a GC e o DEF e a GV. Isso foi observado na hipótese 

H3, situação que reforçou a sustentação empírica da tese desenvolvida na hipótese 

H5, ou seja, de que o CI fosse mediador entre a GC e o DEF e a GV.  

 

Essas relações entre as hipóteses, acompanhadas da utilização de dois métodos de 

mensuração do CI (IC-INDEX e MVAIC), na análise em múltiplos períodos e com 

múltiplas variáveis de desempenho organizacional, fazem com que os resultados 

deste estudo complementem os achados de outros autores (e.g. Alfraih, 2018; 

Appuhami & Bhuyan, 2015; Aslam & Haron, 2020; Buallay & Hamdan, 2019; Gangi et 

al., 2019; Giuliani & Poli, 2019; Kamath, 2019; Kavezki et al., 2015; Li et al., 2008, 

2012; Mohd-Saleh & Rhaman, 2009; Mubaraq & Ahmed Haji, 2014; Rahayu & 

Ramadhanti, 2019; Rodrigues et al., 2017; Setiany et al., 2020; Shahzad et al., 2019; 

Silva et al., 2019), trazendo importantes contribuições à teoria e prática gerencial ao 

apresentarem uma visão holística e integrativa em uma abordagem inédita para 

estudo do fenômeno. 

 

5.6 Síntese dos resultados do teste de hipóteses e implicações dos resultados 

da pesquisa 

 

Na era do conhecimento, o CI vem sendo um tema de grande relevância na economia, 

sociedade e gestão contemporânea. Apesar de sua grande importância na 

comunidade acadêmica e empresarial e dos esforços empreendidos para melhor 

compreender sua natureza, sua mensuração e efeitos na sustentabilidade do DEF e 

GV das empresas ainda representam desafios teóricos e práticos muito complexos 

para as áreas como estratégia, gestão e finanças. Essa complexidade é ainda mais 

relevante quando envolve os pouco explorados relacionamentos do CI com as teorias 

de finanças e da GC, como também a comparação de diferentes métodos de 
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mensuração. Os resultados ora descritos buscaram contribuir com a teoria e prática 

gerencial, bem como com a economia e sociedade, explorando lacunas existentes 

sobre os efeitos do CI na sustentabilidade do DEF e da GV, adentrando as fronteiras 

pouco exploradas de seu relacionamento com teoria de finanças e GC e, ao mesmo 

tempo, comparando dois consagrados métodos de mensuração. A Tabela 32 

sumariza os resultados dos testes das hipóteses e ajudam a entender o fenômeno de 

maneira agregada.  

 

Tabela 32  
Resultados finais dos testes de hipóteses  

Hip. Resultado Observação 

H1.  
Parcialmente 
Confirmada 

- Somente rejeitada a sub-hipótese H1.1 para o CI, medido pelo IC-INDEX. 

- Hipótese H1.3 para o CI, medido por MVAIC e ECIM, foi parcialmente 
confirmada. 
- Os capitais humano, estrutural e empregado, medidos por ECHM, ECEM e 
ECAPEM, tiveram todas as hipóteses parcialmente confirmadas. Já para o capital 
relacional, medido pelo  ECRM, todas as hipóteses rejeitadas. 

H2.  
Parcialmente 
Confirmada 

- Somente rejeitada a sub-hipótese H2.1 para o CI, medido pelo IC-INDEX.  

- Hipótese H2.3 para o CI, medido por IC-INDEX, o MVAIC e o ECIM, foi 
parcialmente confirmada. 
- Os capitais humano, estrutural e empregado, medidos ECHM, ECEM e 
ECAPEM, tiveram todas as hipóteses parcialmente confirmadas. Já para o capital 
relacional, medido pelo ECRM, todas as hipóteses rejeitadas. 

H3.  
Parcialmente 
Confirmada 

- Somente rejeitada a sub-hipótese H3.1 para o CI, medido pelo IC-INDEX.  

- Hipótese H3.3 para o CI, medido por IC-INDEX, o MVAIC e o ECIM, foi 
parcialmente confirmada. 
- Os capitais humano, estrutural e empregado, medidos ECHM, ECEM e 
ECAPEM, tiveram todas as hipóteses parcialmente confirmadas. Já para o capital 
relacional, medido pelo ECRM, todas as hipóteses rejeitadas. 

H4.  
Parcialmente 
Confirmada 

Somente a sub-hipótese H4.2, referente à independência do conselho de 
administração, medida pelo QMICA, foi parcialmente confirmada. 

H5.  
Parcialmente 
Confirmada 

Somente as sub-hipóteses H5.1 e H5.2, referentes ao tamanho e à 
independência do conselho de administração, medidas respectivamente pela 
QMTCA e pela QMICA, foram confirmadas. 

 

5.6.1 Implicações sociais e econômicas 

 

O conjunto dos resultados supramencionados traz importantes contribuições para a 

economia e sociedade. Primeiro, porque o crescimento econômico e os ganhos de 

produtividade das nações estão associados aos maiores níveis de CI (Cf. Demmou et 

al., 2019; OECD, 2013; Thum-Thysen et al., 2017) e são determinantes para os 

resultados corporativos, assim como para a competitividade, sustentabilidade e 

inovação das organizações de grande ou pequeno porte (Cf. Jardon & Martos, 2012; 
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Jordão & Almeida, 2017; 2019; Jordão et al., 2020; Jordão & Novas, 2017; Lopes et 

al., 2016; Novas et al., 2017).  

 

Ao indicar que o CI é determinante para a sustentabilidade do DEF e GV e que os 

métodos IC-INDEX e MVAIC são poderosas ferramentas de gestão para as 

organizações, os resultados deste trabalho contribuem com a sociedade ao oferecer 

meios e ferramentas para que as partes interessadas (gestores, economistas, 

reguladores de mercado, legisladores e formuladores de políticas públicas, 

empreendedores e dirigentes) as tornem mais sustentáveis e longevas. Em outros 

termos, esses resultados são base de conhecimento para que diversos atores os 

utilizem em prol da economia e sociedade.  

 

Dados recentes do IBGE (2021), que envolvem empresas de todos os portes, revelam 

as seguintes informações a respeito da sobrevivência de empresas no Brasil: 77,2% 

sobrevivem após um ano de funcionamento (2015); 64,9% após dois anos (2016); 

54,8% após três anos (2017); 46,3% após quatro anos (2018); e 37,6% após cinco 

anos (2019). Considerando que as empresas são um fator fundamental para a criação 

de empregos e promoção do desenvolvimento econômico e social e tendo-se os 

resultados da pesquisa que indicam o CI como fator primordial nos resultados 

corporativos, espera-se que, ao indicar ferramentas que contribuem para a gestão e 

estratégia das empresas e sua sobrevivência e longevidade, este trabalho contribua 

para altos níveis de desenvolvimento econômico e social. 

 

Os achados da pesquisa trazem importantes contribuições econômicas e sociais 

também sob o prisma da sustentabilidade, ao revelar que o CI é o principal indutor da 

sustentabilidade do DEF e GV das empresas. Esses achados se alinham às 

observações de Elkington (2012; 2021), para quem a sustentabilidade é o paradigma 

organizacional do século XXI. O professor Edvinson, um dos maiores estudiosos e o 

pai da moderna abordagem do CI, juntamente com seus colegas (Edvinson et al., 

2021), em estudo que analisou a evolução do CI nos 20 anos, confirma essas 

contribuições. Além disso, alerta que a integração entre os temas de sustentabilidade 

com o CI tem grande relevância para a dinâmica e o desenvolvimento da sociedade 

atual. Adiciona-se o fato de, segundo a consultoria Ocean Tomo LLC (2020), 90% do 

valor de mercado das empresas do S&P 500 são explicados pelo CI – indicando 
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frontalmente o papel e relevância desse ativo no valor de várias das maiores e mais 

importantes corporações do planeta. 

 

Os achados da pesquisa ora descrita ainda revelaram indícios de como as 

características da GC podem contribuir para impulsionar os níveis de CI e para 

proporcionar melhores e mais sustentáveis resultados para as empresas. A GC é um 

tema que envolve significativa parcela da sociedade. Ao assumir, em nome dos 

acionistas, o papel de garantir que seja criado valor nas empresas e envolver 

interesses difusos de acionistas, reguladores de mercado, instituições financeiras, 

funcionários de empresas, comunidade, e outros, a GC vem se tornando um tema de 

grande relevância social e econômica. Isso é ainda ampliado quando a GC está 

associada ao CI – como neste caso. Nesse sentido, mostrou-se como as estruturas 

de GC podem ser configuradas para garantir que o investimento e práticas de gestão 

voltadas para o CI sejam observadas, conduzindo as empresas a melhores resultados 

e atendendo aos mais diversos interesses sociais e econômicos. Portanto, o conjunto 

dos achados desta investigação tem potencial para contribuir como base para a 

formulação de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento local, regional e 

nacional.  

 

5.6.2 Implicações teóricas 

 

A originalidade da abordagem metodológica é um aspeto relevante e que merece 

destaque. Neste estudo, a) foram analisados dois métodos consagrados de 

mensuração do CI – IC-INDEX e MVAIC –, que utilizam informações das 

demonstrações contábeis, fato inédito na literatura internacional; e b) aplicados 

diversos procedimentos estatísticos, como sejam as estatísticas descritivas, a 

correlação Pearson, quatro modelos econométricos em regressões com dados em 

painel, a modelagem de equações estruturais e os testes de Baron & Kenny, Sobel e 

Monte Carlo; c) para as análises de regressões com dados em painel, foram utilizados 

quatro recortes temporais, três trienais e um de nove anos; d) as análises envolveram 

nove indicadores, sendo três para lucratividade, três para rentabilidade e três para 

GV, bem como três variáveis que representaram estrutura de capital, tamanho da 

empresa e risco e cinco que representaram as características da GC. e) Além disso, 

junto com os procedimentos metodológicos, foram aplicadas as triangulações internas 
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e externa dos resultados na tentativa de garantir profundidade, solidez e confiabilidade 

aos resultados da pesquisa.   

 

A maior implicação teórica deste trabalho advém da forma como contribui para o 

entendimento sobre a teoria de finanças. Essa constatação reside no fato de ter sido 

identificado que o CI e seus componentes são os principais fatores explicativos para 

a sustentabilidade do DEF e GV, independentemente dos benefícios que as empresas 

possam ter em função de suas estruturas de capital e alavancagem, seu tamanho ou 

nível de risco a que estão expostas. A teoria tradicional (Durand, 1952) ou moderna 

(Modigliani & Miller, 1958; 1963) da estrutura de capital e a teoria do tradeoff 

(Baldissera et al., 2020; Kruk, 2021; Myers, 1977; Nakamura et al., 2007; Nakamura 

et al., 2011) não foram capazes de explicar esses resultados. A teoria do pecking order 

(Kayo & Famá, 2004; Khale & Shastri, 2005; Shyam-Sander & Myers, 1999; Titman & 

Wessels, 1988), de forma indireta, permitiu a explicação. No entanto, sua abordagem 

trata dos fatores que influenciam nas decisões sobre a estrutura de capital e 

alavancagem. Entre estes fatores, o melhor DEF e a melhor GV das empresas são 

fatores que explicam o menor endividamento. No entanto, essa teoria não cuida dos 

fatores que levam a esses melhores resultados. Assim, nossos resultados 

complementam os de outros autores ao indicar o CI como o fator que explica o melhor 

DEF e a melhor GV das empresas e, consequentemente, pela lente da teoria do 

pecking order, influencia no menor endividamento. Tais resultados ainda ampliam o 

que se sabe sobre o tema, porque não apenas explicam a melhor lucratividade e 

rentabilidade, mas ainda a GV organizacional, revelando que o CI é o fator central 

nesse processo. 

 

Ainda em relação à estrutura de capital e alavancagem, os achados também refinam, 

à luz da teoria de finanças, o entendimento sobre como CI e fatores associados a essa 

teoria se comportam em relação ao DEF e GV. Confirmou-se o que foi preconizado 

e/ou testado empiricamente por Myers (1977) e depois por Smith & Warner (1979), 

Kayo et al. (2009), Fan et al. (2012) e D’Amato (2021) de que o CI (intangível) tem 

relação inversa da estrutura de capital quanto ao DEF e GV. Além dessa confirmação, 

os resultados apresentados neste trabalho agregam ao contexto, que é o ambiente 

organizacional brasileiro recente, e à abordagem metodológica, que envolveu 

exaustivos testes estatísticos (estatística descritiva, regressões com dados em painel 
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e modelagem de equações estruturais), em períodos trienais e período de nove anos, 

e ainda envolvendo nove distintas medidas de resultados organizacionais, dois 

métodos de mensuração do CI e sete diferentes variáveis de CI. Isso significa que os 

resultados são não apenas sólidos e significativos, mas que eles se mantêm ao longo 

do tempo, acentuando o papel do IC na competitividade e longevidade das empresas. 

 

Os resultadosda relação entre o CI e o risco são um aspecto no qual os achados 

divergem dos estabelecidos pela teoria de finanças. Para a teoria de finanças, 

sobretudo sob a teoria das carteiras, a relação entre risco e retorno é determinante 

para a precificação dos ativos e, consequentemente, a criação de riqueza a partir 

deles (Arnold, 2008; Berk & DeMarzo, 2009; Ehrhardt & Brigham, 2012; Hendriksen & 

Van Breda, 1992). Nesse âmbito, autores de finanças defendem que maiores níveis 

de CI estão associados a maiores riscos (relação direta) e, por isso, empreendimentos 

intensivos em CI seriam os mais arriscados, exigindo, consequentemente, a 

expectativa de maior retorno (e.g. Bloom & Van Reenen, 2002; D’Amato, 2021; Fan et 

al., 2012; Myers, 1977). No entanto, o que se obteve nesta pesquisa é que não houve 

relação direta entre CI e risco, em linha com o constatado por Kayo e Famá (2014). 

Pelo contrário, percebe-se aqui que, na maioria das relações analisadas, o CI 

influenciou de forma positiva, enquanto o risco, de forma negativa o DEF e a GV. Isso 

significa que houve relação inversa, sugerindo que empresas com maiores níveis de 

CI são as menos arriscadas. 

 

O trabalho também traz uma contribuição para que haja uma visão um pouco mais 

ampla das teorias de finanças e da contabilidade. Veja-se que, segundo alguns 

autores (e.g. Bloom & Van Reenen, 2002; D’Amato, 2021; Fan et al., 2012; Myers, 

1977), empresas mais intensivas em CI foram consideradas as mais arriscadas. 

Exatamente o oposto do ora percebido. Na perspectiva da teoria da hipótese do 

mercado eficiente (Hendriksen & Van Breda, 1992), a não mensuração e, 

consequentemente, a não evidenciação do CI representam importante assimetria de 

informação – que impacta na precificação dos ativos. Outro aspecto importante é que 

a mensuração fidedigna, condição essencial para o reconhecimento de um ativo, é 

raramente atendida pelos que buscam avaliar o CI (Clarke et al., 2011), pois mensurar 

o CI é ainda seu maior desafio (Mrazkova et al., 2016; Noruzi & Vargas-Hernández, 

2010).  
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Outra contribuição teórica de grande relevo é ressaltar que é possível o uso conjunto 

dos métodos de mensuração IC-INDEX e MVAIC, indicando que estes são 

complementares por um mitigar as limitações do outro e que ambos reforçam 

benefícios comuns deles. Esse achado se torna mais relevante pelo caráter inédito da 

abordagem e que traz à luz uma nova abordagem de pesquisa a ser explorada por 

outros autores. Além disso, este estudo revelou que tanto o IC-INDEX quanto o MVAIC 

são dois métodos considerados eficazes para mensurar o CI. O método MVAIC 

mostroi-se mais eficaz para mensurar os efeitos do CI na lucratividade e rentabilidade, 

e o método IC-INDEX mais eficaz para a GV. Dessa forma, os dois métodos podem 

ser abordados de forma complementar. Este estudo contribui com a teoria e prática 

de finanças ao indicar que a utilização conjunta desses dois métodos de mensuração 

pode não apenas reduzir a assimetria de informação, tão desejada por analistas e 

investidores, como também possibilitar que os agentes de mercado tenham acesso à 

informação sobre o CI e seus efeitos. Além disso, acadêmicos e profissionais podem 

usá-los para avaliar as relações do CI e seus efeitos dos riscos, os impactos dos 

investimentos em CI e intangíveis sobre os resultados e ainda tenham uma ferramenta 

objetiva que ofereça a capacidade de interpretar os resultados e ajude a precificar os 

ativos. 

 

Outras contribuições teóricas do trabalho se dão no campo da GC e da gestão, quando 

se tratou do relacionamento entre o CI e a GC, que contribuem, complementam e 

modificam as teorias da GC no aspecto que as abordagens das teorias da agência 

(Jensen, 1993), dependência de recursos (Pfeffer, 1972), stakeholders (Freeman, 

1994), stewardship (Donaldson & Davis, 1991) e vão além de evidências empíricas 

anteriores (e.g. Black et al., 2020; Dias et al., 2020; Jiang et al., 2018; Kao et al., 2019; 

Lu, 2013) – que indicam que a GC, por si só, é capaz de criar valor. Por outro lado, 

corroboram e ampliam as evidências empíricas de alguns autores (e.g. Hatane et al., 

2019; Shahwan & Fathalla, 2020; Shahzad et al., 2019; Tsai & Mutuc, 2020), que 

entendem que a GC, a partir de algumas características, cria valor, mas mediado pelo 

CI.  

 

Mais especificamente, as características da GC das empresas brasileiras foram mais 

aderentes à teoria da agência, ao privilegiarem mais independência no conselho de 
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administração, não favorecer a situação de dualidade do CEO e ainda terem 

composições acionárias com alta concentração de propriedade. A maior 

independência do conselho de administração, característica que também é defendida 

pelas teorias dos stakeholders e da dependência dos recursos, foi a que demonstrou 

ser impulsionadora de maiores níveis de CI nas empresas, corroborando e 

complementando os resultados de autores como Li et al. (2008), Mubaraq & Ahmed 

Haji (2014), Appuhami & Bhuyan (2015), Gangi et al. (2019) e Kamath (2019). Além 

disto, a independência do conselho de administração foi mediada pelo CI para que as 

empresas tivessem sustentáveis DEF e GV, o que reforça e complementa outros 

autores, como Hatane et al. (2019), Shahzad et al. (2019), Shahwan & Fathalla (2020), 

e Tsai & Mutuc (2020).  

 

Essas inferências complementam o encontrado pelos pesquisadores citados, 

principalmente porque a abordagem deste estudo foi na realidade brasileira, com 

metodologia ampla e robusta e ainda a inédita utilização de dois métodos de 

mensuração do CI. Sendo assim, ao adotar ou incentivar uma estrutura de GC que 

garanta mais independência no conselho de administração, acionistas, investidores e 

reguladores do mercado poderão impulsionar os níveis de CI e, consequentemente, 

maiores e sustentáveis DEF e GV. 

 

De menor relevo, mas também importante, foram as referências que o CI é mediador 

da relação entre a quantidade de membros no conselho de administração com o DEF 

e a GV, em consonância com autores como Hatane et al. (2019), Shahzad et al. 

(2019), Shahwan & Fathalla (2020) e Tsai & Mutuc (2020). Isto demonstra que a 

quantidade de membros no conselho de administração pode impactar nos níveis de 

CI e, consequentemente, no DEF e GV. A quantidade de membros no conselho de 

administração apresentou relação negativa com o CI, levando a inferir que um 

conselho de administração com menos membros pode impactar de forma positiva no 

CI. Nota-se que a menor quantidade de membros no conselho de administração é 

uma característica defendida pela teoria da agência, reforçando a ideia de um possível 

benefício no fato de a GC brasileira ter características muito congruentes com essa 

teoria.  
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A dualidade do CEO, seu sexo e a maior concentração de propriedade não 

influenciaram o CI. Isso foi obtido em um contexto de poucos casos de dualidade do 

CEO e presença feminina como CEO das empresas e alta concentração de 

propriedade. Inclusive, recente alteração das leis societárias brasileiras proíbe que 

companhias abertas tenham dualidade do CEO a partir de agosto de 2022 (Lei 14.195 

de agosto de 2021). Essas condições podem ser interpretadas como determinantes 

para esses resultados. A contribuição teórica nesse aspecto reside em poder afirmar 

que não há como descartar a possibilidade de que essas características da GC 

possam influenciar o CI, pois os achados deste estudo podem ter sido influenciados 

mais pela realidade encontrada nas empresas brasileiras investigadas do que pela 

irrelevância dessas variáveis.   

 

5.6.3 Implicações práticas e gerenciais   

 

Em termos práticos, esta pesquisa contribui para a prática econômica e de negócios 

e para a gestão das organizações de diversas formas. Oferece uma poderosa 

ferramenta de benchmarking para analistas, investidores, gestores, economistas, 

criadores de carteiras, reguladores de mercado, legisladores e formuladores de 

políticas públicas, empreendedores e dirigentes, entre outros. A primeira contribuição, 

que também tem impacto tanto econômico quanto gerencial, decorre de revelar os 

benefícios dos investimentos em CI para a sustentabilidade do DEF e da GV. Isso 

complementa os achados recentes de autores como Xu & Liu (2021), para os quais o 

investimento em CI pode sistematicamente favorecer a melhor performance das 

empresas (em termos de lucratividade e rentabilidade) e proporcionar maior GV 

organizacional. Percebeu-se que, entre os elementos do CI, o capital humano, capital 

estrutural e capital empregado apresentaram ter influência positiva no DEF e na GV. 

Entre estes, o capital estrutural, seguido pelo capital humano, foram os que mais 

contribuíram para a melhor DEF e GV das organizações. 

 

Especificamente em relação ao capital humano, outros autores (e.g. Gupta et al., 

2020; Li et al., 2021; Maji & Goswami, 2017; Xu & Liu, 2020) tiveram corroborada por 

este estudo a ideia de que o investimento em capital humano pode aumentar a 

capacidade de inovar em produtos, serviços e outros indutores de valor para empresa 

(Sardo & Serrasqueiro, 2017). Complementou-se também quanto ao capital estrutural 
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o relatado por Maji & Goswami (2017), Sardo & Serrasqueiro (2018), Soetanto & Liem 

(2019),  Xu & Liu (2020) e Li et al. (2021), para os quais o investimento no capital 

estrutural é capaz de contribuir para a criação de valor nas empresas. Portanto, o 

investimento em intangíveis e demais ações da gestão voltadas para o aumento do 

capital humano e capital estrutural são um caminho para que gestores possam 

conduzir as empresas a resultados melhores e mais perenes. Esse aspecto é 

particularmente relevante por ajudar governantes, legisladores e formuladores de 

políticas públicas a criar alternativas e traçar um caminho para o desenvolvimento 

organizacional em economias emergentes com base em investimentos e gestão do 

CI.   

 

A segunda contribuição que tem relevante impacto na prática gerencial se dá por 

mostrar como diferentes métodos de mensuração do CI podem favorecer a gestão do 

ativo considerado pela literatura o mais estratégico das organizações. Ademais, isso 

oferece aos gestores um modelo sólido e de amplo potencial de utilização. Os 

métodos de mensuração IC-INDEX e MVAIC são consagrados pela literatura e ainda 

não haviam sido analisados e comparados em um mesmo trabalho, sendo, portanto, 

inédita a abordagem desta pesquisa, ajudando não apenas a dimensionar o CI, seu 

valor e efeitos, mas ainda ajudando que esse ativo se torne menos elusivo e 

gerenciável.  

 

Os gestores das empresas, bem como acionistas, investidores, financiadores e outros 

stakeholders, podem utilizar os métodos de mensuração MVAIC e IC-INDEX como 

métrica para avaliar o DEF e a GV das empresas, em conjunto com outras 

ferramentas, seja em termos corporativos, setoriais, quanto individualmente, ou 

mesmo os resultados de gestores e unidades de negócios, e ainda estabelecer metas 

e objetivos que permitam comparar e acompanhar os resultados do CI e seus efeitos 

ao longo do tempo, em linha com ao achados e sugestões de Jordão & Almeida (2017) 

e Jordão et al. (2022). Nesse sentido, ainda em sintonia com os referidos autores, o 

uso dos indicadores de CI possibilita melhor tomada de decisão e a implementação 

de ações para estimular melhores resultados no futuro numa perspectiva sustentável 

de longo prazo. 
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Especificamente sobre o MVAIC, Pulic (2004) defende que o método representa uma 

evolução em relação a métricas de criação de valor como o EVA. Essa evolução 

consiste em permitir - de uma perspectiva externa e baseada em dados das 

demonstrações contábeis e, portanto, disponíveis para ampla variedade de 

stakeholders - a avaliação do DEF das empresas a partir de sua eficiência intelectual, 

de cada unidade monetária investida nos capitais humano, estrutural, relacional e 

empregado. Os achados da pesquisa confirmam essas premissas, mas as ampliam 

por incluir também a GV organizacional. Em conjunto, espera-se que os resultados 

ora observados possam contribuir para que profissionais externos às organizações, 

investidores, instituições financeiras, analistas de mercado e outros stakeholders 

tenham acesso a uma ferramenta eficaz de mensuração do CI e possam tomar suas 

decisões com mais acurácia. 
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6 Conclusões 

 

Na economia e sociedade do conhecimento, que tem a sustentabilidade como o novo 

paradigma organizacional, o CI tem sido percebido como o ativo mais relevante das 

empresas, seja por sua representatividade em termos de valor de mercado ou por sua 

importância estratégica. Por esse motivo, estudiosos e praticantes da estratégia, das 

finanças e de várias áreas da gestão têm demonstrado crescente e continuado 

interesse por compreender melhor a natureza do CI e o papel que ele desempenha 

na sobrevivência, no crescimento e no desenvolvimento corporativo.  

 

De forma ainda mais expressiva, a análise da literatura indica que o CI tem sido cada 

vez mais reconhecido como um fator estratégico e determinante para a 

competitividade e sustentabilidade do DEF e da GV. Nesse contexto, a mensuração 

do CI e de seus efeitos é uma questão que vem ganhando destaque nos meios 

acadêmico e empresarial. Adicionalmente, o relacionamento do CI com a teoria de 

finanças e com a GC é tema que emergiu e permanece como sendo de grande 

relevância para a teoria e prática econômica e gerencial, trazendo ainda benefícios 

para a academia e sociedade.  

 

Apesar do papel de vanguarda do CI na sociedade atual e dos esforços já feitos no 

sentido de preencher lacunas existentes em relação a esses temas, ainda não há 

consenso sobre as melhores formas de mensurar o CI e seus efeitos sobre o DEF e 

a GV, nem como ele se relaciona às diferentes características da GC. Mais do que 

isso, ainda falta entendimento mais profundo e abrangente das relações do CI com os 

resultados corporativos à luz da teoria de finanças. Nesse sentido, esta dissertação 

teve como objetivo analisar a relação entre capital intelectual, medido pelo IC-INDEX 

e MVAIC, e características da governança corporativa e verificar como esses fatores 

influenciam na sustentabilidade do desempenho econômico e financeiro e da geração 

de valor das empresas brasileiras pelo prisma da teoria de finanças, tomando como 

base e objeto de estudo as companhias listadas na B3, durante o período de 2012 a 

2020. 

 

Na literatura internacional, diversos autores testaram empiricamente diferentes 

métodos de mensuração interna e externa do CI. A avaliação desses trabalhos revela 
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que os resultados geralmente destacaram o CI como o principal fator que influencia o 

DEF e a GV, sendo também central para a competitividade, sustentabilidade e 

inovação organizacional. As investigações prévias se deram em diversos países, 

setores econômicos e horizontes temporais, além de terem sido aplicadas diversas 

metodologias de análise. No entanto, conforme ampla análise na literatura, a 

mensuração do CI e seus efeitos ainda permanecem sendo um dos maiores desafios 

econômicos, contábeis ou gerenciais, carecendo de serem suficientemente testados 

em alguns ambientes, como o brasileiro, e de comparados aos diferentes métodos de 

mensuração externa.  

 

Esta pesquisa se dispôs a analisar os efeitos do CI e comparar a efetividade dos 

métodos de mensuração IC-INDEX e MVAIC no mercado brasileiro à luz da teoria de 

finanças. Essa inédita abordagem serviu de base para teste de algumas das hipóteses 

testadas neste trabalho. 

 

Outro aspecto da literatura que merece destaque é o fato de algumas teorias de 

finanças, sobretudo a clássica, indicarem que fatores como estrutura de capital e 

alavancagem, tamanho da empresa e risco serem os determinantes para o DEF e a  

GV das empresas. Esse argumento coloca em lados opostos as teorias de finanças 

tradicionais e os resultados obtidos por estudiosos do CI que, empiricamente, vêm 

demonstrando que é o CI, e não esses fatores, o determinante para melhores e mais 

sustentáveis resultados corporativos. Além disso, a teoria das carteiras e hipótese do 

mercado eficiente sugere que o CI seja um ativo mais arriscado e, na perspectiva da 

teoria do pecking order, a visão é a de que empresas mais intensivas em CI são menos 

alavancadas e mais lucrativas, rentáveis e criadoras de valor. Este último aspecto é 

parcialmente explicado por essa teoria e ela ainda não tem o objetivo de revelar por 

que essas empresas têm melhor DEF e GV.  

 

Somam-se a isso esforços de estudiosos e praticantes das finanças em mais bem 

compreender o fenômeno em uma ótica mais holística. Não apenas estes, mas 

acadêmicos de diversas áreas têm buscado recentemente compreender melhor o 

relacionamento entre o CI e a GC. Os diversos autores buscaram investigar essa 

relação a partir das características da GC, analisando-as de forma direta para 

compreenderem como a GC influencia no CI ou, de forma indireta, para elucidar como 
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a CI medeia a relação entre a GC e o DEF e/ou GV das empresas – como demonstra 

a pesquisa ora descrita.  

 

Fundamentando na literatura relevante que tratou do tema, com base na análise dos 

principais journals de finanças e gestão do mundo, foram exploradas as seguintes 

características da GC: quantidade de membros no conselho de administração, a 

independência deste, dualidade e sexo do CEO e concentração de propriedade. Tais 

características foram analisadas no cenário das teorias da agência, da dependência 

de recursos, dos stakeholders e do stewardship. Ainda assim, não se tem uma 

dimensão exata do valor do CI e seus relacionamentos e efeitos. Reconhecendo e 

explorando esses aspectos e a partir da literatura analisada, foram formuladas e 

testadas hipóteses que ajudam no preenchimento dessa lacuna. Portanto, a partir dos 

mais relevantes estudos teóricos e empíricos da literatura, foram desenvolvidas cinco 

hipóteses de pesquisa, sendo que cada uma correspondeu a um objetivo específico 

proposto nesta investigação. A partir de uma metodologia de pesquisa 

predominantemente quantitativa, as hipóteses foram testadas por: correlação 

Pearson, regressões com dados em painel, modelagem de equações estruturais, 

testes de efeito mediador de Baron & Kenny, Sobel e Monte Carlo, envolvendo ainda 

triangulação interna e externa. Esses testes também foram reforçados por um teste 

estatístico por grau de intangibilidade (intensivas versus não intensivas) para o IC-

INDEX e quatro modelos econométricos para regressões com dados em painel, para 

os quais foram feitos quatro cortes temporais (2012 a 2015, 2015 a 2017, 2018 a 2020 

e 2012 a 2020). 

 

Os objetivos específicos a), b), c) foram atendidos a partir das análises e resultados 

empíricos obtidos e evidenciados para as hipóteses de pesquisa H1, H2 e H3. A partir 

de tal análise, de modo geral, concluiu-se que, independentemente da forma como foi 

caracterizada a GC e da estrutura de capital e alavancagem, do tamanho da empresa 

e do risco, o CI, o capital humano, o capital estrutural e o capital empregado tiveram 

influência positiva na sustentabilidade do DEF e da GV. Ao contrapor o CI às teorias 

da GC e teorias de finanças que foram abordadas, o primeiro se apresentou mais 

relevante para explicar a sustentabilidade do DEF e da GV das empresas. Também 

foi evidenciada uma relação inversa entre o CI com a alavancagem e o risco, em 
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relação ao DEF e GV, enquanto os resultados para o tamanho da empresa foram 

inconclusivos. 

 

Os resultados empíricos relacionados aos objetivos específicos a), b), c) também 

demonstraram que o capital relacional teve influência negativa na lucratividade, 

rentabilidade e GV. Isso contradiz a hipótese da influência positiva do capital relacional 

na performance (em termos de lucratividade e rentabilidade) e GV das empresas e 

salienta a necessidade de mais pesquisas para compreender esse fenômeno, como 

também a importância de se buscarem outras formas de mensurar e avaliar o capital 

relacional de uma perspectiva externa. No entanto, considerando as limitações 

existentes no método MVAIC, isso pode ser interpretado indicando que as empresas 

se tornaram mais eficientes e obtiveram melhores resultados com menos investimento 

em capital relacional. Existe ainda uma lacuna sobre medidas externas do capital 

relacional que indiquem de forma consistente uma influência positiva no DEF e na GV 

das empresas.    

 

O mais importante achado resultante dos objetivos específicos a), b), c) foi revelar que 

o CI foi o principal fator que impulsionou os melhores e sustentáveis DEF e GV, 

independentemente de fatores consagrados pela literatura de finanças, como: 

estrutura de capital e alavancagem, tamanho da empresa, risco ou mesmo a GC. 

Especificamente no que se refere ao relacionamento entre CI e estrutura de capital e 

alavancagem, foi mais bem explicado pela teoria do pecking order, mas esta não cuida 

de explicar o protagonismo do CI como fator determinante para melhores DEF e GV 

das empresas.  

 

Outro relevante achado é que ficou evidenciado que o método de mensuração IC-

INDEX se apresentou mais sólido do que o método MVAIC, quando o objetivo foi 

mensurar e avaliar os efeitos do CI na GV. Em contrapartida, o método MVAIC 

revelou-se mais potente do que o método IC-INDEX, quando o objetivo foi mensurar 

e avaliar os efeitos do CI na lucratividade e rentabilidade. Além de ambos serem 

eficazes métodos de mensuração do CI, ainda podem ser abordados de forma 

complementar. A relevância deste resultado provém também da sua inédita 

abordagem, que mensurou, avaliou e comparou dois diferentes métodos de 

mensuração externa do CI. 
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O objetivo específico d) foi atendido a partir das análises e resultados empíricos 

obtidos e evidenciados para a hipótese de pesquisa H4. O principal resultado 

encontrado leva a inferir que uma estrutura de GC, com mais independência no 

conselho de administração, característica que é defendida pelas teorias da agência, 

da dependência de recursos e dos stakeholders, contribui para que no longo prazo as 

empresas tenham maiores níveis de CI. Também foi comprovado que o maior número 

de membros no conselho de administração, dualidade do CEO, sexo feminino da CEO 

e maior número de membros do conselho de administração indicados pelo acionista 

controlador não influenciaram nos níveis de CI das empresas. 

 

O objetivo específico e) foi atendido a partir das análises e resultados empíricos 

obtidos e confirmados para a hipótese de pesquisa H5. O principal achado encontrado 

foi que o CI mediou o tamanho e a independência do conselho de administração e o 

DEF e a GV das empresas. Com base nas evidências empíricas observadas, atesta-

se que mais independência no conselho de administração pode acarretar mais 

lucratividade, rentabilidade e GV, a partir da mediação do CI. O CI pode até mesmo 

ser um “caminho” para que a maior independência do conselho de administração seja 

convertida em melhores DEF e GV. De menos relevo, mas não irrelevante, foi o fato 

de os resultados indicarem que possivelmente o CI pode mediar a relação entre a 

menor quantidade de membros no conselho de administração e o DEF e a GV. Quanto 

à dualidade do CEO, sexo feminino da CEO e número de membros do conselho de 

administração indicados pelo acionista controlador, não foram encontradas fortes 

evidências de que o CI possa atuar como mediador entre elas e o DEF a GV das 

empresas. 

 

Em conjunto, os resultados obtidos para cumprir os objetivos específicos d), e) 

possibilitaram também asseverar que as características da GC nas empresas 

investigadas foram muito congruentes com a teoria da agência, por terem: grande 

concentração de propriedade, poucos casos de dualidade do CEO e crescimento da 

participação de conselheiros independentes. O crescimento do nível de 

independência do conselho de administração é uma característica da GC que também 

é defendida pelas teorias da dependência de recursos e teoria dos stakeholders. 

Desse modo, o objetivo geral da presente pesquisa foi alcançado a partir da 

concretização dos objetivos específicos, conforme mencionado anteriormente, 
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levando a concluir, após o teste conjunto das hipóteses relacionadas a cada objetivo 

específico, que: 

 

a) o CI, medido pelo IC-INDEX e MVAIC, foi determinante para melhores e 

sustentáveis DEF e GV, independentemente da estrutura de capital e 

alavancagem, tamanho da empresa e risco, como também das características 

da GC;  

b) os métodos IC-INDEX e MVAIC foram complementares para analisar como o 

CI influencia o DEF e GV;  

c) a maior independência do conselho de administração teve influência positiva 

na sustentabilidade do CI, não sendo possível afirmar o mesmo para as outras 

características da GC;  

d) o CI é mediador da relação entre a quantidade e independência dos membros 

do conselho de administração com o DEF e a GV, também não sendo possível 

afirmar o mesmo para dualidade e sexo do CEO e da concentração de 

propriedade.  

 

Portanto, à luz das teorias de estratégia e finanças, analisou-se o relacionamento do 

CI com a GC, mensurando-o pelos métodos IC-INDEX e MVAIC e analisando como 

influenciam o DEF e a GV, cumprindo o objetivo geral deste trabalho. 

 

Esses resultados têm significativas implicações sociais, teóricas, práticas e gerenciais. 

Desde um ponto de vista social, como detalhado anteriormente, a pesquisa 

proporciona percepções relativamente à importância do CI em nível do crescimento 

econômico e social, além de ganhos de produtividade e eficiência das economias e 

mercados advindos de mais competividade e sustentabilidade das organizações 

proporcionada pelo CI.  

 

Além da inovação na abordagem metodológica, a pesquisa contribui para a teoria e 

prática financeira e gerencial, pela originalidade do modelo de mensuração adotado: 

que congregou dois métodos consagrados de mensuração do CI com base em 

informação externa extraída das demonstrações contábeis - o IC-INDEX e o MVAIC - 

para avaliar os efeitos deste sobre a sustentabilidade do DEF e da GV – aspecto ainda 

inédito na literatura internacional. Refina também o entendimento das relações do CI 
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com a GC em mercados emergentes, trazendo à tona o caso inédito do Brasil. Ainda 

mais relevante são as contribuições da pesquisa para a área de finanças, avançando 

e refinando o entendimento existente, ao gerar evidências de que o CI é importante 

fator explicador do DEF e da GV ao longo do tempo, independentemente de fatores 

consagrados como estrutura de capital e alavancagem, tamanho da empresa, risco 

ou mesmo a GC.  

 

Outras conclusões de relevo para a teoria e prática econômica e organizacional foram 

o papel mediador do CI da relação entre a GC e o DEF e a GV das empresas 

brasileiras e a indicação de que nelas maiores níveis de CI associaram-se a menos 

alavancagem e risco. Sob o prisma prático e gerencial, a pesquisa contribui ainda 

revelando os benefícios dos investimentos em CI na sustentabilidade do DEF e da 

GV, sugerindo que esse pode e deve ser um caminho para o desenvolvimento 

organizacional em economias em desenvolvimento. Além disso, confirma-se que 

diferentes métodos de mensuração do CI podem contribuir para a gestão desse ativo, 

oferecendo um modelo sólido e de amplo potencial de utilização. Mais do que oferecer 

contribuições e uma poderosa ferramenta de benchmarking para analistas, gestores, 

economistas, legisladores e formuladores de políticas públicas, empreendedores e 

dirigentes, entre outros stakeholders, os resultados indicaram que características da 

GC podem potencializar o desenvolvimento do CI e, consequentemente, implicar 

resultados maiores e mais sustentáveis. 

 

O tamanho da amostra, que compreendeu 47 empresas da B3, de uma população 

que inicialmente era, em média, de 335 empresas, representou uma das principais 

limitações deste trabalho. Apesar de tal redução na amostra ter ocorrido pela 

estratégia de privilegiar a qualidade dos dados, não há como afirmar, com certeza, 

que os resultados seriam os mesmos caso fosse possível manter a população inicial. 

Essa limitação foi mitigada a partir dos procedimentos de triangulação interna e 

triangulação externa e amplos testes estatísticos que garantiram mais confiabilidade 

aos resultados, bem como a partir da ampliação do período de referência do estudo 

para os últimos nove anos, particionando esse período em três períodos de três anos. 

Outra limitação importante é que, nas empresas analisadas, foram identificadas as 

seguintes características na GC: pouca variabilidade na quantidade de membros no 

conselho de administração; a estabilidade na concentração de propriedade nas 
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empresas ao longo dos anos; poucos casos de dualidade do CEO e de mulheres 

ocupando o cargo de CEO. Não há como afastar que tais características da amostra 

podem ter prejudicado as conclusões. Essa limitação foi mitigada por procedimentos 

de pesquisa adicionais que indicaram que a quantidade de membros no conselho de 

administração, conforme estatísticas descritivas, não variou por talvez já estar em um 

montante considerado ótimo; como a GC do Brasil tem características mais 

congruentes com a teoria da agência, era de se esperar que não houvesse muitas 

situações de dualidades do CEO. Assim, recorrendo a estudo recente do IBGC, 

percebeu-se que a baixa quantidade de CEOs do sexo feminino é uma característica 

do ambiente organizacional brasileiro e não apenas da amostra analisada; e que a 

concentração de propriedade é também uma característica comum às empresas 

brasileiras, em que muitas delas têm origem em grupos familiares e de capital estatal.  

 

A terceira limitação decorreu do uso das variáveis Qtobin e MVA como proxy para a 

GV das empresas, sendo estas analisadas em relação ao IC-INDEX. A mesma 

limitação também se aplica para os indicadores obtidos pelo método MVAIC em 

relação aos indicadores de lucratividade e rentabilidade. Esses indicadores 

representam dimensões muito semelhantes e, por esse motivo, apresentam uma 

relação tautológica que pode comprometer as análises. Essas limitações foram 

mitigadas pelo uso de vários indicadores que representam os resultados apurados 

pelas empresas (três de lucratividade, três de rentabilidade e três de GV), além do uso 

de quatro recortes temporais e amplos testes estatísticos.  

 

A quarta limitação foi que o período em análise foi marcado por diferentes crises no 

Brasil. Essas crises afetaram a situação econômica, política, social e, 

consequentemente, o ambiente de negócios. No entanto, não foi utilizada variável 

alguma nos modelos de análise que fossem proxy para tais situações. Os amplos 

testes estatísticos realizados e a análise dos resultados das empresas por vários 

indicadores, além da triangulação interna e externa, são fatores que contribuíram para 

mitigar estes eventuais efeitos pela omissão de variáveis. A consistência dos 

resultados obtidos entre os diversos cenários, métodos de análise e variáveis e ainda 

a congruência dos resultados deste trabalho com o de outros autores são fatores que 

indicam que este objetivo foi alcançado. Mais do que isso, em vez de usar apenas 

cinco anos, como muitos estudos de finanças, buscou-se ampliar o período para os 
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últimos nove anos, particionando esse período em três períodos de três anos para 

mitigar essa limitação. 

 

Com o objetivo de contribuir com futuras pesquisas, durante as análises 

desenvolvidas neste estudo constatou-se que seriam relevantes as seguintes 

recomendações de pesquisa: a) desenvolver trabalhos que comparem diferentes 

métodos de mensuração do CI, podendo, inclusive, ser os mesmos aqui abordados 

com objetivos, metodologias e contextos diferentes; b) aplicar, de modo semelhante 

ou igual, a metodologia, métodos de análise e objetivos de pesquisa em contextos 

diferentes do abordado; c) estabelecer os mesmos objetivos de pesquisa deste 

trabalho, mas com uma metodologia que permita comparar o poder preditivo do CI e 

de variáveis de finanças no DEF e GV, pelo uso de variáveis defasadas (lag); d) 

realizar pesquisa sobre o capital relacional em que se desenvolvam ou utilizem outras 

formas de mensuração e comparando-as à medida utilizada; e) desenvolver pesquisa 

que trate especificamente de analisar os efeitos da estrutura de capital e 

alavancagem, tamanho da empresa e risco nos níveis de CI das empresas; f) e 

desenvolver análise semelhante à proposta nesta pesquisa, mas com a inclusão de 

variáveis econômicas que sirvam de proxy para o ambiente econômico em que as 

empresas estão operando.  

 

No conjunto, espera-se que o modelo originalmente proposto, testado e validado 

possa ser utilizado por outros estudiosos e profissionais do mercado em novos 

estudos e que os resultados da pesquisa possam abrir várias portas para 

investigações futuras. 

 

Em síntese, concluiu-se que: a) o CI, o capital humano, o capital estrutural e capital 

empregado tiveram influência positiva determinante na sustentabilidade do DEF e da 

GV; b) o CI e seus componentes foram os principais fatores impulsionadores de 

maiores DEF e GV, independentemente de benefícios derivados da estruturas de 

capital, do tamanho da empresa, do risco e das características da GC; c) a estrutura 

de capital e alavancagem e o risco tiveram efeito inverso ao do CI em relação ao DEF 

e da GV, indicando que as empresas mais intensivas em CI tenderam a ser menos 

endividadas (alavancadas) e menos arriscadas; d) o capital relacional apresentou 

relacionamento inverso com o DEF e a GV; e) o método de mensuração IC-INDEX foi 



224 

 

 

melhor para mensurar e avaliar os efeitos do CI sobre a GV e o MVAIC sobre a 

lucratividade e rentabilidade. Quanto à GC das companhias, percebeu-se f) que estas 

têm características mais aderentes à teoria da agência; g) a maior independência do 

conselho de administração, característica da GC defendida pelas teorias da agência, 

da dependência de recursos e dos stakeholders, foi capaz de, no longo prazo, 

impulsionar os níveis de CI das empresas; h) a ausência de evidências de que o CI 

tivesse relacionamento significativo e direto ou como mediador com as seguintes 

características da GC: quantidade de membros no conselho de administração, 

dualidade ou sexo do CEO, nem com a concentração de propriedade. Em conjunto, 

constatou-se que i) o CI foi o elemento e o “caminho” pelo qual a maior independência 

do conselho de administração e menor quantidade de membros no conselho de 

administração foram convertidas em DEF e GV sustentáveis. 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Tabelas diversas que descrevem a amostra pesquisada   

 

Tabela 33 - Lista de empresas analisadas por setor 

Setor Empresas 

Bens industriais INDS ROMI, KEPLER WEBER, MARCOPOLO, PORTOBELLO, 
TUPY, VALID, WEG,  

Consumo não cíclico BRF SA, JBS, M,DIAS BRANCO, SAO MARTINHO, SLC 
AGRICOLA,  

Consumo cíclico AREZZO CO, B2W DIGITAL, CYRELA REALT, EZTEC, 
GRENDENE, GUARARAPES, LOCALIZA, LOJAS AMERIC, 
LOJAS MARISA, LOJAS RENNER, MAGAZ LUIZA, METAL 
LEVE, MRV, SPRINGS, TRISUL,  

Financeiro e outros CSU CARDSYST, CYRE COM-CCP,  

Petróleo, gás e biocombustíveis COSAN, DURATEX, ULTRAPAR,  

Saúde HYPERA, QUALICORP, RAIADROGASIL,  

Utilidade pública, tecnologia e 
comunicações 

CEMIG, COELcapital estrutural, COMGAS, COPASA, COPEL, 
CPFL ENERGIA, ENERGIAS BR, EQUATORIAL, POSITIVO 
TEC, SABESP, TELEF BRASIL, TOTVS,  

 

Tabela 34 - Média  da QMTCA por setor e por ano 

Setor 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 
Geral 

Bens industriais 7,9 8,0 7,9 7,8 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,7 
Consumo não cíclico 8,0 7,8 7,5 6,9 6,7 7,1 7,6 7,8 7,9 7,5 
Consumo cíclico 6,6 6,8 7,0 6,9 6,8 6,7 6,5 6,5 6,5 6,7 
Financeiro e outros 6,8 5,9 6,0 5,6 5,5 5,1 5,3 5,8 6,0 5,8 
Petróleo, gás e biocombustíveis 8,7 8,9 9,4 9,1 8,5 8,3 8,1 8,5 8,6 8,7 
saúde 9,9 9,0 9,3 9,4 9,5 9,2 8,5 8,3 8,3 9,0 
Utilidade pública, tecnologia e 
comunicações 9,5 9,2 9,4 9,7 9,6 9,5 9,2 8,7 8,3 9,2 

Total Geral 8,0 7,9 8,0 8,0 7,8 7,8 7,6 7,5 7,5 7,8 

 

Tabela 35 - Média de QMICA por setor e por ano 

Setor 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 
Geral 

Bens industriais 40,5% 38,0% 41,4% 42,5% 39,5% 42,3% 46,4% 48,3% 47,1% 42,9% 
Consumo não cíclico 34,7% 34,0% 33,2% 36,6% 36,1% 37,4% 41,4% 47,4% 48,1% 38,7% 
Consumo cíclico 31,0% 30,9% 29,6% 31,7% 32,6% 34,6% 35,0% 35,4% 37,2% 33,1% 
Financeiro e outros 53,9% 42,7% 48,9% 47,9% 46,7% 41,7% 35,8% 39,0% 41,4% 44,2% 
Petróleo, gás e biocombus- 
tíveis 41,7% 37,2% 35,8% 39,6% 42,4% 43,0% 45,4% 47,4% 44,6% 41,9% 
Saúde 25,1% 26,2% 27,9% 28,3% 28,9% 32,8% 35,8% 40,1% 48,4% 32,6% 
Utilidade pública, 
tecnologia e comunicações 26,3% 27,8% 29,8% 25,0% 6,7% 27,6% 29,7% 33,5% 34,3% 29,0% 

Total Geral 32,9% 32,1% 32,9% 33,1% 33,5% 35,0% 36,8% 39,3% 40,5% 35,1% 
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Tabela 36 - Número de observações por situação de dualidade do CEO 

Dualidade do CEO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total  
Geral 

Não 134 154 176 180 178 176 179 179 178 1534 
Sim 54 34 12 8 10 12 9 9 10 158 

Total Geral 188 188 188 188 188 188 188 188 188 1692 

 

Tabela 37 - Número de observações por sexo do CEO 

Sexo do CEO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 
Geral 

Masculino 170 168 176 176 180 180 179 187 188 1604 
Feminino 18 20 12 12 8 8 9 1  88 

Total Geral 188 188 188 188 188 188 188 188 188 1692 

 

Tabela 38 - Níveis médios de concentração de propriedade (MECOCA) por setor/ 

ano 

Setor 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 
Geral 

Bens industriais 62,4% 62,8% 62,5% 65,8% 66,4% 70,6% 67,6% 66,9% 65,9% 65,6% 
Consumo não cíclico 69,1% 68,6% 69,7% 67,5% 67,1% 68,2% 67,9% 65,7% 65,2% 67,7% 
Consumo cíclico 70,2% 72,9% 73,9% 74,2% 74,0% 75,2% 74,9% 79,2% 80,1% 74,9% 
Financeiro e outros 70,7% 69,8% 68,6% 72,1% 73,3% 85,8% 88,8% 84,5% 85,7% 77,7% 
Petróleo, gás e 
biocombustíveis 91,7% 92,6% 92,6% 92,6% 92,6% 91,8% 91,7% 88,1% 85,3% 91,0% 
Saúde 89,8% 90,7% 94,4% 99,1% 100,0% 97,0% 99,0% 100,0% 100,0% 96,7% 
Utilidade pública, 
tecnologia e comunicações 72,5% 70,7% 69,5% 71,6% 70,8% 70,7% 71,5% 68,5% 66,5% 70,3% 

Total Geral 72,2% 72,6% 72,9% 74,3% 74,1% 75,5% 75,4% 75,3% 74,8% 74,1% 
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Apêndice B – Testes LR, Wald e estabilidade para a modelagem de equações 

estruturais 

 

Testes LR, Wald e estabilidade do modelo para o IC-INDEX 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
               |                 OIM 
  Standardized | Coefficient  std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval] 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
var(e.IC-INDEX)|   .8706096   .0147259                      .8422206    .8999555 
      var(e.MB)|   .8812698   .0143266                      .8536329    .9098015 
 var(e.MEBITDA)|   .9353244   .0114003                      .9132451    .9579376 
      var(e.ML)|   .8819855   .0143945                      .8542192    .9106543 
     var(e.ROA)|   .6002036   .0165066                      .5687078    .6334438 
     var(e.ROE)|   .7179928   .0181803                      .6832299    .7545245 

    var(e.ROIC)|   .6907608   .0177727                      .6567907    .7264878 
  var(e.Qtobin)|   .7858554   .0170425                      .7531527    .8199782 
     var(e.MVA)|   .3604677   .0138066                      .3343981    .3885698 

     var(e.EVA)|   .8732643   .0146677                      .8449842    .9024908 
-------------------------------------------------------------------------------- 
LR test of model vs. saturated: chi2(36) = 7371.34          Prob > chi2 = 0.0000 
 
. estat eqtest 
Wald tests for equations 
-------------------------------------- 
             |     chi2   df         p 
-------------+------------------------ 
observed     | 
    IC-INDEX |   251.47    8    0.0000 
          MB |   227.96    9    0.0000 
     MEBITDA |   117.00    9    0.0000 
          ML |   226.40    9    0.0000 
         ROA |  1127.04    9    0.0000 
         ROE |   664.57    9    0.0000 
        ROIC |   757.47    9    0.0000 
      Qtobin |   461.07    9    0.0000 
         MVA |  3001.90    9    0.0000 
         EVA |   245.56    9    0.0000 
-------------------------------------- 
 
. estat stable 
Stability analysis of simultaneous equation systems 
 
   Eigenvalue stability condition 
  +----------------------------------------+ 
  |        Eigenvalue        |   Modulus   | 
  |--------------------------+-------------| 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  +----------------------------------------+ 
   stability index =         0 
   All the eigenvalues lie inside the unit circle. 
   SEM satisfies stability condition. 
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Testes LR, Wald e estabilidade do modelo para o ECHM, ECEM, ECRM e 

ECAPEM 

  
------------------------------------------------------------------------------- 
              |                 OIM 
 Standardized | Coefficient  std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval] 
--------------+---------------------------------------------------------------- 
     var(e.ECHM)|   .9121905    .012851                      .8873476     .937729 
     var(e.MB)|    .834397   .0157872                      .8040215    .8659202 
var(e.MEBITDA)|   .7542174   .0159891                      .7235215    .7862156 
     var(e.ML)|   .6325923   .0168114                      .6004859    .6664154 
    var(e.ROA)|   .3426556   .0133461                      .3174712    .3698378 
    var(e.ROE)|   .4109479   .0148618                      .3828275    .4411337 
   var(e.ROIC)|   .3509143   .0144298                      .3237422    .3803671 
 var(e.Qtobin)|   .7438792   .0197172                      .7062209    .7835457 
    var(e.MVA)|   .7446598   .0192302                      .7079072    .7833204 
    var(e.EVA)|    .745094   .0206366                      .7057252     .786659 
   var(e.ECEM)|   .7801105   .0167802                      .7479056    .8137022 
   var(e.ECRM)|   .8041681   .0164339                      .7725946    .8370318 
 var(e.ECAPEM)|   .9116663   .0128801                      .8867681    .9372637 
------------------------------------------------------------------------------- 
LR test of model vs. saturated: chi2(42) = 6963.68         Prob > chi2 = 0.0000  
. estat eqtest 
Wald tests for equations 
-------------------------------------- 
             |     chi2   df         p 
-------------+------------------------ 
observed     | 
        ECHM |   162.88    8    0.0000 
          MB |   378.92   12    0.0000 
     MEBITDA |   771.42   12    0.0000 
          ML |  1351.50   12    0.0000 
         ROA |  3128.23   12    0.0000 
         ROE |  2314.63   12    0.0000 
        ROIC |  2554.61   12    0.0000 
      Qtobin |   532.41   12    0.0000 
         MVA |   563.28   12    0.0000 
         EVA |   562.61   12    0.0000 
        ECEM |   476.92    8    0.0000 
        ECRM |   412.04    8    0.0000 
      ECAPEM |   163.94    8    0.0000 
--------------------------------------  
 estat stable 
Stability analysis of simultaneous equation systems  
   Eigenvalue stability condition 
  +----------------------------------------+ 
  |        Eigenvalue        |   Modulus   | 
  |--------------------------+-------------| 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  +----------------------------------------+ 
   stability index =         0 
   All the eigenvalues lie inside the unit circle. 
   SEM satisfies stability condition. 
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Testes LR, Wald e estabilidade do modelo para o ECIM 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
              |                 OIM 
 Standardized | Coefficient  std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval] 
--------------+---------------------------------------------------------------- 
   var(e.ECIM)|   .9051032   .0132312                      .8795386    .9314109 
     var(e.MB)|   .8291257   .0163225                      .7977435    .8617424 
var(e.MEBITDA)|   .8180642   .0168801                      .7856398    .8518267 
     var(e.ML)|   .6999287   .0184754                      .6646383    .7370929 
    var(e.ROA)|    .528556   .0160817                      .4979579    .5610342 
    var(e.ROE)|   .6903356   .0183496                      .6552918    .7272535 
   var(e.ROIC)|    .703669   .0176826                      .6698515    .7391939 
 var(e.Qtobin)|   .8162294    .016294                      .7849105     .848798 
    var(e.MVA)|   .8051688   .0164169                      .7736266     .837997 
    var(e.EVA)|   .8275713   .0163462                      .7961457    .8602374 
------------------------------------------------------------------------------- 
LR test of model vs. saturated: chi2(36) = 6093.57         Prob > chi2 = 0.0000  
. estat eqtest 
Wald tests for equations 
-------------------------------------- 
             |     chi2   df         p 
-------------+------------------------ 
observed     | 
        ECIM |   177.40    8    0.0000 
          MB |   348.70    9    0.0000 
     MEBITDA |   376.30    9    0.0000 
          ML |   725.39    9    0.0000 
         ROA |  1509.17    9    0.0000 
         ROE |   758.98    9    0.0000 
        ROIC |   712.54    9    0.0000 
      Qtobin |   380.95    9    0.0000 
         MVA |   409.42    9    0.0000 
         EVA |   352.54    9    0.0000 
--------------------------------------  
. estat stable 
Stability analysis of simultaneous equation systems  
   Eigenvalue stability condition 
  +----------------------------------------+ 
  |        Eigenvalue        |   Modulus   | 
  |--------------------------+-------------| 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  +----------------------------------------+ 
   stability index =         0 
   All the eigenvalues lie inside the unit circle. 
   SEM satisfies stability condition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 

 

 

Testes LR, Wald e estabilidade do modelo para o MVAIC 

------------------------------------------------------------------------------- 
              |                 OIM 
 Standardized | Coefficient  std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval] 
--------------+---------------------------------------------------------------- 
   var(e.ECIM)|   .9051032   .0132312                      .8795386    .9314109 
     var(e.MB)|   .8291257   .0163225                      .7977435    .8617424 
var(e.MEBITDA)|   .8180642   .0168801                      .7856398    .8518267 
     var(e.ML)|   .6999287   .0184754                      .6646383    .7370929 
    var(e.ROA)|    .528556   .0160817                      .4979579    .5610342 
    var(e.ROE)|   .6903356   .0183496                      .6552918    .7272535 
   var(e.ROIC)|    .703669   .0176826                      .6698515    .7391939 
 var(e.Qtobin)|   .8162294    .016294                      .7849105     .848798 
    var(e.MVA)|   .8051688   .0164169                      .7736266     .837997 
    var(e.EVA)|   .8275713   .0163462                      .7961457    .8602374 
------------------------------------------------------------------------------- 
LR test of model vs. saturated: chi2(36) = 6093.57         Prob > chi2 = 0.0000  
. estat eqtest 
Wald tests for equations 
-------------------------------------- 
             |     chi2   df         p 
-------------+------------------------ 
observed     | 
        ECIM |   177.40    8    0.0000 
          MB |   348.70    9    0.0000 
     MEBITDA |   376.30    9    0.0000 
          ML |   725.39    9    0.0000 
         ROA |  1509.17    9    0.0000 
         ROE |   758.98    9    0.0000 
        ROIC |   712.54    9    0.0000 
      Qtobin |   380.95    9    0.0000 
         MVA |   409.42    9    0.0000 
         EVA |   352.54    9    0.0000 
--------------------------------------  
. estat stable 
Stability analysis of simultaneous equation systems  
   Eigenvalue stability condition 
  +----------------------------------------+ 
  |        Eigenvalue        |   Modulus   | 
  |--------------------------+-------------| 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  |          0               |         0   | 
  +----------------------------------------+ 
   stability index =         0 
   All the eigenvalues lie inside the unit circle. 
   SEM satisfies stability condition. 
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Apêndice C – Testes Shapiro–Francia  

 

Teste de Shapiro–Francia para normalidade dos dados - 2012 a 2020 

Variáveis Observações W V z Prob>z 

IC-INDEX 1.692 0,3958 651,3530 15,3520 0,0000 

ECHM 1.692 0,7388 281,5840 13,3650 0,0000 

ECEM 1.692 0,9337 71,4890 10,1160 0,0000 

ECRM 1.692 0,9189 87,4820 10,5950 0,0000 

ECIM 1.692 0,7812 235,9380 12,9460 0,0000 

ECAPEM 1.692 0,7185 303,5350 13,5430 0,0000 

MVAIC 1.692 0,7824 234,5490 12,9320 0,0000 

Qtobin 1.692 0,9486 55,4180 9,5130 0,0000 

MVA 1.692 0,4482 594,9360 15,1370 0,0000 

EVA 1.692 0,7475 272,1930 13,2840 0,0000 

ROA 1.692 0,9821 19,3380 7,0190 0,0000 

ROE 1.692 0,6720 353,6390 13,9050 0,0000 

ROIC 1.692 0,9736 28,4680 7,9350 0,0000 

MB 1.692 0,7236 297,9460 13,4990 0,0000 

MEBITDA 1.692 0,7834 233,5140 12,9210 0,0000 

ML 1.692 0,7160 306,1510 13,5630 0,0000 

GAF 1.692 0,9756 26,2700 7,7440 0,0000 

lnAT 1.692 0,9935 7,0320 4,6220 0,0000 

BETA 1.692 0,9846 16,5820 6,6540 0,0000 

QMTCA 1.692 0,9306 74,7920 10,2240 0,0000 

QMICA 1.692 0,9953 5,1080 3,8640 0,0001 

DUACEO 1.692 1,0000 0,0000 , 0,0000 

GENCEO 1.692 1,0000 0,0000 -66,2550 1,0000 

MECOCA 1.692 0,9196 86,7080 10,5740 0,0000 
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Apêndice D – Testes de Breusch e Pagan 

 

. quietly xtreg MB IC-INDEX , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      MB |   .0361943       .1902481 

                       e |   .0134365       .1159158 

                       u |   .0232922       .1526178 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 11547.12 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA IC-INDEX , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 

                       e |   .0071758       .0847099 

                       u |   .0132873       .1152704 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 12139.93 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML IC-INDEX , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      ML |   .0143801        .119917 

                       e |   .0076855       .0876667 

                       u |   .0067925       .0824165 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  6296.49 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA IC-INDEX , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROA |   .0023304       .0482742 

                       e |   .0010072       .0317371 

                       u |   .0012603       .0355008 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  8829.72 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE IC-INDEX , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROE |   .0212473       .1457645 

                       e |   .0107081       .1034797 

                       u |   .0065668       .0810358 
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        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  4050.54 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC IC-INDEX , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                    ROIC |   .0019995       .0447155 

                       e |   .0010401       .0322511 

                       u |   .0005169       .0227356 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  3725.45 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin IC-INDEX , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                  Qtobin |   .0103917       .1019399 

                       e |   .0023129       .0480931 

                       u |   .0071082       .0843103 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 16426.13 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA IC-INDEX , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     MVA |   192.6645       13.88036 

                       e |   57.35162       7.573085 

                       u |   29.34299       5.416917 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  3202.58 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA IC-INDEX , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     EVA |   .5709177       .7555909 

                       e |   .4510131       .6715751 

                       u |   .1169203       .3419361 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  1171.80 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MB IC-INDEX GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      MB |   .0361943       .1902481 

                       e |   .0132906       .1152849 

                       u |   .0209961       .1449002 

        Test: Var(u) = 0 
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                             chibar2(01) =  9965.86 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA IC-INDEX GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 

                       e |   .0070258       .0838201 

                       u |   .0128718       .1134539 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 11296.96 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML IC-INDEX GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      ML |   .0143801        .119917 

                       e |   .0072377       .0850746 

                       u |   .0058474       .0764684 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  5502.39 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA IC-INDEX GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROA |   .0023304       .0482742 

                       e |    .000816       .0285654 

                       u |   .0006493       .0254816 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  5068.88 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE IC-INDEX GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROE |   .0212473       .1457645 

                       e |   .0101058       .1005278 

                       u |   .0059355        .077042 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  3501.38 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC IC-INDEX GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                    ROIC |   .0019995       .0447155 

                       e |   .0008702       .0294988 

                       u |   .0004545       .0213197 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  3437.84 
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                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin IC-INDEX GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                  Qtobin |   .0103917       .1019399 

                       e |   .0022311       .0472341 

                       u |   .0065665       .0810338 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 15257.79 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA IC-INDEX GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     MVA |   192.6645       13.88036 

                       e |   45.62615       6.754713 

                       u |   22.34653       4.727211 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  2361.70 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA IC-INDEX GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     EVA |   .5709177       .7555909 

                       e |   .4096358        .640028 

                       u |   .1005051       .3170255 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =   954.29 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MB IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

, re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      MB |   .0361943       .1902481 

                       e |   .0132232       .1149923 

                       u |   .0224437       .1498122 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  9352.86 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 

BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 

                       e |   .0070435       .0839254 

                       u |   .0138592        .117725 

        Test: Var(u) = 0 
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                             chibar2(01) = 11031.92 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

, re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      ML |   .0143801        .119917 

                       e |   .0072335       .0850501 

                       u |   .0054142       .0735814 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  4910.08 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 

BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROA |   .0023304       .0482742 

                       e |   .0008094       .0284495 

                       u |   .0006404       .0253068 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  4559.21 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 

BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROE |   .0212473       .1457645 

                       e |   .0099769       .0998845 

                       u |   .0058491       .0764793 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  2988.66 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 

BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                    ROIC |   .0019995       .0447155 

                       e |   .0008617        .029354 

                       u |   .0005036        .022442 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  3319.31 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 

BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 
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                  Qtobin |   .0103917       .1019399 

                       e |   .0020976       .0457997 

                       u |   .0071767       .0847156 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 15175.14 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 

BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     MVA |   192.6645       13.88036 

                       e |   45.17677       6.721367 

                       u |   22.81912       4.776936 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  2077.84 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 

BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     EVA |   .5709177       .7555909 

                       e |   .4061116       .6372688 

                       u |   .1055771       .3249262 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =   918.95 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MB ECHM ECEM ECRM ECAPEM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      MB |   .0361943       .1902481 

                       e |   .0125098       .1118472 

                       u |   .0224421        .149807 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 11139.15 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA ECHM ECEM ECRM ECAPEM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 

                       e |   .0056057       .0748712 

                       u |   .0094875        .097404 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 10630.31 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML ECHM ECEM ECRM ECAPEM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
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                ---------+----------------------------- 

                      ML |   .0143801        .119917 

                       e |   .0051856       .0720108 

                       u |   .0039572       .0629062 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  4708.26 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA ECHM ECEM ECRM ECAPEM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROA |   .0023304       .0482742 

                       e |   .0004511       .0212401 

                       u |   .0010403       .0322534 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 11950.96 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE ECHM ECEM ECRM ECAPEM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROE |   .0212473       .1457645 

                       e |   .0060536       .0778047 

                       u |   .0038715       .0622212 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  3997.16 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC ECHM ECEM ECRM ECAPEM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                    ROIC |   .0019995       .0447155 

                       e |   .0005645       .0237592 

                       u |   .0004426       .0210373 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  4399.58 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin ECHM ECEM ECRM ECAPEM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                  Qtobin |   .0103917       .1019399 

                       e |   .0021849       .0467425 

                       u |     .00838       .0915425 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 17092.91 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 
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                     MVA |   192.6645       13.88036 

                       e |   114.2119         10.687 

                       u |   48.87627       6.991157 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  1974.13 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     EVA |   .5709177       .7555909 

                       e |   .3731975       .6108989 

                       u |   .0921949       .3036361 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  1006.67 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MB ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      MB |   .0361943       .1902481 

                       e |   .0125215       .1118996 

                       u |   .0196105       .1400376 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  9236.64 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 

                       e |   .0055977       .0748175 

                       u |   .0101445       .1007198 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 10552.00 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      ML |   .0143801        .119917 

                       e |   .0051688       .0718941 

                       u |   .0027764       .0526915 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  2980.55 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROA |   .0023304       .0482742 
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                       e |    .000395       .0198746 

                       u |   .0003752       .0193701 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  5104.95 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROE |   .0212473       .1457645 

                       e |   .0055806       .0747034 

                       u |   .0033976       .0582888 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  3342.68 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                    ROIC |   .0019995       .0447155 

                       e |    .000502        .022405 

                       u |   .0003125       .0176783 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  3161.04 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                  Qtobin |   .0103917       .1019399 

                       e |   .0021162       .0460022 

                       u |   .0068004       .0824646 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 14822.13 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     MVA |   192.6645       13.88036 

                       e |   94.77554       9.735273 

                       u |   34.83422       5.902052 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  1487.09 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     EVA |   .5709177       .7555909 

                       e |    .349948        .591564 
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                       u |   .0735147        .271136 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =   731.14 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MB ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      MB |   .0361943       .1902481 

                       e |   .0124083       .1113924 

                       u |   .0219732       .1482337 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  9036.76 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO 

MECOCA GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 

                       e |   .0055859       .0747388 

                       u |   .0112768       .1061925 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 10275.66 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      ML |   .0143801        .119917 

                       e |   .0051391       .0716875 

                       u |   .0027978        .052894 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  2735.74 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROA |   .0023304       .0482742 

                       e |    .000393       .0198252 

                       u |    .000418       .0204442 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  4973.57 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 
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                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROE |   .0212473       .1457645 

                       e |   .0054871       .0740749 

                       u |   .0036488       .0604057 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  3193.04 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO 

MECOCA GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                    ROIC |   .0019995       .0447155 

                       e |   .0004943       .0222321 

                       u |   .0003264       .0180659 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  2956.20 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO 

MECOCA GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                  Qtobin |   .0103917       .1019399 

                       e |   .0019977       .0446956 

                       u |   .0066543       .0815741 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 14049.22 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     MVA |   192.6645       13.88036 

                       e |   94.15663       9.703434 

                       u |   28.68201       5.355559 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  1171.52 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     EVA |   .5709177       .7555909 

                       e |   .3491399       .5908806 

                       u |   .0841925       .2901595 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =   743.64 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MB ECIM , re 
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Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      MB |   .0361943       .1902481 

                       e |   .0128528       .1133703 

                       u |    .021742       .1474516 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 11308.76 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA ECIM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 

                       e |   .0064289       .0801805 

                       u |     .01133       .1064423 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 11656.88 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML ECIM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      ML |   .0143801        .119917 

                       e |   .0061994       .0787364 

                       u |   .0051431       .0717155 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  5774.24 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA ECIM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROA |   .0023304       .0482742 

                       e |   .0008365       .0289221 

                       u |   .0012783       .0357538 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 10196.51 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE ECIM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROE |   .0212473       .1457645 

                       e |    .009304       .0964574 

                       u |   .0070818       .0841536 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  5037.12 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC ECIM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
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        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                    ROIC |   .0019995       .0447155 

                       e |   .0009274       .0304539 

                       u |   .0009172       .0302847 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  6801.00 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin ECIM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                  Qtobin |   .0103917       .1019399 

                       e |   .0026342       .0513248 

                       u |   .0079678       .0892626 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 16352.65 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA ECIM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     MVA |   192.6645       13.88036 

                       e |   128.8371       11.35064 

                       u |   65.01734       8.063333 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  3130.36 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA ECIM , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     EVA |   .5709177       .7555909 

                       e |   .4134073       .6429676 

                       u |   .1142137       .3379552 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  1313.03 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MB ECIM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      MB |   .0361943       .1902481 

                       e |   .0128181       .1132169 

                       u |   .0184885       .1359725 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  9132.86 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA ECIM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
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        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 

                       e |   .0063882       .0799261 

                       u |   .0114732       .1071132 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) = 11152.30 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML ECIM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                      ML |   .0143801        .119917 

                       e |   .0060297       .0776508 

                       u |   .0047952       .0692475 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  5088.82 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA ECIM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROA |   .0023304       .0482742 

                       e |   .0006892       .0262518 

                       u |   .0005893       .0242752 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  5350.73 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE ECIM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     ROE |   .0212473       .1457645 

                       e |   .0087893       .0937513 

                       u |    .006131       .0783005 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  4273.23 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC ECIM GAF lnAT BETA  , re 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 

        Estimated results: 

                         |       Var     SD = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                    ROIC |   .0019995       .0447155 

                       e |   .0007831       .0279839 

                       u |   .0006716       .0259145 

        Test: Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =  5356.96 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin ECIM GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
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                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                  Qtobin |   .0103917       .1019399 
                       e |   .0024642        .049641 
                       u |   .0068632       .0828444 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) = 14803.16 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA ECIM GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     MVA |   192.6645       13.88036 
                       e |   99.82888        9.99144 
                       u |   52.34491       7.234978 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  2637.77 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA ECIM GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     EVA |   .5709177       .7555909 
                       e |   .3778152       .6146667 
                       u |   .0958984       .3096746 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  1034.34 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MB ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                      MB |   .0361943       .1902481 
                       e |   .0127305       .1128297 
                       u |   .0202906        .142445 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  8848.31 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 
                       e |   .0064024       .0800149 
                       u |   .0126684       .1125541 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) = 10880.87 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
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Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                      ML |   .0143801        .119917 
                       e |   .0060243       .0776167 
                       u |   .0046566       .0682392 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  4459.38 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     ROA |   .0023304       .0482742 
                       e |   .0006845       .0261626 
                       u |    .000589       .0242685 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  4845.85 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     ROE |   .0212473       .1457645 
                       e |   .0087085       .0933193 
                       u |   .0057739       .0759864 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  3661.03 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                    ROIC |   .0019995       .0447155 
                       e |    .000777       .0278744 
                       u |   .0006993       .0264447 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  5108.83 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                  Qtobin |   .0103917       .1019399 
                       e |   .0022919       .0478741 
                       u |   .0072783       .0853127 
        Test: Var(u) = 0 
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                             chibar2(01) = 14568.98 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     MVA |   192.6645       13.88036 
                       e |   98.36692        9.91801 
                       u |   53.66556       7.325678 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  2596.45 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     EVA |   .5709177       .7555909 
                       e |   .3755074       .6127866 
                       u |   .1006631       .3172745 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  1019.12 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MB MVAIC , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                      MB |   .0361943       .1902481 
                       e |   .0129049       .1135999 
                       u |   .0216188       .1470333 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) = 11211.01 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA MVAIC , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 
                       e |   .0064691       .0804305 
                       u |   .0120664       .1098473 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) = 12162.67 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML MVAIC , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                      ML |   .0143801        .119917 
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                       e |   .0062863        .079286 
                       u |   .0055872       .0747474 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  6232.93 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA MVAIC , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     ROA |   .0023304       .0482742 
                       e |   .0008282       .0287781 
                       u |   .0012786       .0357572 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) = 10329.97 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE MVAIC , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     ROE |   .0212473       .1457645 
                       e |   .0084724       .0920458 
                       u |   .0067957        .082436 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  5385.97 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC MVAIC , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                    ROIC |   .0019995       .0447155 
                       e |   .0008999       .0299991 
                       u |   .0008758       .0295947 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  6776.32 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin MVAIC , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                  Qtobin |   .0103917       .1019399 
                       e |   .0026497       .0514756 
                       u |   .0080136        .089519 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) = 16343.59 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA MVAIC , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
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                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     MVA |   192.6645       13.88036 
                       e |   129.9078       11.39771 
                       u |   64.75876       8.047282 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  3083.17 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA MVAIC , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     EVA |   .5709177       .7555909 
                       e |   .4101738       .6404482 
                       u |   .1147108       .3386898 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  1349.11 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MB MVAIC GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                      MB |   .0361943       .1902481 
                       e |   .0128596       .1134002 
                       u |   .0186967       .1367359 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  9207.05 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA MVAIC GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 
                       e |   .0064123       .0800769 
                       u |   .0120345       .1097017 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) = 11507.76 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML MVAIC GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                      ML |   .0143801        .119917 
                       e |   .0060942       .0780655 
                       u |   .0053514       .0731535 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  5703.08 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA MVAIC GAF lnAT BETA  , re 
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Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     ROA |   .0023304       .0482742 
                       e |    .000681        .026096 
                       u |   .0006042       .0245798 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  5610.16 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE MVAIC GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     ROE |   .0212473       .1457645 
                       e |   .0079857       .0893627 
                       u |   .0058895       .0767429 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  4596.29 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC MVAIC GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                    ROIC |   .0019995       .0447155 
                       e |   .0007597       .0275629 
                       u |   .0006374       .0252463 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  5280.37 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin MVAIC GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                  Qtobin |   .0103917       .1019399 
                       e |    .002464       .0496384 
                       u |   .0069102       .0831273 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) = 14872.33 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA MVAIC GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     MVA |   192.6645       13.88036 
                       e |   99.85737       9.992866 
                       u |   52.94456       7.276301 
        Test: Var(u) = 0 
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                             chibar2(01) =  2667.15 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA MVAIC GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     EVA |   .5709177       .7555909 
                       e |   .3753127       .6126277 
                       u |   .0967247        .311006 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  1068.56 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MB MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MB[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                      MB |   .0361943       .1902481 
                       e |   .0127723       .1130147 
                       u |   .0205044       .1431936 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  8917.70 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MEBITDA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MEBITDA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                 MEBITDA |   .0203973       .1428192 
                       e |   .0064273       .0801705 
                       u |   .0133367       .1154848 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) = 11273.72 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ML MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ML[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                      ML |   .0143801        .119917 
                       e |   .0060917       .0780495 
                       u |   .0053154       .0729068 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  5091.12 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     ROA |   .0023304       .0482742 
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                       e |   .0006766       .0260106 
                       u |   .0006065       .0246273 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  5094.94 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROE MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROE[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     ROE |   .0212473       .1457645 
                       e |   .0079127       .0889533 
                       u |   .0055087       .0742206 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  3910.08 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg ROIC MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        ROIC[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                    ROIC |   .0019995       .0447155 
                       e |   .0007532       .0274451 
                       u |   .0006592       .0256745 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  4959.70 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg Qtobin MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        Qtobin[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                  Qtobin |   .0103917       .1019399 
                       e |   .0022934       .0478891 
                       u |    .007372       .0858603 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) = 14715.56 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg MVA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        MVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     MVA |   192.6645       13.88036 
                       e |   98.40225       9.919791 
                       u |   54.04937       7.351828 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  2584.00 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 

. quietly xtreg EVA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  , re 
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 
        EVA[CDCVM,t] = Xb + u[CDCVM] + e[CDCVM,t] 
        Estimated results: 
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                         |       Var     SD = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                     EVA |   .5709177       .7555909 
                       e |   .3734134       .6110756 
                       u |   .1017264       .3189458 
        Test: Var(u) = 0 
                             chibar2(01) =  1050.43 
                          Prob > chibar2 =   0.0000 
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Apêndice E – Testes de Wooldridge 

. xtserial MB IC-INDEX 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =   6145.593 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MEBITDA IC-INDEX 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    758.331 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ML IC-INDEX 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    713.986 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA IC-INDEX 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    353.299 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE IC-INDEX 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     31.437 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROIC IC-INDEX 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    398.990 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin IC-INDEX 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     26.049 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA IC-INDEX 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =      6.830 
           Prob > F =      0.0121 

. xtserial EVA IC-INDEX 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     18.236 
           Prob > F =      0.0001 

. xtserial MB IC-INDEX GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =  10249.357 
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           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MEBITDA IC-INDEX GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    822.743 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ML IC-INDEX GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    546.937 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA IC-INDEX GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    303.853 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE IC-INDEX GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     31.536 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROIC IC-INDEX GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    330.690 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin IC-INDEX GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     31.611 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA IC-INDEX GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =      6.568 
           Prob > F =      0.0137 

. xtserial EVA IC-INDEX GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     16.391 
           Prob > F =      0.0002 

. xtserial MB IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =   9610.711 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MEBITDA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    705.297 
           Prob > F =      0.0000 
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. xtserial ML IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    639.775 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    309.445 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     31.465 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROIC IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    334.515 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     31.393 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =      6.561 
           Prob > F =      0.0138 

. xtserial EVA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     15.996 
           Prob > F =      0.0002 

. xtserial MB ECHM ECEM ECRM ECAPEM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =  30826.385 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MEBITDA ECHM ECEM ECRM ECAPEM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    476.274 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ML ECHM ECEM ECRM ECAPEM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    487.522 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA ECHM ECEM ECRM ECAPEM 
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Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    448.331 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE ECHM ECEM ECRM ECAPEM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     72.321 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROIC ECHM ECEM ECRM ECAPEM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    264.131 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin ECHM ECEM ECRM ECAPEM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     26.919 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =      0.856 
           Prob > F =      0.3598 

. xtserial EVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     18.958 
           Prob > F =      0.0001 

. xtserial MB ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =  31540.452 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MEBITDA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    480.762 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ML ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    498.125 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    483.970 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
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H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     87.850 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROIC ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    274.022 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     31.124 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =      0.891 
           Prob > F =      0.3501 

. xtserial EVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     16.819 
           Prob > F =      0.0002 

. xtserial MB ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 
BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =  32236.684 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MEBITDA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF 
lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    495.451 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ML ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    501.658 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 
BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    492.304 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 
BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     89.158 
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           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROIC ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 
BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    280.816 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 
BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     31.233 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 
BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =      0.891 
           Prob > F =      0.3501 

. xtserial EVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 
BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     16.436 
           Prob > F =      0.0002 

. xtserial MB ECIM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =  20990.266 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MEBITDA ECIM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    852.879 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ML ECIM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    301.122 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA ECIM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    306.283 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE ECIM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     18.182 
           Prob > F =      0.0001 

. xtserial ROIC ECIM 
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Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    371.677 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin ECIM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     26.640 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA ECIM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =      0.692 
           Prob > F =      0.4098 

. xtserial EVA ECIM 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     18.162 
           Prob > F =      0.0001 

. xtserial MB ECIM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =  21483.827 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MEBITDA ECIM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    857.648 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ML ECIM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    282.980 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA ECIM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    280.376 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE ECIM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     18.524 
           Prob > F =      0.0001 

. xtserial ROIC ECIM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    336.072 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin ECIM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
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H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     31.466 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA ECIM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =      0.803 
           Prob > F =      0.3747 

. xtserial EVA ECIM GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     16.312 
           Prob > F =      0.0002 

. xtserial MB ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =  24371.210 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MEBITDA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    858.348 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ML ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    302.097 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    281.990 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     18.582 
           Prob > F =      0.0001 

. xtserial ROIC ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    338.163 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     31.579 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
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    F(  1,      46) =      0.802 
           Prob > F =      0.3753 

. xtserial EVA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     15.934 
           Prob > F =      0.0002 

. xtserial MB MVAIC 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =  22678.322 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MEBITDA MVAIC 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    753.625 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ML MVAIC 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    388.285 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA MVAIC 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    296.174 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE MVAIC 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     15.177 
           Prob > F =      0.0003 

. xtserial ROIC MVAIC 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    349.200 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin MVAIC 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     26.609 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA MVAIC 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =      0.692 
           Prob > F =      0.4097 

. xtserial EVA MVAIC 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     18.346 
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           Prob > F =      0.0001 

. xtserial MB MVAIC GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =  23347.082 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MEBITDA MVAIC GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    768.490 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ML MVAIC GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    353.600 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA MVAIC GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    272.586 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE MVAIC GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     15.153 
           Prob > F =      0.0003 

. xtserial ROIC MVAIC GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    324.598 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin MVAIC GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     31.468 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA MVAIC GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =      0.811 
           Prob > F =      0.3724 

. xtserial EVA MVAIC GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     16.401 
           Prob > F =      0.0002 

. xtserial MB MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =  23045.690 
           Prob > F =      0.0000 
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. xtserial MEBITDA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    740.872 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ML MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    379.076 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    274.582 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial ROE MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     15.207 
           Prob > F =      0.0003 

. xtserial ROIC MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =    326.661 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial Qtobin MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     31.575 
           Prob > F =      0.0000 

. xtserial MVA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =      0.811 
           Prob > F =      0.3724 

. xtserial EVA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA 
Teste de Wooldridge para autocorrelação em dados em painel 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      46) =     16.023 
           Prob > F =      0.0002 
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Apêndice F – Testes de VIF 

. quietly reg MB IC-INDEX 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

    IC-INDEX |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg MEBITDA IC-INDEX 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

    IC-INDEX |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ML IC-INDEX 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

    IC-INDEX |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ROA IC-INDEX 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

    IC-INDEX |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ROE IC-INDEX 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

    IC-INDEX |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ROIC IC-INDEX 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

    IC-INDEX |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg Qtobin IC-INDEX 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

    IC-INDEX |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg MVA IC-INDEX 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

    IC-INDEX |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg EVA IC-INDEX 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   
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-------------+---------------------- 

    IC-INDEX |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg MB IC-INDEX GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

         GAF |      1.16    0.863448 

    IC-INDEX |      1.13    0.881826 

        lnAT |      1.12    0.895268 

        BETA |      1.09    0.916136 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.13 

. quietly reg MEBITDA IC-INDEX GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

         GAF |      1.16    0.863448 

    IC-INDEX |      1.13    0.881826 

        lnAT |      1.12    0.895268 

        BETA |      1.09    0.916136 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.13 

. quietly reg ML IC-INDEX GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

         GAF |      1.16    0.863448 

    IC-INDEX |      1.13    0.881826 

        lnAT |      1.12    0.895268 

        BETA |      1.09    0.916136 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.13 

. quietly reg ROA IC-INDEX GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

         GAF |      1.16    0.863448 

    IC-INDEX |      1.13    0.881826 

        lnAT |      1.12    0.895268 

        BETA |      1.09    0.916136 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.13 

. quietly reg ROE IC-INDEX GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

         GAF |      1.16    0.863448 

    IC-INDEX |      1.13    0.881826 

        lnAT |      1.12    0.895268 

        BETA |      1.09    0.916136 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.13 

. quietly reg ROIC IC-INDEX GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

         GAF |      1.16    0.863448 

    IC-INDEX |      1.13    0.881826 

        lnAT |      1.12    0.895268 
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        BETA |      1.09    0.916136 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.13 

. quietly reg Qtobin IC-INDEX GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

         GAF |      1.16    0.863448 

    IC-INDEX |      1.13    0.881826 

        lnAT |      1.12    0.895268 

        BETA |      1.09    0.916136 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.13 

. quietly reg MVA IC-INDEX GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

         GAF |      1.16    0.863448 

    IC-INDEX |      1.13    0.881826 

        lnAT |      1.12    0.895268 

        BETA |      1.09    0.916136 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.13 

. quietly reg EVA IC-INDEX GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

         GAF |      1.16    0.863448 

    IC-INDEX |      1.13    0.881826 

        lnAT |      1.12    0.895268 

        BETA |      1.09    0.916136 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.13 

. quietly reg MB IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.38    0.726685 

       QMICA |      1.34    0.744531 

      MECOCA |      1.26    0.794870 

       QMTCA |      1.23    0.810696 

         GAF |      1.19    0.839732 

        BETA |      1.19    0.843131 

    IC-INDEX |      1.15    0.870610 

      GENCEO |      1.10    0.906516 

      DUACEO |      1.08    0.925157 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.21 

. quietly reg MEBITDA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 

BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.38    0.726685 

       QMICA |      1.34    0.744531 

      MECOCA |      1.26    0.794870 

       QMTCA |      1.23    0.810696 

         GAF |      1.19    0.839732 

        BETA |      1.19    0.843131 

    IC-INDEX |      1.15    0.870610 

      GENCEO |      1.10    0.906516 
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      DUACEO |      1.08    0.925157 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.21 

. quietly reg ML IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.38    0.726685 

       QMICA |      1.34    0.744531 

      MECOCA |      1.26    0.794870 

       QMTCA |      1.23    0.810696 

         GAF |      1.19    0.839732 

        BETA |      1.19    0.843131 

    IC-INDEX |      1.15    0.870610 

      GENCEO |      1.10    0.906516 

      DUACEO |      1.08    0.925157 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.21 

. quietly reg ROA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.38    0.726685 

       QMICA |      1.34    0.744531 

      MECOCA |      1.26    0.794870 

       QMTCA |      1.23    0.810696 

         GAF |      1.19    0.839732 

        BETA |      1.19    0.843131 

    IC-INDEX |      1.15    0.870610 

      GENCEO |      1.10    0.906516 

      DUACEO |      1.08    0.925157 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.21 

. quietly reg ROE IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.38    0.726685 

       QMICA |      1.34    0.744531 

      MECOCA |      1.26    0.794870 

       QMTCA |      1.23    0.810696 

         GAF |      1.19    0.839732 

        BETA |      1.19    0.843131 

    IC-INDEX |      1.15    0.870610 

      GENCEO |      1.10    0.906516 

      DUACEO |      1.08    0.925157 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.21 

. quietly reg ROIC IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.38    0.726685 

       QMICA |      1.34    0.744531 

      MECOCA |      1.26    0.794870 

       QMTCA |      1.23    0.810696 

         GAF |      1.19    0.839732 

        BETA |      1.19    0.843131 

    IC-INDEX |      1.15    0.870610 

      GENCEO |      1.10    0.906516 

      DUACEO |      1.08    0.925157 
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-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.21 

. quietly reg Qtobin IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT 

BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.38    0.726685 

       QMICA |      1.34    0.744531 

      MECOCA |      1.26    0.794870 

       QMTCA |      1.23    0.810696 

         GAF |      1.19    0.839732 

        BETA |      1.19    0.843131 

    IC-INDEX |      1.15    0.870610 

      GENCEO |      1.10    0.906516 

      DUACEO |      1.08    0.925157 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.21 

. quietly reg MVA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.38    0.726685 

       QMICA |      1.34    0.744531 

      MECOCA |      1.26    0.794870 

       QMTCA |      1.23    0.810696 

         GAF |      1.19    0.839732 

        BETA |      1.19    0.843131 

    IC-INDEX |      1.15    0.870610 

      GENCEO |      1.10    0.906516 

      DUACEO |      1.08    0.925157 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.21 

. quietly reg EVA IC-INDEX QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.38    0.726685 

       QMICA |      1.34    0.744531 

      MECOCA |      1.26    0.794870 

       QMTCA |      1.23    0.810696 

         GAF |      1.19    0.839732 

        BETA |      1.19    0.843131 

    IC-INDEX |      1.15    0.870610 

      GENCEO |      1.10    0.906516 

      DUACEO |      1.08    0.925157 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.21 

. quietly reg MB ECHM ECEM ECRM ECAPEM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECHM |      2.25    0.444686 

        ECEM |      2.22    0.450496 

        ECRM |      1.18    0.844489 

      ECAPEM |      1.10    0.907910 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.69 

. quietly reg MEBITDA ECHM ECEM ECRM ECAPEM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   
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-------------+---------------------- 

        ECHM |      2.25    0.444686 

        ECEM |      2.22    0.450496 

        ECRM |      1.18    0.844489 

      ECAPEM |      1.10    0.907910 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.69 

. quietly reg ML ECHM ECEM ECRM ECAPEM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECHM |      2.25    0.444686 

        ECEM |      2.22    0.450496 

        ECRM |      1.18    0.844489 

      ECAPEM |      1.10    0.907910 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.69 

. quietly reg ROA ECHM ECEM ECRM ECAPEM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECHM |      2.25    0.444686 

        ECEM |      2.22    0.450496 

        ECRM |      1.18    0.844489 

      ECAPEM |      1.10    0.907910 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.69 

. quietly reg ROE ECHM ECEM ECRM ECAPEM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECHM |      2.25    0.444686 

        ECEM |      2.22    0.450496 

        ECRM |      1.18    0.844489 

      ECAPEM |      1.10    0.907910 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.69 

. quietly reg ROIC ECHM ECEM ECRM ECAPEM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECHM |      2.25    0.444686 

        ECEM |      2.22    0.450496 

        ECRM |      1.18    0.844489 

      ECAPEM |      1.10    0.907910 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.69 

. quietly reg Qtobin ECHM ECEM ECRM ECAPEM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECHM |      2.25    0.444686 

        ECEM |      2.22    0.450496 

        ECRM |      1.18    0.844489 

      ECAPEM |      1.10    0.907910 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.69 

. quietly reg MVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 



295 

 

 

        ECHM |      2.25    0.444686 

        ECEM |      2.22    0.450496 

        ECRM |      1.18    0.844489 

      ECAPEM |      1.10    0.907910 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.69 

. quietly reg EVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECHM |      2.25    0.444686 

        ECEM |      2.22    0.450496 

        ECRM |      1.18    0.844489 

      ECAPEM |      1.10    0.907910 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.69 

. quietly reg MB ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.69    0.371457 

        ECHM |      2.40    0.417414 

        lnAT |      1.31    0.763927 

        ECRM |      1.26    0.795742 

        BETA |      1.21    0.826093 

         GAF |      1.16    0.861980 

      ECAPEM |      1.16    0.864424 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.60 

. quietly reg MEBITDA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.69    0.371457 

        ECHM |      2.40    0.417414 

        lnAT |      1.31    0.763927 

        ECRM |      1.26    0.795742 

        BETA |      1.21    0.826093 

         GAF |      1.16    0.861980 

      ECAPEM |      1.16    0.864424 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.60 

. quietly reg ML ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.69    0.371457 

        ECHM |      2.40    0.417414 

        lnAT |      1.31    0.763927 

        ECRM |      1.26    0.795742 

        BETA |      1.21    0.826093 

         GAF |      1.16    0.861980 

      ECAPEM |      1.16    0.864424 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.60 

. quietly reg ROA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.69    0.371457 

        ECHM |      2.40    0.417414 
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        lnAT |      1.31    0.763927 

        ECRM |      1.26    0.795742 

        BETA |      1.21    0.826093 

         GAF |      1.16    0.861980 

      ECAPEM |      1.16    0.864424 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.60 

. quietly reg ROE ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.69    0.371457 

        ECHM |      2.40    0.417414 

        lnAT |      1.31    0.763927 

        ECRM |      1.26    0.795742 

        BETA |      1.21    0.826093 

         GAF |      1.16    0.861980 

      ECAPEM |      1.16    0.864424 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.60 

. quietly reg ROIC ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.69    0.371457 

        ECHM |      2.40    0.417414 

        lnAT |      1.31    0.763927 

        ECRM |      1.26    0.795742 

        BETA |      1.21    0.826093 

         GAF |      1.16    0.861980 

      ECAPEM |      1.16    0.864424 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.60 

. quietly reg Qtobin ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.69    0.371457 

        ECHM |      2.40    0.417414 

        lnAT |      1.31    0.763927 

        ECRM |      1.26    0.795742 

        BETA |      1.21    0.826093 

         GAF |      1.16    0.861980 

      ECAPEM |      1.16    0.864424 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.60 

. quietly reg MVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.69    0.371457 

        ECHM |      2.40    0.417414 

        lnAT |      1.31    0.763927 

        ECRM |      1.26    0.795742 

        BETA |      1.21    0.826093 

         GAF |      1.16    0.861980 

      ECAPEM |      1.16    0.864424 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.60 

. quietly reg EVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM GAF lnAT BETA  

. estat vif 
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    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.69    0.371457 

        ECHM |      2.40    0.417414 

        lnAT |      1.31    0.763927 

        ECRM |      1.26    0.795742 

        BETA |      1.21    0.826093 

         GAF |      1.16    0.861980 

      ECAPEM |      1.16    0.864424 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.60 

. quietly reg MB ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.78    0.360009 

        ECHM |      2.44    0.410319 

        lnAT |      1.57    0.637518 

       QMICA |      1.47    0.682281 

        ECRM |      1.42    0.706602 

        BETA |      1.32    0.755026 

       QMTCA |      1.26    0.794257 

      MECOCA |      1.26    0.796255 

         GAF |      1.22    0.820243 

      ECAPEM |      1.19    0.840700 

      GENCEO |      1.15    0.870233 

      DUACEO |      1.15    0.870996 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.52 

. quietly reg MEBITDA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO 

MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.78    0.360009 

        ECHM |      2.44    0.410319 

        lnAT |      1.57    0.637518 

       QMICA |      1.47    0.682281 

        ECRM |      1.42    0.706602 

        BETA |      1.32    0.755026 

       QMTCA |      1.26    0.794257 

      MECOCA |      1.26    0.796255 

         GAF |      1.22    0.820243 

      ECAPEM |      1.19    0.840700 

      GENCEO |      1.15    0.870233 

      DUACEO |      1.15    0.870996 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.52 

. quietly reg ML ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.78    0.360009 

        ECHM |      2.44    0.410319 

        lnAT |      1.57    0.637518 

       QMICA |      1.47    0.682281 

        ECRM |      1.42    0.706602 

        BETA |      1.32    0.755026 

       QMTCA |      1.26    0.794257 
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      MECOCA |      1.26    0.796255 

         GAF |      1.22    0.820243 

      ECAPEM |      1.19    0.840700 

      GENCEO |      1.15    0.870233 

      DUACEO |      1.15    0.870996 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.52 

. quietly reg ROA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.78    0.360009 

        ECHM |      2.44    0.410319 

        lnAT |      1.57    0.637518 

       QMICA |      1.47    0.682281 

        ECRM |      1.42    0.706602 

        BETA |      1.32    0.755026 

       QMTCA |      1.26    0.794257 

      MECOCA |      1.26    0.796255 

         GAF |      1.22    0.820243 

      ECAPEM |      1.19    0.840700 

      GENCEO |      1.15    0.870233 

      DUACEO |      1.15    0.870996 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.52 

. quietly reg ROE ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.78    0.360009 

        ECHM |      2.44    0.410319 

        lnAT |      1.57    0.637518 

       QMICA |      1.47    0.682281 

        ECRM |      1.42    0.706602 

        BETA |      1.32    0.755026 

       QMTCA |      1.26    0.794257 

      MECOCA |      1.26    0.796255 

         GAF |      1.22    0.820243 

      ECAPEM |      1.19    0.840700 

      GENCEO |      1.15    0.870233 

      DUACEO |      1.15    0.870996 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.52 

. quietly reg ROIC ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.78    0.360009 

        ECHM |      2.44    0.410319 

        lnAT |      1.57    0.637518 

       QMICA |      1.47    0.682281 

        ECRM |      1.42    0.706602 

        BETA |      1.32    0.755026 

       QMTCA |      1.26    0.794257 

      MECOCA |      1.26    0.796255 

         GAF |      1.22    0.820243 

      ECAPEM |      1.19    0.840700 

      GENCEO |      1.15    0.870233 
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      DUACEO |      1.15    0.870996 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.52 

. quietly reg Qtobin ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO 

MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.78    0.360009 

        ECHM |      2.44    0.410319 

        lnAT |      1.57    0.637518 

       QMICA |      1.47    0.682281 

        ECRM |      1.42    0.706602 

        BETA |      1.32    0.755026 

       QMTCA |      1.26    0.794257 

      MECOCA |      1.26    0.796255 

         GAF |      1.22    0.820243 

      ECAPEM |      1.19    0.840700 

      GENCEO |      1.15    0.870233 

      DUACEO |      1.15    0.870996 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.52 

. quietly reg MVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.78    0.360009 

        ECHM |      2.44    0.410319 

        lnAT |      1.57    0.637518 

       QMICA |      1.47    0.682281 

        ECRM |      1.42    0.706602 

        BETA |      1.32    0.755026 

       QMTCA |      1.26    0.794257 

      MECOCA |      1.26    0.796255 

         GAF |      1.22    0.820243 

      ECAPEM |      1.19    0.840700 

      GENCEO |      1.15    0.870233 

      DUACEO |      1.15    0.870996 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.52 

. quietly reg EVA ECHM ECEM ECRM ECAPEM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA 

GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECEM |      2.78    0.360009 

        ECHM |      2.44    0.410319 

        lnAT |      1.57    0.637518 

       QMICA |      1.47    0.682281 

        ECRM |      1.42    0.706602 

        BETA |      1.32    0.755026 

       QMTCA |      1.26    0.794257 

      MECOCA |      1.26    0.796255 

         GAF |      1.22    0.820243 

      ECAPEM |      1.19    0.840700 

      GENCEO |      1.15    0.870233 

      DUACEO |      1.15    0.870996 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.52 

. quietly reg MB ECIM 
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. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECIM |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg MEBITDA ECIM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECIM |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ML ECIM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECIM |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ROA ECIM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECIM |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ROE ECIM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECIM |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ROIC ECIM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECIM |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg Qtobin ECIM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECIM |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg MVA ECIM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECIM |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg EVA ECIM 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        ECIM |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 
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    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg MB ECIM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.15    0.866488 

        BETA |      1.10    0.908170 

        ECIM |      1.04    0.957236 

         GAF |      1.04    0.965916 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg MEBITDA ECIM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.15    0.866488 

        BETA |      1.10    0.908170 

        ECIM |      1.04    0.957236 

         GAF |      1.04    0.965916 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg ML ECIM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.15    0.866488 

        BETA |      1.10    0.908170 

        ECIM |      1.04    0.957236 

         GAF |      1.04    0.965916 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg ROA ECIM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.15    0.866488 

        BETA |      1.10    0.908170 

        ECIM |      1.04    0.957236 

         GAF |      1.04    0.965916 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg ROE ECIM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.15    0.866488 

        BETA |      1.10    0.908170 

        ECIM |      1.04    0.957236 

         GAF |      1.04    0.965916 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg ROIC ECIM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.15    0.866488 

        BETA |      1.10    0.908170 

        ECIM |      1.04    0.957236 

         GAF |      1.04    0.965916 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 
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. quietly reg Qtobin ECIM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.15    0.866488 

        BETA |      1.10    0.908170 

        ECIM |      1.04    0.957236 

         GAF |      1.04    0.965916 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg MVA ECIM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.15    0.866488 

        BETA |      1.10    0.908170 

        ECIM |      1.04    0.957236 

         GAF |      1.04    0.965916 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg EVA ECIM GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.15    0.866488 

        BETA |      1.10    0.908170 

        ECIM |      1.04    0.957236 

         GAF |      1.04    0.965916 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg MB ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.40    0.714254 

       QMICA |      1.40    0.715491 

      MECOCA |      1.25    0.798741 

       QMTCA |      1.23    0.810504 

        BETA |      1.19    0.842021 

        ECIM |      1.10    0.905103 

      GENCEO |      1.10    0.905898 

      DUACEO |      1.08    0.927843 

         GAF |      1.06    0.939109 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg MEBITDA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.40    0.714254 

       QMICA |      1.40    0.715491 

      MECOCA |      1.25    0.798741 

       QMTCA |      1.23    0.810504 

        BETA |      1.19    0.842021 

        ECIM |      1.10    0.905103 

      GENCEO |      1.10    0.905898 

      DUACEO |      1.08    0.927843 

         GAF |      1.06    0.939109 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg ML ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  
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. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.40    0.714254 

       QMICA |      1.40    0.715491 

      MECOCA |      1.25    0.798741 

       QMTCA |      1.23    0.810504 

        BETA |      1.19    0.842021 

        ECIM |      1.10    0.905103 

      GENCEO |      1.10    0.905898 

      DUACEO |      1.08    0.927843 

         GAF |      1.06    0.939109 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg ROA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.40    0.714254 

       QMICA |      1.40    0.715491 

      MECOCA |      1.25    0.798741 

       QMTCA |      1.23    0.810504 

        BETA |      1.19    0.842021 

        ECIM |      1.10    0.905103 

      GENCEO |      1.10    0.905898 

      DUACEO |      1.08    0.927843 

         GAF |      1.06    0.939109 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg ROE ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.40    0.714254 

       QMICA |      1.40    0.715491 

      MECOCA |      1.25    0.798741 

       QMTCA |      1.23    0.810504 

        BETA |      1.19    0.842021 

        ECIM |      1.10    0.905103 

      GENCEO |      1.10    0.905898 

      DUACEO |      1.08    0.927843 

         GAF |      1.06    0.939109 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg ROIC ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.40    0.714254 

       QMICA |      1.40    0.715491 

      MECOCA |      1.25    0.798741 

       QMTCA |      1.23    0.810504 

        BETA |      1.19    0.842021 

        ECIM |      1.10    0.905103 

      GENCEO |      1.10    0.905898 

      DUACEO |      1.08    0.927843 

         GAF |      1.06    0.939109 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg Qtobin ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 
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    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.40    0.714254 

       QMICA |      1.40    0.715491 

      MECOCA |      1.25    0.798741 

       QMTCA |      1.23    0.810504 

        BETA |      1.19    0.842021 

        ECIM |      1.10    0.905103 

      GENCEO |      1.10    0.905898 

      DUACEO |      1.08    0.927843 

         GAF |      1.06    0.939109 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg MVA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.40    0.714254 

       QMICA |      1.40    0.715491 

      MECOCA |      1.25    0.798741 

       QMTCA |      1.23    0.810504 

        BETA |      1.19    0.842021 

        ECIM |      1.10    0.905103 

      GENCEO |      1.10    0.905898 

      DUACEO |      1.08    0.927843 

         GAF |      1.06    0.939109 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg EVA ECIM QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.40    0.714254 

       QMICA |      1.40    0.715491 

      MECOCA |      1.25    0.798741 

       QMTCA |      1.23    0.810504 

        BETA |      1.19    0.842021 

        ECIM |      1.10    0.905103 

      GENCEO |      1.10    0.905898 

      DUACEO |      1.08    0.927843 

         GAF |      1.06    0.939109 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg MB MVAIC 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       MVAIC |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg MEBITDA MVAIC 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       MVAIC |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ML MVAIC 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 



305 

 

 

       MVAIC |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ROA MVAIC 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       MVAIC |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ROE MVAIC 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       MVAIC |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg ROIC MVAIC 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       MVAIC |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg Qtobin MVAIC 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       MVAIC |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg MVA MVAIC 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       MVAIC |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg EVA MVAIC 

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       MVAIC |      1.00    1.000000 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

. quietly reg MB MVAIC GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.14    0.877225 

        BETA |      1.10    0.911963 

         GAF |      1.04    0.962324 

       MVAIC |      1.03    0.966530 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg MEBITDA MVAIC GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.14    0.877225 

        BETA |      1.10    0.911963 
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         GAF |      1.04    0.962324 

       MVAIC |      1.03    0.966530 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg ML MVAIC GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.14    0.877225 

        BETA |      1.10    0.911963 

         GAF |      1.04    0.962324 

       MVAIC |      1.03    0.966530 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg ROA MVAIC GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.14    0.877225 

        BETA |      1.10    0.911963 

         GAF |      1.04    0.962324 

       MVAIC |      1.03    0.966530 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg ROE MVAIC GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.14    0.877225 

        BETA |      1.10    0.911963 

         GAF |      1.04    0.962324 

       MVAIC |      1.03    0.966530 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg ROIC MVAIC GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.14    0.877225 

        BETA |      1.10    0.911963 

         GAF |      1.04    0.962324 

       MVAIC |      1.03    0.966530 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg Qtobin MVAIC GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.14    0.877225 

        BETA |      1.10    0.911963 

         GAF |      1.04    0.962324 

       MVAIC |      1.03    0.966530 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg MVA MVAIC GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.14    0.877225 

        BETA |      1.10    0.911963 

         GAF |      1.04    0.962324 
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       MVAIC |      1.03    0.966530 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg EVA MVAIC GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        lnAT |      1.14    0.877225 

        BETA |      1.10    0.911963 

         GAF |      1.04    0.962324 

       MVAIC |      1.03    0.966530 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.08 

. quietly reg MB MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       QMICA |      1.40    0.713345 

        lnAT |      1.39    0.720226 

      MECOCA |      1.25    0.799024 

       QMTCA |      1.24    0.809637 

        BETA |      1.19    0.843504 

      GENCEO |      1.10    0.906738 

       MVAIC |      1.10    0.912565 

      DUACEO |      1.08    0.927957 

         GAF |      1.07    0.934594 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg MEBITDA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       QMICA |      1.40    0.713345 

        lnAT |      1.39    0.720226 

      MECOCA |      1.25    0.799024 

       QMTCA |      1.24    0.809637 

        BETA |      1.19    0.843504 

      GENCEO |      1.10    0.906738 

       MVAIC |      1.10    0.912565 

      DUACEO |      1.08    0.927957 

         GAF |      1.07    0.934594 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg ML MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       QMICA |      1.40    0.713345 

        lnAT |      1.39    0.720226 

      MECOCA |      1.25    0.799024 

       QMTCA |      1.24    0.809637 

        BETA |      1.19    0.843504 

      GENCEO |      1.10    0.906738 

       MVAIC |      1.10    0.912565 

      DUACEO |      1.08    0.927957 

         GAF |      1.07    0.934594 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg ROA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   
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-------------+---------------------- 

       QMICA |      1.40    0.713345 

        lnAT |      1.39    0.720226 

      MECOCA |      1.25    0.799024 

       QMTCA |      1.24    0.809637 

        BETA |      1.19    0.843504 

      GENCEO |      1.10    0.906738 

       MVAIC |      1.10    0.912565 

      DUACEO |      1.08    0.927957 

         GAF |      1.07    0.934594 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg ROE MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       QMICA |      1.40    0.713345 

        lnAT |      1.39    0.720226 

      MECOCA |      1.25    0.799024 

       QMTCA |      1.24    0.809637 

        BETA |      1.19    0.843504 

      GENCEO |      1.10    0.906738 

       MVAIC |      1.10    0.912565 

      DUACEO |      1.08    0.927957 

         GAF |      1.07    0.934594 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg ROIC MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       QMICA |      1.40    0.713345 

        lnAT |      1.39    0.720226 

      MECOCA |      1.25    0.799024 

       QMTCA |      1.24    0.809637 

        BETA |      1.19    0.843504 

      GENCEO |      1.10    0.906738 

       MVAIC |      1.10    0.912565 

      DUACEO |      1.08    0.927957 

         GAF |      1.07    0.934594 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg Qtobin MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       QMICA |      1.40    0.713345 

        lnAT |      1.39    0.720226 

      MECOCA |      1.25    0.799024 

       QMTCA |      1.24    0.809637 

        BETA |      1.19    0.843504 

      GENCEO |      1.10    0.906738 

       MVAIC |      1.10    0.912565 

      DUACEO |      1.08    0.927957 

         GAF |      1.07    0.934594 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg MVA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 
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       QMICA |      1.40    0.713345 

        lnAT |      1.39    0.720226 

      MECOCA |      1.25    0.799024 

       QMTCA |      1.24    0.809637 

        BETA |      1.19    0.843504 

      GENCEO |      1.10    0.906738 

       MVAIC |      1.10    0.912565 

      DUACEO |      1.08    0.927957 

         GAF |      1.07    0.934594 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 

. quietly reg EVA MVAIC QMTCA QMICA GENCEO DUACEO MECOCA GAF lnAT BETA  

. estat vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       QMICA |      1.40    0.713345 

        lnAT |      1.39    0.720226 

      MECOCA |      1.25    0.799024 

       QMTCA |      1.24    0.809637 

        BETA |      1.19    0.843504 

      GENCEO |      1.10    0.906738 

       MVAIC |      1.10    0.912565 

      DUACEO |      1.08    0.927957 

         GAF |      1.07    0.934594 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.20 
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Apêndice G – Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) 

Tabela 39  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 1 – IC-INDEX 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 1 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

IC-INDEX -0,001 0,006 0,002 -0,001 -0,001 -0,002 0,005*** 0,006*** 0,016*** 0,018*** 0,007*** 0,008*** 0,012*** 0,013*** 1,139*** 1,160*** 0,039*** 0,037** 

_cons 0,352*** 0,335*** 0,195*** 0,202*** 0,103*** 0,105** 0,045*** 0,044*** 0,087*** 0,082*** 0,062*** 0,058*** 0,795*** 0,794*** 0,881 0,83 0,034 0,038 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  1,0%  0,6%  0,2%  11,2%  24,6%  31,3%  18,7%  21,8%  1,0% 

r2_w 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 6,0% 0,0% 5,2% 0,0% 8,8% 0,0% 15,3% 0,0% 1,1% 0,0% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

IC-INDEX 0,006** 0,006** 0,006** 0,005 0,005* 0,004 0,005*** 0,006*** 0,021*** 0,021*** 0,010*** 0,010*** 0,022*** 0,022*** 1,765*** 1,864*** 0,067** 0,076*** 

_cons 0,322*** 0,321*** 0,174*** 0,176*** 0,075*** 0,077*** 0,037*** 0,036** 0,056*** 0,056 0,047*** 0,046*** 0,768*** 0,767*** 0,467 0,264 -0,220*** -0,238*** 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  2,7%  0,9%  0,0%  11,5%  17,8%  32,8%  24,2%  46,9%  6,0% 

r2_w 2,4% 0,0% 0,9% 0,0% 0,4% 0,0% 4,6% 0,0% 11,5% 0,0% 14,4% 0,0% 28,6% 0,0% 28,6% 0,0% 1,3% 0,0% 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

IC-INDEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0,013 0 0,001 0,002*** 0,002*** 2,599*** 2,655*** 0,008** 0,009 

_cons 0,335*** 0,335*** 0,203*** 0,203*** 0,097*** 0,097*** 0,050*** 0,050*** 0,084*** 0,082*** 0,070*** 0,069*** 0,810*** 0,809*** 1,39 1,22 -0,065 -0,07 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  0,3%  0,5%  0,1%  2,7%  19,9%  13,7%  8,6%  61,6%  0,9% 

r2_w 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 16,0% 0,0% 0,5% 0,0% 4,9% 0,0% 58,9% 0,0% 0,2% 0,0% 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

IC-INDEX 0,001 0,001 0,001* 0,001 0,002* 0,002* 0,002** 0,002* 0,017* 0,017* 0,003** 0,003** 0,006*** 0,006*** 2,789*** 2,794*** 0,019** 0,019** 

_cons 0,338*** 0,338*** 0,193*** 0,193*** 0,090*** 0,090*** 0,047*** 0,047*** 0,073*** 0,072** 0,066*** 0,065*** 0,803*** 0,803*** -1,346* -1,357 -0,045 -0,047 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  0,5%  0,4%  0,1%  4,2%  20,0%  15,7%  9,9%  55,6%  1,3% 

r2_w 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,4% 0,0% 3,5% 0,0% 20,8% 0,0% 5,8% 0,0% 12,8% 0,0% 56,1% 0,0% 0,7% 0,0% 
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Tabela 40  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 2 – IC-INDEX 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 2 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

IC-INDEX -0,005 -0,003 -0,002 -0,005 -0,004 -0,007 0,002 0,002** 0,010* 0,012*** 0,002 0,004*** 0,013*** 0,014*** 1,017*** 1,059*** 0,026 0,026 

GAF -0,221 -0,322*** -0,165 -0,170** -0,145 -0,183*** -0,073*** -0,097*** -0,087 -0,119*** -0,137*** -0,137*** 0,100** 0,083 -7,582*** -7,001*** -0,106 -0,258 

lnAT 0,040 0,005 0,021 0,019 0,015 0,010 -0,023* -0,011* -0,054 -0,020 -0,021* -0,009 -0,030** -0,018 3,095*** 2,716*** -0,005 0,082 

BETA 0,057 0,050 0,033 0,016 0,013 0,013 -0,012 -0,008 -0,043** -0,036** 0,006 0,007 -0,036** -0,034* -2,184*** -2,341*** -0,560*** -0,550*** 

_cons -0,229 0,325 -0,097 -0,049 -0,098 0,005 0,434** 0,253** 0,977 0,447 0,432** 0,244** 1,256*** 1,063*** -43,792*** -38,099*** 0,447 -0,869 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  5,7%  4,3%  4,6%  30,1%  23,3%  42,0%  9,9%  45,2%  17,8% 

r2_w 0,4% 0,0% 0,6% 0,0% 0,4% 0,0% 12,9% 0,0% 12,8% 0,0% 16,9% 0,0% 14,7% 0,0% 26,4% 0,0% 13,5% 0,0% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

IC-INDEX -0,003 -0,002 0,000 -0,001 -0,003 -0,006 0,002** 0,002** 0,018*** 0,017*** 0,008*** 0,007*** 0,020*** 0,020*** 1,185*** 1,418*** 0,019 0,060* 

GAF -0,287*** -0,283*** -0,257*** -0,236*** -0,342*** -0,337** -0,139*** -0,159*** -0,226*** -0,231*** -0,111*** -0,110*** -0,038 -0,045 -20,865*** -17,103*** -3,014*** -1,266** 

lnAT 0,035* 0,019 -0,005 0,016 0,020 0,013 -0,010 -0,001 -0,040 0,004 -0,029*** -0,002 0,007 -0,001 5,682** 2,889** 0,057 -0,089 

BETA -0,014* -0,014* -0,036*** -0,038*** -0,061*** -0,055*** -0,025*** -0,025*** -0,073*** -0,072*** -0,018*** -0,018*** 0,019* 0,015** -2,670*** -2,762*** -0,899*** -0,790*** 

_cons -0,125 0,133 0,353 0,026 -0,098 0,021 0,259 0,113 0,805 0,110 0,546*** 0,117 0,657** 0,785*** -80,277** -37,801* 0,384 2,046* 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  9,8%  1,2%  18,1%  44,2%  28,3%  33,9%  23,2%  46,5%  15,9% 

r2_w 16,3% 0,0% 6,9% 0,0% 8,0% 0,0% 15,9% 0,0% 20,3% 0,0% 23,3% 0,0% 29,7% 0,0% 39,5% 0,0% 15,2% 0,0% 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

IC-INDEX 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000* 0,000 0,000 0,013 0,013 0,000 0,001 0,002*** 0,002*** 2,494*** 2,559*** 0,004*** 0,004 

GAF -0,221*** -0,226*** -0,173** -0,155* -0,249*** -0,260*** -0,188*** -0,179*** -0,357*** -0,253** -0,179*** -0,141*** -0,143** -0,154** -31,804*** -32,541* -3,100*** -2,093** 

lnAT 0,004 0,002 0,043*** 0,027*** 0,027** 0,010** -0,024*** -0,003 -0,026 0,004 -0,042*** -0,002 -0,031*** -0,017** 21,487*** 6,382** -0,350** -0,044 

BETA 0,005 0,006 0,001 0,000 -0,005 -0,005 -0,009 -0,021*** -0,022 -0,071* -0,011* -0,028** -0,005 -0,009 -6,861** 0,462 -0,257** -0,508*** 

_cons 0,318* 0,357*** -0,442** -0,189 -0,271* 0,004 0,488*** 0,162** 0,598 0,127 0,787*** 0,162** 1,337*** 1,118*** -328,817*** -93,250** 6,468** 1,542 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  14,9%  0,2%  12,2%  32,7%  23,9%  19,4%  15,4%  65,5%  10,2% 

r2_w 18,4% 0,0% 3,7% 0,0% 5,7% 0,0% 13,6% 0,0% 17,8% 0,0% 17,4% 0,0% 10,0% 0,0% 66,0% 0,0% 6,3% 0,0% 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

IC-INDEX -0,001* -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,016* 0,016* 0,002* 0,002** 0,005*** 0,005*** 2,523*** 2,589*** 0,010 0,011 

GAF -0,169*** -0,183*** -0,160*** -0,154*** -0,281*** -0,278*** -0,161*** -0,166*** -0,269*** -0,257*** -0,142*** -0,140*** -0,117*** -0,120*** -21,512*** -18,267** -1,490*** -1,316*** 

lnAT 0,011* 0,006 0,022*** 0,021** 0,006 0,008 -0,013*** -0,008** -0,017 -0,005 -0,017*** -0,008* -0,003 -0,002 11,719*** 6,952*** 0,049 0,018 

BETA -0,015 -0,012 -0,011 -0,013 -0,017 -0,018 -0,010* -0,013** -0,041** -0,050*** -0,010* -0,014* -0,008 -0,008 -3,284*** -1,176 -0,734*** -0,711*** 

_cons 0,220*** 0,295** -0,098 -0,092 0,076 0,057 0,299*** 0,222*** 0,431*** 0,256*** 0,370*** 0,234*** 0,880*** 0,877*** -177,507*** -104,874*** 0,057 0,481 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  8,6%  1,9%  8,4%  35,3%  24,6%  25,1%  18,4%  54,7%  11,9% 

r2_w 1,3% 0,0% 2,5% 0,0% 6,4% 0,0% 21,9% 0,0% 25,4% 0,0% 21,4% 0,0% 16,1% 0,0% 65,1% 0,0% 10,0% 0,0% 

 Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; EA = efeito aleatório; EF = efeito fixo; N = quantidade de observações 
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Tabela 41   
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 – IC-INDEX 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

IC-INDEX -0,003 -0,004 -0,001 -0,005* -0,003 -0,007** 0,001 0,001 0,009 0,011** 0,001 0,003* 0,013*** 0,014*** 1,040*** 1,056*** 0,023 0,022 

GAF -0,231 -0,300*** -0,166 -0,158** -0,161 -0,185*** -0,085*** -0,107*** -0,121** -0,146*** -0,149*** -0,145*** 0,117*** 0,096* -6,943*** -6,786*** -0,062 -0,233 

lnAT 0,049 -0,008 0,027 0,011 0,020 0,000 -0,024** -0,012* -0,057 -0,021 -0,022* -0,009 -0,027* -0,016 3,150*** 2,663*** 0,001 0,084 

BETA 0,066 0,062 0,037 0,024 0,020 0,021 -0,012 -0,008 -0,043** -0,035** 0,005 0,007 -0,037** -0,035** -2,144*** -2,307*** -0,568*** -0,557*** 

QMTCA 0,034 0,015 0,017 0,011* 0,024* 0,013* 0,001 0,001 0,002 0,004 -0,001 0,000 0,000 0,001 0,102 0,096 -0,012 0,005 

QMICA -0,091** -0,097*** -0,042* -0,038 -0,052** -0,030 -0,003 -0,005 -0,004 -0,015 0,002 -0,006 0,002 0,004 -2,483** -1,952* -0,135 -0,190* 

GENCEO 0,005 -0,023 -0,006 -0,022 -0,002 -0,014 -0,004 -0,005 0,003 -0,001 -0,003 0,000 -0,009 -0,013 0,301 0,111 0,006 0,026 

DUACEO -0,008 0,006 0,003 0,004 -0,014 -0,013** -0,006** -0,005** -0,017*** -0,016*** -0,004 -0,004 0,016*** 0,015** -0,057 -0,128 0,035 0,039 

MECOCA -0,085 -0,006 -0,031 0,010 -0,072* -0,019 -0,045*** -0,037** -0,118*** -0,095** -0,040** -0,031** 0,051** 0,030* 0,046 -0,795 -0,031 -0,108 

_cons -0,562 0,431 -0,291 -0,020 -0,293 0,072 0,484** 0,289** 1,100* 0,531* 0,492** 0,274** 1,160*** 1,004*** -44,934*** -36,883*** 0,515 -0,798 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  5,1%  4,8%  2,7%  32,3%  29,4%  44,2%  9,4%  44,1%  22,1% 

r2_w 2,2% 0,0% 1,9% 0,0% 2,9% 0,0% 14,5% 0,0% 14,6% 0,0% 18,0% 0,0% 16,6% 0,0% 27,4% 0,0% 13,8% 0,0% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

IC-INDEX -0,002 -0,002 0,002 0,001 -0,002 -0,005 0,003** 0,002** 0,020*** 0,016*** 0,007** 0,007*** 0,021*** 0,021*** 1,328*** 1,495*** 0,027 0,056** 

GAF -0,287*** -0,282*** -0,258*** -0,241*** -0,347*** -0,339** -0,142*** -0,162*** -0,229*** -0,234*** -0,107*** -0,110*** -0,031 -0,038 -20,590*** -16,907*** -2,735*** -1,184** 

lnAT 0,035* 0,019 -0,004 0,017 0,023 0,015 -0,009 0,000 -0,039 0,005 -0,030*** -0,002 0,005 -0,001 5,582** 3,055** -0,030 -0,037 

BETA -0,013 -0,013 -0,041*** -0,041*** -0,063*** -0,057*** -0,026*** -0,026*** -0,075*** -0,073*** -0,019*** -0,018*** 0,015* 0,012* -2,611*** -2,758*** -0,898*** -0,810*** 

QMTCA -0,003 -0,003 -0,007 -0,006 -0,003 -0,003 -0,001 -0,001 0,000 0,001 -0,002 0,000 0,000 -0,001 -0,376*** -0,400*** -0,155*** -0,074*** 

QMICA 0,001 -0,001 -0,084*** -0,082** -0,041 -0,022 -0,012 -0,010 -0,004 -0,001 -0,007 -0,007 -0,014 -0,007 1,342 2,282 0,324 0,468 

GENCEO 0,020 0,017 0,004 -0,001 0,022 -0,005 0,019* 0,006 0,039 -0,002 -0,018 -0,009 -0,001 -0,004 5,232** 3,901** 0,200 -0,054 

DUACEO 0,016** 0,019* 0,023** 0,010 -0,010* -0,039** -0,003 -0,015*** -0,008 -0,039*** 0,004** -0,002 0,019** 0,013 4,769 3,480 1,311 0,259 

MECOCA -0,022 -0,016 0,079*** 0,062* 0,037 0,034 0,018** 0,008 0,035 0,005 0,007 0,004 0,074*** 0,050*** -0,616 -0,642 -0,414* -0,015 

_cons -0,098 0,148 0,359 0,039 -0,132 -0,007 0,237 0,106 0,750 0,089 0,574*** 0,121 0,643** 0,759*** -76,672** -38,171* 2,990 1,647** 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  10,1%  2,3%  21,3%  45,3%  31,8%  33,5%  20,5%  44,4%  17,3% 

r2_w 17,0% 0,0% 9,9% 0,0% 8,6% 0,0% 16,8% 0,0% 20,6% 0,0% 23,8% 0,0% 30,9% 0,0% 43,1% 0,0% 22,3% 0,0% 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

IC-INDEX 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000* 0,000 0,000 0,012 0,013 0,000 0,000 0,002*** 0,002*** 2,491*** 2,552*** 0,004** 0,004 

GAF -0,226*** -0,230*** -0,185** -0,164* -0,260*** -0,266*** -0,195*** -0,181*** -0,374*** -0,258** -0,185*** -0,143*** -0,137** -0,151*** -33,024*** -32,765* -3,353*** -2,193** 

lnAT 0,001 -0,001 0,046*** 0,029*** 0,028** 0,012*** -0,025*** -0,002 -0,041 0,010 -0,044*** -0,002 -0,021** -0,015** 23,394*** 6,739** -0,443** -0,002 

BETA 0,006 0,007 0,001 0,001 -0,004 -0,003 -0,008 -0,020** -0,009 -0,068 -0,010 -0,028* -0,011 -0,011 -7,938** 0,189 -0,192 -0,517*** 

QMTCA -0,002* -0,002** -0,003 -0,004 -0,004** -0,005** -0,002*** -0,002 -0,011*** -0,008 -0,002*** 0,000 0,007*** 0,007*** 0,729*** -0,240 -0,085*** -0,069** 

QMICA 0,013 0,012 -0,063*** -0,057* -0,042** -0,046*** -0,014* -0,026** 0,070** -0,022 0,002 -0,006 -0,054** -0,047 -16,033** -1,162 0,358 -0,136 

GENCEO -0,005 -0,004 -0,002 -0,001 0,015 0,015 0,004 0,005 0,029** 0,017 0,001 0,002 -0,022*** -0,019** -2,616*** -3,005** 0,575** 0,450** 

DUACEO -0,009*** -0,009** -0,019* -0,019** -0,004 -0,005 -0,006 -0,005 -0,058* -0,050 -0,012** -0,011** 0,007 0,005 -1,301* -2,467*** -0,187 -0,128 

MECOCA -0,021** -0,021** 0,000 0,009 -0,004 0,012 -0,008 0,001 0,041 0,046 -0,010 0,001 0,005 0,006 -2,146*** -0,509 -0,349*** -0,016 

_cons 0,395** 0,424*** -0,430* -0,176 -0,226 0,012 0,529*** 0,170*** 0,858 0,074 0,842*** 0,161** 1,144*** 1,064*** -355,698*** -95,844** 8,718*** 1,490 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  15,8%  1,1%  16,3%  35,3%  25,5%  19,9%  12,2%  65,5%  12,6% 

r2_w 19,8% 0,0% 4,8% 0,0% 6,4% 0,0% 14,3% 0,0% 18,9% 0,0% 18,4% 0,0% 13,4% 0,0% 66,8% 0,0% 8,3% 0,0% 

Continua 
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Tabela 41 
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 – IC-INDEX - conclui 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

IC-INDEX -0,001* -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,016* 0,016* 0,002* 0,002** 0,005*** 0,005*** 2,521*** 2,570*** 0,011 0,012* 

GAF -0,179*** -0,189*** -0,162*** -0,155*** -0,288*** -0,282*** -0,161*** -0,166*** -0,275*** -0,265*** -0,144*** -0,142*** -0,097** -0,100** -20,424*** -17,086** -1,598*** -1,396*** 

lnAT 0,014 0,007 0,023** 0,022** 0,005 0,006 -0,015*** -0,008*** -0,023** -0,005 -0,018*** -0,008** -0,005* -0,005 11,691*** 6,734*** 0,066 0,038 

BETA -0,010 -0,007 -0,011 -0,012 -0,017 -0,018* -0,012*** -0,015*** -0,047*** -0,056*** -0,011** -0,014* -0,007 -0,008 -3,073*** -1,526 -0,742*** -0,730*** 

QMTCA 0,010 0,008 0,001 0,001 0,002 0,002 -0,002* -0,002 -0,007*** -0,005* -0,001 0,000 0,004*** 0,004** 0,509** 0,112 -0,037 -0,031 

QMICA -0,015 -0,017 0,003 0,001 0,033 0,026 0,022 0,013 0,057* 0,029 0,030* 0,019 -0,011 -0,009 -2,201 2,758* 0,164 0,075 

GENCEO 0,012 0,010 0,008 0,006 0,023*** 0,018** 0,004 0,003 0,045*** 0,039** 0,004 0,005 -0,070*** -0,069*** -2,638 -3,067* 0,334*** 0,276*** 

DUACEO -0,013*** -0,013* 0,004 0,003 -0,011 -0,012 -0,003 -0,002 -0,028 -0,026 0,003 0,004 0,010** 0,010* 0,197 -0,786 0,037 0,018 

MECOCA -0,014* -0,010 0,006 0,012 -0,003 0,011 -0,003 -0,003 0,020 0,014 -0,013 -0,010 0,005 0,003 4,520*** 4,314*** -0,215 -0,072 

_cons 0,110 0,232 -0,125 -0,113 0,064 0,043 0,343*** 0,234*** 0,563*** 0,281** 0,394*** 0,238*** 0,881*** 0,883*** -183,893*** -106,267*** 0,188 0,440 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  3,8%  2,1%  8,3%  33,2%  22,9%  24,2%  16,1%  55,8%  11,4% 

r2_w 2,1% 0,0% 2,6% 0,0% 6,7% 0,0% 22,8% 0,0% 26,6% 0,0% 22,4% 0,0% 21,3% 0,0% 65,6% 0,0% 11,0% 0,0% 

 Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; EA = efeito aleatório; EF = efeito fixo; N = quantidade de observações 
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Tabela 42  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 1 – ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 1 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

ECHM 0,117** 0,077** 0,065** 0,046** 0,063** 0,041* 0 0 -0,001 -0,002 -0,001 -0,001 0,001 0,001 -0,056 -0,076 0,029 0,025 

ECEM 0,117 -0,159 0,066 -0,041 0,272 0,051 0,214*** 0,197*** 0,441*** 0,409*** 0,138*** 0,151*** 0,055 0,069 0,253 3,319** 0,371 0,747* 

ECRM 0,285 0,106 -0,109 -0,192*** 0,083 -0,172*** -0,051 -0,081*** -0,207 -0,277*** -0,121*** -0,117*** -0,104*** -0,073*** -6,408* -2,719 -1,132*** -0,993*** 

ECAPEM -0,277*** -0,03 -0,145*** -0,038* -0,133*** -0,011 0,031*** 0,027*** 0,109*** 0,101*** 0,069*** 0,058*** -0,062* -0,057 1,355*** 1,268* 0,492*** 0,342*** 

_cons -0,161 0,097 -0,011 0,101** -0,311** -0,064 -0,101** -0,076** -0,194* -0,141* -0,026 -0,027* 0,857*** 0,834*** 4,782*** 1,641* -0,267 -0,451 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  13,1%  33,4%  40,2%  27,5%  52,8%  40,0%  8,0%  0,3%  11,8% 

r2_w 37,3% 0,0% 41,7% 0,0% 41,4% 0,0% 41,3% 0,0% 42,2% 0,0% 38,9% 0,0% 8,6% 0,0% 2,2% 0,0% 15,4% 0,0% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

ECHM 0 0 0,014 0,014 0,016*** 0,014*** 0,002** 0,002* 0,006*** 0,005* 0,001 0,001 -0,002** -0,003** 0,073 0,002 0,043** 0,026 

ECEM 0,179*** 0,188*** 0,168*** 0,165*** 0,095 0,135*** 0,176*** 0,166*** 0,354*** 0,303*** 0,193*** 0,175*** 0,152*** 0,135** 9,230** 9,681** 2,007*** 1,293*** 

ECRM -0,124** -0,113* -0,179** -0,187** -0,303** -0,231*** -0,078** -0,083** -0,198** -0,229** -0,055** -0,061* 0,052 0,042 -2,038 -0,008 -1,187*** -1,257*** 

ECAPEM 0 0,002 -0,005 -0,011 -0,022 -0,006 0,006 0,009 0,047 0,056* 0,023 0,031** -0,075*** -0,067** -3,525*** -2,002* 0,174* 0,312** 

_cons 0,252*** 0,241*** 0,075 0,084* 0,069 0,015 -0,058** -0,050** -0,132** -0,089* -0,066** -0,055** 0,752*** 0,762*** 0,551 -1,152 -1,351*** -0,864*** 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  5,4%  30,1%  32,8%  30,4%  47,3%  43,5%  5,1%  0,0%  10,6% 

r2_w 28,2% 0,0% 35,0% 0,0% 29,2% 0,0% 52,7% 0,0% 46,5% 0,0% 52,3% 0,0% 9,7% 0,0% 5,9% 0,0% 18,0% 0,0% 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

ECHM -0,001 -0,001 0,018*** 0,016*** 0,012*** 0,011** 0,002*** 0,001* 0,004 0,007** 0,002* 0,001 -0,002* -0,002* 0,442 0,124 0,035** 0,020** 

ECEM 0,272*** 0,274*** 0,317*** 0,276*** 0,377*** 0,344*** 0,231*** 0,211*** 0,218*** 0,211*** 0,166*** 0,143*** 0,049 0,071 10,279 16,574** 2,024*** 1,767** 

ECRM 0,036** 0,038** -0,146*** -0,178*** -0,253*** -0,255*** -0,140*** -0,140*** -0,205** -0,300*** -0,103*** -0,098** -0,100** -0,071** -6,759 8,6 -1,571** -1,580*** 

ECAPEM 0,009** 0,009* -0,026 -0,024 -0,021* -0,017** 0,008 0,012** 0,411*** 0,375*** 0,031*** 0,037*** -0,001 -0,001 -2,214 1,349 0,340** 0,331*** 

_cons 0,130*** 0,128 -0,044 0 -0,137** -0,107** -0,083*** -0,068*** -0,257*** -0,213*** -0,041** -0,027 0,822*** 0,796*** 3,398 -6,633*** -1,372*** -1,109** 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  10,6%  22,9%  43,3%  36,6%  56,9%  44,7%  0,1%  4,6%  23,0% 

r2_w 31,7% 0,0% 49,4% 0,0% 65,0% 0,0% 67,7% 0,0% 80,4% 0,0% 53,4% 0,0% 4,2% 0,0% 0,8% 0,0% 15,6% 0,0% 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

ECHM 0,008 0,008 0,007** 0,008** 0,013*** 0,013** 0,002** 0,001** 0,017*** 0,017*** 0,001 0 0,002 0,002 1,046** 0,699** 0,040*** 0,032*** 

ECEM 0,302*** 0,305*** 0,272*** 0,268*** 0,265*** 0,268*** 0,209*** 0,206*** 0,266*** 0,227*** 0,186*** 0,181*** 0,139*** 0,140*** 10,609*** 13,195*** 1,938*** 1,613*** 

ECRM -0,018 0 -0,253*** -0,249*** -0,304*** -0,266*** -0,150*** -0,145*** -0,280*** -0,313*** -0,133*** -0,118*** -0,094** -0,085*** -13,804*** -0,222 -1,553*** -1,410*** 

ECAPEM -0,026 -0,023 -0,020* -0,020* -0,028** -0,022* 0,005* 0,007** 0,163*** 0,159*** 0,024*** 0,029*** -0,064*** -0,063*** -13,158*** -8,668*** 0,196*** 0,247*** 

_cons 0,114** 0,105** 0,066* 0,067** -0,036 -0,051 -0,057*** -0,056*** -0,168*** -0,126*** -0,034* -0,037** 0,785*** 0,780*** 6,795** -0,768 -1,175*** -0,989*** 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  8,1%  29,5%  36,6%  31,9%  51,2%  35,3%  4,0%  0,5%  16,9% 

r2_w 7,1% 0,0% 22,2% 0,0% 32,9% 0,0% 56,8% 0,0% 55,3% 0,0% 49,0% 0,0% 17,8% 0,0% 12,7% 0,0% 18,0% 0,0% 

 Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; EA = efeito aleatório; EF = efeito fixo; N = quantidade de observações 
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Tabela 43  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 2 – ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 2 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

ECHM 0,119** 0,076* 0,067** 0,048** 0,064** 0,041* 0,000 0,000 -0,002 -0,003 -0,001 -0,001 0,001 0,001 -0,046 -0,035 0,025 0,021 

ECEM 0,115 -0,250 0,058 -0,111 0,281 -0,003 0,209*** 0,191*** 0,440*** 0,421*** 0,120*** 0,135*** 0,054 0,085* 0,915 1,363 0,642** 0,865* 

ECRM 0,224 0,087 -0,151 -0,217*** 0,065 -0,188*** -0,035 -0,078*** -0,163 -0,243*** -0,112*** -0,107*** -0,091** -0,049* -1,724 0,017 -0,557* -0,647* 

ECAPEM -0,277*** -0,039 -0,146*** -0,039** -0,129*** -0,015 0,030*** 0,020*** 0,109*** 0,094*** 0,064*** 0,049*** -0,063** -0,060 1,738*** 1,745* 0,580*** 0,410*** 

GAF -0,075 -0,258* -0,060 -0,111 -0,026 -0,122 -0,051*** -0,070*** -0,061 -0,089 -0,113*** -0,116*** 0,031* 0,009 -12,652*** -12,577*** 0,020 -0,081 

lnAT 0,130** -0,010 0,074** 0,008 0,075** -0,003 -0,013** -0,011*** -0,034 -0,017 -0,012* -0,008 -0,041*** -0,030** 2,588*** 2,519*** 0,083 0,113 

BETA 0,104** 0,079 0,069** 0,054 0,039 0,046 -0,012* -0,008 -0,043*** -0,035*** 0,006* 0,007** -0,028 -0,026 -2,166*** -2,317*** -0,565*** -0,555*** 

_cons -2,193** 0,355 -1,158** 0,024 -1,499*** 0,042 0,122 0,129*** 0,362 0,149 0,197** 0,129 1,502*** 1,289*** -33,369*** -33,155*** -1,674 -2,127 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  16,0%  35,5%  43,6%  51,4%  57,8%  58,1%  9,8%  30,1%  22,6% 

r2_w 38,8% 0,0% 43,5% 0,0% 42,6% 0,0% 46,4% 0,0% 46,7% 0,0% 47,1% 0,0% 13,9% 0,0% 17,9% 0,0% 27,5% 0,0% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

ECHM 0,000 0,000 0,014 0,014 0,016*** 0,014*** 0,002** 0,001 0,006*** 0,005* 0,001 0,000 -0,003** -0,003** 0,095** 0,012 0,044*** 0,017 

ECEM 0,136** 0,151** 0,150*** 0,147*** 0,055 0,105** 0,167*** 0,145*** 0,316*** 0,252*** 0,183*** 0,159*** 0,113** 0,098* 1,017 1,868 1,594*** 1,227*** 

ECRM -0,122** -0,107* -0,171** -0,183** -0,289** -0,210*** -0,067** -0,079*** -0,176** -0,221*** -0,045** -0,059* 0,055 0,043 -0,567 1,349 -0,692** -0,965** 

ECAPEM 0,013 0,012 -0,001 -0,008 -0,014 -0,008 0,007 0,009* 0,054 0,055* 0,026 0,031*** -0,060*** -0,060** -1,415 -0,756 0,169** 0,225* 

GAF -0,170*** -0,170*** -0,086 -0,069 -0,137 -0,169 -0,070*** -0,098*** -0,197*** -0,206*** -0,095*** -0,096*** -0,206*** -0,211*** -30,853*** -29,410*** -2,183*** -1,152*** 

lnAT 0,036*** 0,017* 0,011 0,008 0,042 0,001 -0,006 -0,007* 0,016 0,001 -0,011* -0,004 0,014 -0,003 7,678*** 3,848** 0,154 -0,125 

BETA 0,006 0,005 -0,006 -0,007 -0,029* -0,025 -0,005 -0,007 -0,018* -0,018 0,005 0,005 0,025** 0,022** -1,979** -1,889** -0,689*** -0,574*** 

_cons -0,245 0,042 -0,064 -0,008 -0,519 0,078 0,060 0,099** -0,305 0,001 0,133 0,037 0,593** 0,872*** -106,881*** -48,407** -2,615 1,829 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  9,0%  29,0%  41,3%  59,3%  60,6%  56,1%  16,8%  23,2%  21,9% 

r2_w 35,3% 0,0% 35,6% 0,0% 30,7% 0,0% 55,2% 0,0% 49,2% 0,0% 57,5% 0,0% 19,9% 0,0% 31,4% 0,0% 25,0% 0,0% 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

ECHM -0,001 -0,001 0,017*** 0,016** 0,012*** 0,010** 0,002*** 0,001 0,002 0,007** 0,002*** 0,001 -0,001 -0,001* 0,132 0,187 0,042** 0,024** 

ECEM 0,234*** 0,235*** 0,355*** 0,307*** 0,398*** 0,344*** 0,217*** 0,194*** 0,210** 0,160** 0,141*** 0,132** -0,001 0,032 -10,720 -13,182 1,385*** 1,630*** 

ECRM 0,035*** 0,036** -0,139*** -0,177*** -0,253*** -0,257*** -0,151*** -0,135*** -0,184** -0,322*** -0,118*** -0,094** -0,113** -0,069** -0,891 5,755 -1,741** -1,461*** 

ECAPEM 0,012 0,011 -0,022 -0,022 -0,021* -0,016* 0,004 0,010** 0,426*** 0,381*** 0,024*** 0,034*** -0,006 -0,004 0,745 2,658 0,274** 0,266*** 

GAF -0,133*** -0,137*** 0,092 0,079 0,045 -0,023 -0,040** -0,066*** -0,099 -0,117** -0,065*** -0,066*** -0,138** -0,150** -58,364*** -65,269** -1,696* -1,199 

lnAT 0,004 0,001 0,012 0,002 -0,006 -0,015** -0,036*** -0,016*** 0,073*** 0,024* -0,046*** -0,010** -0,032*** -0,017** 26,316*** 8,404** -0,418** -0,123 

BETA 0,015** 0,016** 0,017 0,019 0,017 0,025 0,006 0,001 0,047** 0,044* 0,002 -0,007 -0,003 -0,006 -9,865** -0,497 -0,100 -0,211* 

_cons 0,116 0,162 -0,294 -0,084 -0,076 0,117 0,511*** 0,216*** -1,442*** -0,563*** 0,723*** 0,163*** 1,412*** 1,142*** -383,156*** -104,584*** 6,299** 1,385 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  17,9%  22,7%  47,3%  50,5%  55,9%  47,3%  9,0%  22,2%  28,8% 

r2_w 38,6% 0,0% 50,2% 0,0% 65,3% 0,0% 72,1% 0,0% 82,0% 0,0% 61,1% 0,0% 8,7% 0,0% 12,9% 0,0% 17,9% 0,0% 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

ECHM 0,009 0,008 0,007** 0,008* 0,013*** 0,012** 0,001*** 0,001* 0,015*** 0,015*** 0,000 0,000 0,002 0,002 0,543** 0,428*** 0,045*** 0,033*** 

ECEM 0,298*** 0,296*** 0,282*** 0,275*** 0,251*** 0,248*** 0,186*** 0,179*** 0,183** 0,136 0,159*** 0,155*** 0,111** 0,111** -1,144 -5,427 1,780*** 1,470*** 

ECRM -0,011 0,011 -0,257*** -0,254*** -0,296*** -0,248*** -0,138*** -0,129*** -0,247*** -0,298*** -0,121*** -0,105*** -0,080** -0,069** -10,212** -0,646 -1,246*** -1,103*** 

ECAPEM -0,027 -0,024 -0,019 -0,019 -0,029** -0,022* 0,005* 0,008*** 0,182*** 0,169*** 0,025*** 0,029*** -0,063*** -0,061*** -8,334*** -5,265*** 0,163*** 0,206*** 

GAF -0,011 -0,037 0,032 0,030 -0,046* -0,082** -0,078*** -0,091*** -0,293*** -0,273*** -0,091*** -0,099*** -0,098*** -0,106*** -42,847*** -44,238*** -0,554 -0,684* 

Continua 



316 

 

 

Tabela 43  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 2 – ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM - 
conclui 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 2 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

 

lnAT -0,001 -0,007 0,012* 0,009 -0,008 -0,009 -0,013*** -0,011*** 0,034*** 0,020* -0,011*** -0,007*** -0,010*** -0,010*** 13,359*** 7,323*** 0,057 -0,027 

BETA -0,013 -0,009 -0,001 -0,001 -0,007 -0,001 -0,003 -0,003 -0,023* -0,019 -0,003 -0,004 -0,007 -0,007 -3,473* -0,226 -0,668*** -0,585*** 

_cons 0,137 0,231** -0,129 -0,082 0,119 0,126 0,187** 0,162*** -0,568*** -0,306** 0,183** 0,120*** 0,986*** 0,982*** -184,319*** -92,750*** -1,496 0,007 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  10,4%  29,2%  40,2%  54,8%  54,4%  51,5%  11,0%  10,8%  23,7% 

r2_w 7,2% 0,0% 22,5% 0,0% 33,2% 0,0% 62,3% 0,0% 58,9% 0,0% 54,7% 0,0% 20,5% 0,0% 27,7% 0,0% 23,2% 0,0% 

 Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; EA = efeito aleatório; EF = efeito fixo; N = quantidade de observações 
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Tabela 44  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 – ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

ECHM 0,121** 0,079* 0,068** 0,049** 0,065** 0,042* 0,000 0,000 -0,002 -0,003 -0,001 -0,001 0,001 0,001 -0,060 -0,048 0,025 0,020 

ECEM 0,065 -0,253 0,033 -0,114 0,248 0,002 0,214*** 0,196*** 0,454*** 0,428*** 0,126*** 0,140*** 0,055 0,086* 1,090 1,350 0,672** 0,897* 

ECRM 0,255 0,108 -0,151 -0,216*** 0,084 -0,172*** -0,034 -0,073*** -0,156 -0,236*** -0,117*** -0,103*** -0,091*** -0,046 -1,113 0,625 -0,628** -0,681* 

ECAPEM -0,278*** -0,045 -0,143*** -0,040** -0,131*** -0,016 0,029*** 0,020*** 0,107*** 0,090*** 0,064*** 0,048*** -0,060* -0,058 1,656*** 1,625* 0,596*** 0,399*** 

GAF -0,095 -0,258 -0,056 -0,112 -0,047 -0,136 -0,058*** -0,076*** -0,079 -0,109* -0,114*** -0,118*** 0,046*** 0,019 -12,311*** -12,425*** 0,137 -0,029 

lnAT 0,129** -0,019 0,074** 0,004 0,073** -0,007 -0,014** -0,011*** -0,036 -0,013 -0,013* -0,006 -0,037*** -0,026** 2,716*** 2,565*** 0,094 0,125 

BETA 0,114** 0,085 0,074** 0,058 0,047 0,049 -0,012* -0,009 -0,045*** -0,036*** 0,005 0,005* -0,030* -0,029* -2,276*** -2,455*** -0,576*** -0,566*** 

QMTCA 0,026 0,012 0,010 0,005 0,018 0,004 -0,001 -0,001 -0,003 -0,001 -0,003*** -0,001 -0,001* -0,001 0,026 0,052 -0,029* -0,010 

QMICA -0,019 0,015 0,006 0,017 -0,003 0,043** 0,008 0,009 0,024 0,018 0,015*** 0,009 0,000 0,000 -2,267** -1,940** -0,013 -0,053 

GENCEO 0,064** 0,009 0,026* 0,010 0,032*** 0,004 -0,002 -0,007 0,003 -0,015 -0,004 -0,008 -0,009 -0,011 0,050 -0,210 0,002 -0,013 

DUACEO -0,018* -0,018 -0,002 -0,005 -0,018** -0,022 -0,004 -0,004 -0,007 -0,006 0,000 0,001 0,017*** 0,017*** 0,348* 0,297 0,075** 0,070* 

MECOCA 0,063 -0,002 0,093* 0,043 0,037 0,019 -0,023*** -0,023* -0,069*** -0,072** -0,005 -0,017 0,015 -0,011 -2,426 -3,338** 0,230** 0,027 

_cons -2,416** 0,375 -1,305** 0,005 -1,620*** 0,031 0,164* 0,139*** 0,457 0,152 0,229** 0,121* 1,432*** 1,244*** -33,348*** -31,258*** -1,822* -2,250 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  15,5%  35,5%  43,5%  53,9%  64,3%  59,8%  11,1%  33,9%  23,0% 

r2_w 40,0% 0,0% 44,2% 0,0% 44,1% 0,0% 47,4% 0,0% 47,8% 0,0% 48,7% 0,0% 15,7% 0,0% 18,9% 0,0% 28,4% 0,0% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

ECHM 0,000 0,000 0,014 0,014 0,016*** 0,014*** 0,002** 0,001 0,006*** 0,005* 0,000 0,000 -0,003** -0,003** 0,103** 0,023 0,044** 0,025 

ECEM 0,135** 0,149** 0,135*** 0,130*** 0,049 0,094** 0,169*** 0,148*** 0,330*** 0,266*** 0,188*** 0,164*** 0,115** 0,100* 0,639 1,401 1,425*** 1,148*** 

ECRM -0,122** -0,108** -0,180** -0,196** -0,293** -0,222*** -0,065** -0,077*** -0,166** -0,208*** -0,043* -0,054* 0,055 0,044 -0,786 1,058 -0,767** -1,172*** 

ECAPEM 0,013 0,011 0,003 -0,006 -0,013 -0,008 0,008 0,009** 0,057 0,056* 0,028 0,032*** -0,060*** -0,059*** -1,810** -0,814* 0,155* 0,224** 

GAF -0,175*** -0,174*** -0,106* -0,088 -0,159 -0,183 -0,075*** -0,098*** -0,182** -0,187*** -0,076*** -0,084*** -0,188*** -0,192*** -30,552*** -28,193*** -1,966*** -1,022** 

lnAT 0,036*** 0,018** 0,017 0,011 0,049 0,003 -0,005 -0,007* 0,011 -0,001 -0,016** -0,005 0,008 -0,004 7,423*** 3,775** 0,074 -0,079 

BETA 0,006 0,006 -0,010** -0,008 -0,030* -0,025 -0,006 -0,006 -0,019** -0,020 0,004 0,004 0,024** 0,022** -1,756** -1,799** -0,692*** -0,578*** 

QMTCA -0,001 -0,001 -0,003 -0,004 0,000 -0,002 0,001*** 0,001 0,006*** 0,003 0,001 0,002 0,000 -0,001 -0,365*** -0,407*** -0,129*** -0,075*** 

QMICA 0,006 0,007 -0,071*** -0,066*** -0,037 -0,007 -0,002 0,002 0,026 0,041** 0,008 0,013 -0,015 -0,006 1,354 2,755 0,440** 0,619* 

GENCEO 0,021 0,019 -0,005 0,002 0,023** 0,035 0,006 0,007 -0,028 -0,025 -0,044** -0,028 -0,055 -0,054 1,631* 0,208 0,085 0,014 

DUACEO 0,016* 0,020 0,022*** 0,023 -0,012 0,002 -0,003 -0,003 -0,010 -0,001 0,003 0,007* 0,020*** 0,012 4,646 3,589 1,309 0,643 

MECOCA -0,004 -0,002 0,082*** 0,057** 0,039 0,029 0,020** 0,004 0,023 -0,019 0,008 -0,003 -0,009 -0,016 -5,092*** -3,972** -0,354 -0,119 

_cons -0,250 0,029 -0,155 -0,024 -0,625 0,058 0,016 0,092* -0,320 -0,015 0,188* 0,033 0,687*** 0,904*** -96,658*** -42,225** -0,221 1,581 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  9,5%  29,2%  42,8%  58,4%  62,4%  56,1%  16,8%  24,7%  24,0% 

r2_w 35,7% 0,0% 37,6% 0,0% 31,1% 0,0% 55,6% 0,0% 50,0% 0,0% 59,6% 0,0% 21,1% 0,0% 34,1% 0,0% 31,0% 0,0% 
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Tabela 44 
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 – ECHM, ECEM, ECRM e ECAPEM - 
conclui 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

ECHM -0,001 -0,001 0,017*** 0,016** 0,012*** 0,010** 0,002*** 0,001 0,003 0,006** 0,002*** 0,001 -0,001 -0,001* 0,165 0,218 0,045*** 0,025*** 

ECEM 0,236*** 0,237*** 0,353*** 0,303*** 0,397*** 0,342*** 0,217*** 0,192*** 0,208** 0,142** 0,141*** 0,131*** -0,002 0,030 -10,784 -14,554 1,385** 1,508*** 

ECRM 0,040*** 0,041** -0,140*** -0,179*** -0,261*** -0,265*** -0,153*** -0,139*** -0,181** -0,327*** -0,117*** -0,094** -0,117*** -0,073** 0,578 5,947* -1,675** -1,491*** 

ECAPEM 0,011* 0,011* -0,023 -0,023 -0,021* -0,017* 0,004 0,011** 0,426*** 0,384*** 0,024*** 0,035*** -0,003 -0,002 1,165 2,439 0,257** 0,269*** 

GAF -0,136*** -0,140*** 0,087 0,075 0,046 -0,019 -0,040** -0,066*** -0,115* -0,132*** -0,067*** -0,068*** -0,128* -0,146** -60,328*** -65,736** -1,916* -1,333 

lnAT 0,001 -0,001 0,014 0,004 -0,005 -0,013** -0,036*** -0,016*** 0,077*** 0,029** -0,046*** -0,010** -0,022** -0,016** 28,478*** 8,937** -0,496** -0,086 

BETA 0,015** 0,016** 0,017 0,020 0,018 0,026 0,006 0,001 0,047** 0,046** 0,002 -0,007 -0,009 -0,008 -10,926** -0,859 -0,048 -0,221* 

QMTCA -0,002* -0,002** -0,005*** -0,005** -0,005*** -0,005* -0,002*** -0,001 -0,004 -0,006** -0,002** 0,000 0,007*** 0,006*** 0,544*** -0,674 -0,082*** -0,058** 

QMICA 0,007 0,008 -0,078*** -0,060*** -0,055** -0,034* -0,022*** -0,024*** -0,077*** -0,090*** -0,011 -0,013 -0,055** -0,047 -19,261** 0,488 0,201 -0,097 

GENCEO -0,007 -0,007 -0,012* -0,010 0,002 0,007 -0,002 0,001 0,018** 0,019 -0,003 0,000 -0,024*** -0,020** -2,287*** -2,713 0,516** 0,440* 

DUACEO -0,004** -0,005 -0,011 -0,011 0,010* 0,008 0,004 0,004 -0,008 -0,012 -0,003 -0,003 0,010** 0,008 -2,074** -4,168*** -0,081 -0,038 

MECOCA -0,021*** -0,021*** 0,019 0,019** 0,024** 0,019 0,005 0,001 0,001 0,014 -0,002 -0,003 0,014 0,011 -2,358 0,256 -0,244** -0,052 

_cons 0,179 0,220 -0,285 -0,073 -0,044 0,122* 0,533*** 0,227*** -1,445*** -0,558*** 0,751*** 0,168*** 1,203*** 1,077*** -411,972*** -106,849*** 8,247*** 1,433 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  19,8%  22,9%  47,9%  51,2%  57,7%  47,2%  6,1%  23,6%  29,9% 

r2_w 39,7% 0,0% 51,7% 0,0% 66,7% 0,0% 72,9% 0,0% 82,2% 0,0% 61,5% 0,0% 12,2% 0,0% 13,9% 0,0% 19,4% 0,0% 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

ECHM 0,009 0,008 0,008** 0,008* 0,014*** 0,013** 0,001*** 0,001* 0,014*** 0,015*** 0,000 0,000 0,002 0,001 0,504** 0,369** 0,046*** 0,035*** 

ECEM 0,312*** 0,305*** 0,281*** 0,273*** 0,253*** 0,248*** 0,184*** 0,180*** 0,180** 0,144 0,163*** 0,161*** 0,115** 0,116** -0,463 -3,814 1,736*** 1,449*** 

ECRM -0,013 0,008 -0,268*** -0,264*** -0,303*** -0,250*** -0,140*** -0,130*** -0,247*** -0,289*** -0,116*** -0,101*** -0,083** -0,070** -10,087*** 2,240 -1,259*** -1,134*** 

ECAPEM -0,028 -0,025 -0,020 -0,020 -0,031** -0,024* 0,005* 0,008*** 0,186*** 0,174*** 0,027*** 0,031*** -0,057*** -0,055*** -7,730*** -4,260*** 0,142*** 0,186*** 

GAF -0,019 -0,041 0,036 0,033 -0,049* -0,087*** -0,074*** -0,088*** -0,270*** -0,255*** -0,088*** -0,096*** -0,076** -0,085** -40,839*** -41,594*** -0,625 -0,736* 

lnAT 0,004 -0,006 0,014** 0,010 -0,007 -0,010* -0,015*** -0,012*** 0,025* 0,018* -0,012*** -0,008*** -0,011*** -0,011*** 13,087*** 6,800*** 0,077 -0,009 

BETA -0,007 -0,003 0,001 0,002 -0,005 0,000 -0,004 -0,004 -0,028** -0,027* -0,003 -0,004 -0,006 -0,006 -3,485* -1,199 -0,668*** -0,604*** 

QMTCA 0,011 0,009 0,002 0,001 0,003 0,002 -0,001 -0,001 -0,003** -0,003* 0,001 0,001 0,004** 0,004** 0,320 -0,183 -0,024 -0,025 

QMICA -0,042 -0,031 -0,047 -0,041 -0,031 -0,011 0,002 0,003 0,038 0,035 0,018 0,018* -0,017 -0,012 0,783 8,771** -0,070 0,058 

GENCEO 0,012 0,011 -0,002 -0,001 0,013*** 0,017*** -0,006 -0,005 -0,051* -0,050 -0,012** -0,011 -0,068*** -0,066*** -5,629** -6,253*** 0,195* 0,188** 

DUACEO -0,017*** -0,017** 0,001 0,001 -0,017* -0,015** -0,002 -0,001 -0,010 -0,012 0,006*** 0,007*** 0,009* 0,009 0,850 -0,536 0,043 0,040 

MECOCA -0,001 -0,004 0,026 0,026 0,019* 0,015 0,008 0,004 0,030* 0,018 -0,003 -0,005 0,006 0,002 2,075 1,783 -0,102 -0,071 

_cons -0,012 0,148 -0,188** -0,118 0,076 0,121 0,213*** 0,174*** -0,436** -0,279* 0,182** 0,110*** 0,971*** 0,972*** -185,378*** -89,597*** -1,458 -0,008 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  8,1%  29,5%  40,1%  54,1%  54,8%  53,5%  10,1%  13,9%  23,9% 

r2_w 8,3% 0,0% 22,9% 0,0% 33,8% 0,0% 62,6% 0,0% 59,7% 0,0% 55,6% 0,0% 25,2% 0,0% 28,3% 0,0% 23,7% 0,0% 

 Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; EA = efeito aleatório; EF = efeito fixo; N = quantidade de observações 
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Tabela 45  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 1 – ECIM 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 1 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

ECIM 0,108*** 0,067** 0,065*** 0,048*** 0,066*** 0,046*** 0,008*** 0,008*** 0,018*** 0,016*** 0,007*** 0,006** 0,004 0,004* 0,091 0,089 0,069** 0,066** 

_cons -0,257 -0,028 -0,167* -0,07 -0,270** -0,156** 0,011 0,014 0,025 0,034 0,040*** 0,047*** 0,806*** 0,805*** 3,199*** 3,206*** -0,258* -0,239 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  13,2%  23,1%  31,9%  6,0%  4,4%  0,8%  2,0%  0,2%  7,8% 

r2_w 34,2% 0,0% 39,1% 0,0% 39,4% 0,0% 20,2% 0,0% 15,9% 0,0% 10,5% 0,0% 1,5% 0,0% 0,2% 0,0% 6,9% 0,0% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

ECIM 0,008*** 0,008*** 0,022** 0,021** 0,022*** 0,021*** 0,009*** 0,008*** 0,021*** 0,020*** 0,009*** 0,008*** 0 0 0,298** 0,277*** 0,128*** 0,090*** 

_cons 0,293*** 0,292*** 0,073* 0,074* -0,03 -0,025 0,002 0,004 -0,011* -0,003 0,022*** 0,025 0,814*** 0,814*** 2,547*** 2,653 -0,749*** -0,550*** 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  7,6%  13,5%  17,9%  9,2%  10,2%  7,6%  0,1%  0,0%  0,6% 

r2_w 7,3% 0,0% 23,3% 0,0% 16,5% 0,0% 20,4% 0,0% 19,0% 0,0% 18,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 8,0% 0,0% 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

ECIM 0,004*** 0,004*** 0,024*** 0,023*** 0,022*** 0,020*** 0,009*** 0,008*** 0,037*** 0,034*** 0,008*** 0,007*** 0,001 0,001 0,599*** 0,452*** 0,118*** 0,097*** 

_cons 0,313*** 0,312*** 0,061*** 0,068* -0,034** -0,022 -0,001 0,005 -0,097* -0,077 0,023*** 0,029** 0,812*** 0,810*** 5,693** 6,568 -0,743*** -0,618*** 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  2,5%  10,7%  18,6%  14,1%  33,1%  13,8%  1,7%  0,1%  10,6% 

r2_w 5,5% 0,0% 35,4% 0,0% 35,0% 0,0% 22,5% 0,0% 16,3% 0,0% 19,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 6,5% 0,0% 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

ECIM 0,013* 0,013* 0,015*** 0,015*** 0,020*** 0,020*** 0,008*** 0,007*** 0,034*** 0,033*** 0,007*** 0,007*** 0,002*** 0,002*** 0,683*** 0,605*** 0,106*** 0,094*** 

_cons 0,269*** 0,268*** 0,115*** 0,114*** -0,02 -0,018 0,010*** 0,011 -0,074* -0,065 0,033*** 0,035*** 0,805*** 0,805*** 1,875*** 2,311 -0,591*** -0,524*** 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  6,9%  15,2%  22,2%  9,4%  18,7%  6,3%  1,2%  0,1%  6,3% 

r2_w 4,4% 0,0% 10,6% 0,0% 19,6% 0,0% 19,8% 0,0% 31,2% 0,0% 16,0% 0,0% 0,7% 0,0% 1,3% 0,0% 9,0% 0,0% 

 Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; EA = efeito aleatório; EF = efeito fixo; N = quantidade de observações 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 

 

 

Tabela 46  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 2 – ECIM 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 2 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

ECIM 0,112*** 0,065** 0,067*** 0,048*** 0,068*** 0,046*** 0,008*** 0,007*** 0,016*** 0,015*** 0,006*** 0,005** 0,003 0,003* 0,043 0,03 0,064** 0,061** 

GAF -0,024 -0,194* -0,053 -0,064 -0,019 -0,078** -0,071*** -0,095*** -0,117 -0,156** -0,138*** -0,149*** 0,031* 0,01 -13,103*** -13,064*** -0,15 -0,300** 

lnAT 0,149** -0,013 0,086** 0,01 0,082** -0,002 -0,017** -0,012** -0,045* -0,025 -0,017** -0,012 -0,037*** -0,023* 2,465*** 2,352*** 0,039 0,078 

BETA 0,088** 0,063 0,052** 0,027 0,032 0,019 -0,009 -0,007 -0,038** -0,032** 0,008** 0,009** -0,034* -0,032* -2,094** -2,151*** -0,540*** -0,535*** 

_cons -2,621** 0,191 -1,519** -0,217 -1,568** -0,116 0,304** 0,224*** 0,784* 0,488** 0,338** 0,263** 1,387*** 1,185*** -30,507*** -28,660*** -0,521 -1,073 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  15,50%  23,60%  33,20%  32,70%  15,90%  31,80%  1,70%  27,10%  21,60% 

r2_w 35,90% 0,00% 40,80% 0,00% 40,70% 0,00% 28,10% 0,00% 23,00% 0,00% 23,70% 0,00% 7,20% 0,00% 16,70% 0,00% 18,80% 0,00% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

ECIM 0,006*** 0,006*** 0,020** 0,020** 0,020*** 0,019*** 0,008*** 0,007*** 0,018*** 0,017*** 0,007*** 0,007*** -0,002** -0,002 0,094 0,041 0,104*** 0,075*** 

GAF -0,236*** -0,236*** -0,171** -0,149* -0,231** -0,223* -0,131*** -0,146*** -0,320*** -0,304*** -0,152*** -0,146*** -0,228*** -0,226*** -31,445*** -29,668*** -2,763*** -1,616*** 

lnAT 0,034** 0,017 0,009 0,013 0,029 0,005 0 -0,002 0,01 0,004 -0,008 -0,001 0,047** 0,012* 8,166*** 4,201** 0,17 -0,101 

BETA -0,014* -0,013* -0,029** -0,030*** -0,056*** -0,050*** -0,021*** -0,021*** -0,056** -0,053** -0,011** -0,01 0,030** 0,027*** -1,938** -1,786*** -0,853*** -0,723*** 

_cons -0,153 0,114 0,001 -0,056 -0,375 -0,005 0,055 0,096 -0,037 0,064 0,207 0,098 0,133 0,680*** -114,951*** -52,917** -1,997 2,018* 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  13,20%  12,60%  27,50%  45,60%  28,40%  26,20%  8,90%  24,00%  11,80% 

r2_w 20,10% 0,00% 26,40% 0,00% 21,20% 0,00% 30,10% 0,00% 28,30% 0,00% 30,00% 0,00% 14,40% 0,00% 31,00% 0,00% 20,20% 0,00% 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

ECIM 0,003*** 0,003*** 0,023*** 0,022*** 0,021*** 0,019*** 0,008*** 0,007*** 0,036*** 0,032** 0,008*** 0,007*** 0 0 0,029 -0,039 0,109*** 0,088*** 

GAF -0,208*** -0,212*** -0,052 -0,048 -0,139*** -0,164*** -0,147*** -0,149*** -0,291** -0,252** -0,142*** -0,122*** -0,160** -0,172*** -55,027*** -61,817*** -2,584** -1,743* 

lnAT 0,002 0 0,026* 0,015 0,011 -0,001 -0,030*** -0,008** -0,029 -0,006 -0,047*** -0,010** -0,027*** -0,015* 26,041*** 8,127*** -0,420** -0,09 

BETA 0,005 0,006 0 0,003 -0,006 0 -0,009 -0,017* -0,036 -0,058 -0,012 -0,024 -0,007 -0,01 -9,570** -0,46 -0,266*** -0,443*** 

_cons 0,329** 0,367*** -0,336 -0,158 -0,172 0,03 0,523*** 0,182*** 0,465 0,126 0,814*** 0,242*** 1,294*** 1,095*** -386,657*** -105,607*** 6,842** 1,628 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  17,20%  10,40%  25,10%  38,90%  37,10%  22,80%  13,40%  18,20%  18,80% 

r2_w 20,90% 0,00% 36,20% 0,00% 36,60% 0,00% 32,90% 0,00% 17,80% 0,00% 34,30% 0,00% 5,80% 0,00% 12,80% 0,00% 11,50% 0,00% 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

ECIM 0,012* 0,012 0,014*** 0,014*** 0,019*** 0,019*** 0,006*** 0,006*** 0,032*** 0,030*** 0,006*** 0,006*** 0,001 0,001 0,107 0,073 0,098*** 0,086*** 

GAF -0,089*** -0,107*** -0,077** -0,073** -0,163*** -0,168*** -0,134*** -0,141*** -0,254*** -0,261*** -0,127*** -0,129*** -0,173*** -0,175*** -49,613*** -46,161*** -1,004** -1,010** 

lnAT 0,006 0,001 0,017*** 0,016* 0 -0,001 -0,014*** -0,010*** -0,005 -0,006 -0,016*** -0,010** 0,005 0,004 15,240*** 9,049*** 0,029 -0,016 

BETA -0,017 -0,013 -0,013 -0,014 -0,019* -0,018* -0,011** -0,013** -0,045*** -0,044** -0,011** -0,013 -0,008 -0,008 -3,296* -0,435 -0,746*** -0,692*** 

_cons 0,212** 0,299** -0,121 -0,105 0,049 0,053 0,272*** 0,214*** 0,116 0,131 0,330*** 0,246*** 0,791*** 0,805*** -220,135*** -125,287*** -0,266 0,467 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  12,00%  15,60%  27,60%  40,50%  26,60%  23,90%  14,40%  15,20%  16,20% 

r2_w 4,80% 0,00% 11,40% 0,00% 22,00% 0,00% 34,10% 0,00% 35,10% 0,00% 29,20% 0,00% 7,30% 0,00% 23,70% 0,00% 17,00% 0,00% 

 Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; EA = efeito aleatório; EF = efeito fixo; N = quantidade de observações 
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Tabela 47  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 – ECIM 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

ECIM 0,112*** 0,067** 0,068*** 0,049*** 0,068*** 0,045*** 0,007*** 0,007*** 0,016*** 0,015*** 0,006*** 0,005** 0,003 0,003* 0,020 0,006 0,065** 0,060* 

GAF -0,024 -0,192 -0,045 -0,072 -0,031 -0,105** -0,081*** -0,104*** -0,144** -0,184*** -0,145*** -0,155*** 0,045*** 0,021 -12,808*** -12,891*** -0,082 -0,269 

lnAT 0,150** -0,019 0,088** 0,006 0,082** -0,007 -0,018** -0,011** -0,048* -0,024 -0,018* -0,011 -0,032** -0,020* 2,583*** 2,406*** 0,046 0,084 

BETA 0,098** 0,070 0,057** 0,032 0,040 0,026 -0,010 -0,007 -0,039*** -0,033** 0,007* 0,008* -0,036** -0,034* -2,187*** -2,264*** -0,551*** -0,547*** 

QMTCA 0,024 0,011 0,010 0,007 0,018* 0,008 0,000 0,000 0,000 0,002 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 0,046 0,053 -0,019 -0,003 

QMICA 0,009 0,037 0,018 0,047* 0,008 0,066** 0,004 0,004 0,010 0,003 0,007 0,001 0,005 0,006 -2,436** -2,206** -0,077 -0,114 

GENCEO 0,052** -0,011 0,022* -0,011 0,027** -0,010 -0,001 -0,003 0,008 0,003 -0,001 0,000 -0,010 -0,015 0,119 -0,021 0,029 0,039 

DUACEO -0,005 -0,012 0,005 -0,005 -0,012*** -0,025 -0,006** -0,006** -0,013** -0,014*** -0,003 -0,003 0,020*** 0,019*** 0,265 0,212 0,044 0,039 

MECOCA 0,137** 0,014 0,101** 0,035 0,065** 0,010 -0,035*** -0,036*** -0,113*** -0,114*** -0,032 -0,036** 0,018 -0,005 -2,903* -3,568* 0,027 -0,124 

_cons -2,949** 0,164 -1,720** -0,266 -1,752** -0,121 0,350*** 0,248*** 0,906** 0,544** 0,389*** 0,282*** 1,305*** 1,129*** -29,740*** -26,492*** -0,496 -1,022 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  15,1%  24,4%  34,6%  38,3%  26,5%  37,5%  2,8%  30,6%  23,2% 

r2_w 36,9% 0,0% 41,6% 0,0% 42,3% 0,0% 29,2% 0,0% 24,6% 0,0% 24,8% 0,0% 9,7% 0,0% 17,9% 0,0% 19,3% 0,0% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

ECIM 0,006*** 0,006*** 0,020** 0,020** 0,020*** 0,019*** 0,008*** 0,007*** 0,019*** 0,017*** 0,007*** 0,007*** -0,002** -0,002 0,084 0,043 0,098*** 0,078*** 

GAF -0,243*** -0,241*** -0,190** -0,167* -0,251** -0,230* -0,137*** -0,148*** -0,313*** -0,285*** -0,137*** -0,137*** -0,208*** -0,204*** -31,035*** -28,692*** -2,547*** -1,399*** 

lnAT 0,035** 0,018 0,013 0,014 0,034 0,007 0,002 -0,002 0,009 0,004 -0,012 -0,002 0,040** 0,012** 7,961*** 4,314** 0,084 -0,051 

BETA -0,012 -0,012 -0,033*** -0,032*** -0,057*** -0,051*** -0,021*** -0,021*** -0,055*** -0,053** -0,012** -0,010* 0,027** 0,025** -1,728** -1,694** -0,845*** -0,742*** 

QMTCA -0,001 -0,002 -0,004 -0,003 0,001 -0,001 0,000 0,000 0,004 0,002 0,000 0,000 -0,001 -0,002 -0,361*** -0,420** -0,138*** -0,075*** 

QMICA 0,005 0,004 -0,068** -0,060** -0,025 0,005 -0,006 0,001 0,015 0,035 0,000 0,005 -0,011 0,000 1,641 2,630 0,409 0,651* 

GENCEO 0,028** 0,023 0,003 0,001 0,030** 0,015 0,011 0,005 -0,013 -0,029 -0,038* -0,026* -0,060 -0,061 1,499 0,315 0,142 -0,077 

DUACEO 0,017** 0,020** 0,024*** 0,014** -0,009 -0,034** -0,003 -0,014** -0,009 -0,037** 0,003* 0,000 0,016*** 0,012 4,609 3,879 1,315 0,338 

MECOCA -0,015 -0,011 0,075*** 0,055 0,042 0,026 0,010 0,000 -0,017 -0,033 -0,012 -0,013 0,018 0,006 -4,198** -3,774** -0,482* -0,168 

_cons -0,157 0,107 -0,053 -0,064 -0,480 -0,043 0,022 0,090 -0,033 0,057 0,280* 0,110 0,225 0,693*** -106,831*** -50,012** 0,542 1,644* 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  13,0%  12,0%  29,5%  47,9%  36,3%  26,5%  9,0%  25,4%  14,8% 

r2_w 20,7% 0,0% 28,3% 0,0% 21,5% 0,0% 30,3% 0,0% 28,6% 0,0% 31,4% 0,0% 15,7% 0,0% 33,6% 0,0% 26,7% 0,0% 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

ECIM 0,003** 0,003*** 0,024*** 0,023*** 0,021*** 0,019*** 0,008*** 0,007*** 0,036*** 0,032** 0,008*** 0,007*** 0,000 0,000 0,065 -0,046 0,109*** 0,089*** 

GAF -0,212*** -0,216*** -0,064 -0,058 -0,150*** -0,171*** -0,153*** -0,152*** -0,312*** -0,259** -0,149*** -0,126*** -0,154** -0,170*** -56,589*** -61,725*** -2,844*** -1,861* 

lnAT -0,001 -0,003 0,029** 0,017 0,013* 0,002 -0,030*** -0,007** -0,042* 0,000 -0,048*** -0,010** -0,017* -0,013* 28,011*** 8,542*** -0,509*** -0,051 

BETA 0,006 0,007 0,000 0,003 -0,005 0,001 -0,009 -0,017* -0,024 -0,059 -0,011 -0,024 -0,013 -0,012 -10,613** -0,672 -0,202** -0,461*** 

QMTCA -0,002* -0,002** -0,004*** -0,005*** -0,005*** -0,005*** -0,003*** -0,001 -0,013*** -0,007 -0,002** 0,000 0,007*** 0,006*** 0,521** -0,617 -0,090*** -0,062* 

QMICA 0,010 0,010 -0,084*** -0,064* -0,061** -0,037* -0,022** -0,018 0,024 0,050* -0,005 -0,003 -0,056** -0,047 -18,975** 0,532 0,256 0,085 

GENCEO -0,005 -0,005 -0,006 -0,004 0,011 0,015 0,003 0,006 0,024* 0,025 0,000 0,003 -0,022*** -0,019** -2,425*** -2,936 0,558** 0,479** 

DUACEO -0,009*** -0,009** -0,021** -0,022** -0,006 -0,007 -0,006 -0,006 -0,065** -0,061 -0,013** -0,012** 0,007 0,005 -1,944** -3,759*** -0,198 -0,141 

MECOCA -0,021** -0,021** -0,001 0,001 -0,004 0,001 -0,009 -0,003 0,041 0,032 -0,010 -0,005 0,006 0,006 -1,976 0,188 -0,351*** -0,056 

_cons 0,406** 0,435*** -0,321 -0,135 -0,126 0,046 0,564*** 0,192*** 0,733* 0,047 0,870*** 0,241*** 1,103*** 1,042*** -412,100*** -107,503*** 9,103*** 1,528 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  18,4%  10,7%  25,9%  39,2%  37,7%  23,2%  9,8%  19,4%  20,0% 

r2_w 22,4% 0,0% 37,9% 0,0% 37,7% 0,0% 34,0% 0,0% 19,2% 0,0% 35,5% 0,0% 9,1% 0,0% 13,8% 0,0% 13,5% 0,0% 

Continua 
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Tabela 47 
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 – ECIM - conclui 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

ECIM 0,012* 0,012* 0,014*** 0,014*** 0,019*** 0,019*** 0,006*** 0,006*** 0,032*** 0,030*** 0,006*** 0,006*** 0,001 0,001 0,109 0,072 0,097*** 0,086*** 

GAF -0,098*** -0,112*** -0,078** -0,073** -0,169*** -0,173*** -0,133*** -0,141*** -0,249*** -0,261*** -0,127*** -0,130*** -0,144*** -0,147*** -46,721*** -43,106*** -1,116** -1,092*** 

lnAT 0,010 0,001 0,019** 0,017* -0,001 -0,002 -0,016*** -0,010*** -0,014 -0,007 -0,017*** -0,011*** 0,001 0,000 14,687*** 8,704*** 0,050 0,004 

BETA -0,011 -0,007 -0,012 -0,013 -0,018* -0,017* -0,013*** -0,014*** -0,051*** -0,053*** -0,012*** -0,014* -0,008 -0,008 -3,377* -1,372* -0,751*** -0,716*** 

QMTCA 0,010 0,008 0,001 0,001 0,003 0,002 -0,002** -0,002 -0,007*** -0,006*** -0,001 0,000 0,004** 0,004** 0,474* 0,009 -0,036 -0,030 

QMICA -0,037 -0,034 -0,021 -0,018 0,000 0,008 0,013 0,010 0,034 0,041** 0,024* 0,019 -0,002 0,000 2,813 8,075*** 0,018 0,101 

GENCEO 0,007 0,006 0,002 0,001 0,014** 0,014* -0,001 0,000 0,002 0,003 -0,002 0,000 -0,079*** -0,078*** -7,280** -7,719*** 0,270** 0,253*** 

DUACEO -0,017*** -0,016** 0,000 -0,001 -0,016** -0,018** -0,004 -0,003 -0,027 -0,029* 0,002 0,003 0,013** 0,012* 1,494 0,227 0,018 -0,008 

MECOCA -0,011 -0,010 0,007 0,011 0,000 0,005 -0,003 -0,005 0,009 -0,008 -0,014 -0,014 0,001 -0,001 2,007 2,373 -0,212 -0,136 

_cons 0,095 0,238 -0,153 -0,123 0,031 0,051 0,319*** 0,233*** 0,289** 0,202 0,361*** 0,255*** 0,815*** 0,829*** -218,053*** -124,297*** -0,139 0,473 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  8,2%  15,6%  28,1%  39,9%  27,6%  24,5%  12,5%  16,6%  16,3% 

r2_w 5,7% 0,0% 11,4% 0,0% 22,3% 0,0% 34,7% 0,0% 35,9% 0,0% 30,0% 0,0% 14,1% 0,0% 25,0% 0,0% 17,7% 0,0% 

 Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; EA = efeito aleatório; EF = efeito fixo; N = quantidade de observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 



323 

 

 

Tabela 48  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 1 – MVAIC 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 1 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

MVAIC 0,101*** 0,064** 0,062*** 0,046*** 0,063*** 0,045*** 0,009*** 0,008*** 0,019*** 0,018*** 0,008*** 0,007** 0,003 0,003* 0,107 0,108 0,074** 0,070** 

_cons -0,29 -0,058 -0,190* -0,092 -0,294** -0,180** 0,003 0,006 0,005 0,014 0,031** 0,037*** 0,808*** 0,808*** 3,031*** 3,027*** -0,335** -0,31 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  12,9%  18,2%  28,2%  6,5%  7,2%  3,0%  0,8%  0,4%  7,8% 

r2_w 31,6% 0,0% 36,6% 0,0% 37,1% 0,0% 22,8% 0,0% 19,0% 0,0% 13,6% 0,0% 1,0% 0,0% 0,3% 0,0% 8,3% 0,0% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

MVAIC 0,008*** 0,008*** 0,021** 0,021** 0,022*** 0,020*** 0,009*** 0,008*** 0,022*** 0,020*** 0,009*** 0,008*** -0,001 -0,001 0,254** 0,245*** 0,129*** 0,096*** 

_cons 0,288*** 0,287*** 0,061 0,063 -0,042 -0,035 -0,004 -0,002 -0,028*** -0,02 0,015*** 0,017 0,819*** 0,819*** 2,608*** 2,661 -0,841*** -0,644*** 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  8,5%  8,9%  14,0%  9,9%  13,4%  14,7%  0,0%  0,1%  1,2% 

r2_w 7,9% 0,0% 23,8% 0,0% 16,7% 0,0% 21,9% 0,0% 21,1% 0,0% 21,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,0% 0,0% 8,7% 0,0% 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

MVAIC 0,004*** 0,004*** 0,022*** 0,021*** 0,020*** 0,018*** 0,009*** 0,008*** 0,044*** 0,039*** 0,008*** 0,007*** 0,001 0,001 0,508*** 0,444*** 0,119*** 0,098*** 

_cons 0,310*** 0,309*** 0,060*** 0,066* -0,036** -0,025 -0,005 0,001 -0,171*** -0,135** 0,016*** 0,022* 0,811*** 0,810*** 5,905*** 6,324 -0,830*** -0,689*** 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  2,6%  8,8%  15,5%  14,6%  39,5%  18,1%  1,5%  0,4%  10,6% 

r2_w 6,5% 0,0% 33,6% 0,0% 33,9% 0,0% 24,7% 0,0% 27,4% 0,0% 23,7% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 7,7% 0,0% 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

MVAIC 0,011** 0,012* 0,013*** 0,013*** 0,019*** 0,018*** 0,007*** 0,007*** 0,035*** 0,034*** 0,007*** 0,007*** 0,001 0,001 0,388*** 0,370*** 0,104*** 0,094*** 

_cons 0,268*** 0,267*** 0,113*** 0,113*** -0,022 -0,021 0,007* 0,008 -0,103** -0,095** 0,028*** 0,029** 0,812*** 0,812*** 3,259*** 3,37 -0,646*** -0,583*** 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  7,0%  11,6%  18,6%  10,0%  23,9%  10,8%  0,6%  0,4%  6,8% 

r2_w 4,0% 0,0% 10,1% 0,0% 18,5% 0,0% 20,6% 0,0% 37,3% 0,0% 18,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,5% 0,0% 9,7% 0,0% 

 Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; EA = efeito aleatório; EF = efeito fixo; N = quantidade de observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



324 

 

 

Tabela 49  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 2 – MVAIC 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 2 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

MVAIC 0,105*** 0,062** 0,064*** 0,046*** 0,065*** 0,044*** 0,008*** 0,007*** 0,017*** 0,016*** 0,006*** 0,006*** 0,002 0,002* 0,065 0,056 0,070*** 0,066** 

GAF -0,015 -0,172* -0,047 -0,051 -0,012 -0,059 -0,069*** -0,092*** -0,112 -0,149** -0,136*** -0,146*** 0,030* 0,009 -13,058*** -13,003*** -0,129 -0,271* 

lnAT 0,152** -0,004 0,088** 0,016 0,085** 0,005 -0,016* -0,011** -0,043 -0,023 -0,016* -0,011 -0,037*** -0,024* 2,491*** 2,364*** 0,051 0,085 

BETA 0,080* 0,052 0,047* 0,021 0,027 0,012 -0,010 -0,008 -0,038*** -0,033** 0,008** 0,008* -0,035* -0,032* -2,092** -2,151*** -0,543*** -0,541*** 

_cons -2,700** 0,033 -1,575** -0,336 -1,631** -0,242 0,281** 0,206*** 0,722* 0,439** 0,309** 0,245** 1,400*** 1,193*** -31,089*** -29,052*** -0,790 -1,271 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  14,8%  19,1%  29,0%  31,0%  18,5%  33,8%  1,1%  27,1%  21,8% 

r2_w 33,3% 0,0% 38,3% 0,0% 38,5% 0,0% 30,2% 0,0% 25,7% 0,0% 26,1% 0,0% 6,9% 0,0% 16,8% 0,0% 20,3% 0,0% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

MVAIC 0,006*** 0,006*** 0,020** 0,020** 0,020*** 0,018*** 0,008*** 0,007*** 0,019*** 0,018*** 0,008*** 0,007*** -0,002*** -0,003* 0,075 0,028 0,105*** 0,079*** 

GAF -0,236*** -0,235*** -0,173** -0,151* -0,233** -0,224* -0,131*** -0,144*** -0,318*** -0,298*** -0,150*** -0,143*** -0,231*** -0,229*** -31,524*** -29,752*** -2,761*** -1,590*** 

lnAT 0,036** 0,018 0,016 0,016 0,035 0,008 0,003 -0,001 0,017 0,006 -0,005 0,000 0,045** 0,012* 8,178*** 4,243** 0,207 -0,094 

BETA -0,013* -0,012 -0,027** -0,028*** -0,054*** -0,049*** -0,020*** -0,020*** -0,054** -0,052** -0,010** -0,009 0,029** 0,027** -1,936** -1,788*** -0,841*** -0,719*** 

_cons -0,195 0,083 -0,114 -0,117 -0,486 -0,053 0,007 0,077 -0,164 0,017 0,156 0,076 0,158 0,693*** -115,069*** -53,498** -2,656 1,832 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  12,8%  9,1%  23,7%  45,1%  31,0%  32,2%  9,8%  24,1%  12,4% 

r2_w 20,7% 0,0% 26,9% 0,0% 21,3% 0,0% 31,3% 0,0% 30,1% 0,0% 32,1% 0,0% 14,6% 0,0% 31,0% 0,0% 20,6% 0,0% 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

MVAIC 0,003*** 0,003*** 0,021*** 0,020*** 0,019*** 0,018*** 0,008*** 0,007*** 0,043*** 0,038*** 0,008*** 0,007*** 0,000 0,000 0,039 0,016 0,109*** 0,088*** 

GAF -0,206*** -0,210*** -0,052 -0,049 -0,138*** -0,164** -0,144*** -0,146*** -0,228** -0,217* -0,137*** -0,118*** -0,161** -0,173*** -54,952*** -61,569*** -2,528** -1,722* 

lnAT 0,003 0,000 0,032** 0,019 0,017* 0,002 -0,028*** -0,007** -0,025 -0,007 -0,045*** -0,010** -0,027*** -0,015* 26,042*** 8,093*** -0,397** -0,086 

BETA 0,005 0,007 0,004 0,006 -0,003 0,003 -0,008 -0,016* -0,030 -0,047 -0,011 -0,022 -0,007 -0,010 -9,564** -0,422 -0,249*** -0,427*** 

_cons 0,317* 0,356*** -0,436** -0,223 -0,263* -0,017 0,488*** 0,171*** 0,313 0,071 0,780*** 0,229*** 1,294*** 1,095*** -386,779*** -105,478*** 6,378** 1,492 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  17,0%  8,4%  21,6%  38,7%  42,7%  26,5%  13,3%  18,2%  18,4% 

r2_w 21,6% 0,0% 34,7% 0,0% 35,6% 0,0% 34,2% 0,0% 28,3% 0,0% 37,7% 0,0% 5,8% 0,0% 12,8% 0,0% 12,4% 0,0% 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

MVAIC 0,011* 0,011* 0,013*** 0,013*** 0,017*** 0,017*** 0,006*** 0,006*** 0,033*** 0,032*** 0,006*** 0,006*** -0,001 -0,001 -0,052 -0,059 0,095*** 0,085*** 

GAF -0,099*** -0,116*** -0,088*** -0,083** -0,178*** -0,180*** -0,137*** -0,143*** -0,255*** -0,258*** -0,128*** -0,129*** -0,180*** -0,182*** -50,573*** -46,909*** -1,047** -1,021** 

lnAT 0,009* 0,003 0,020*** 0,019** 0,004 0,003 -0,012*** -0,009*** 0,001 -0,001 -0,015*** -0,010** 0,005 0,004 15,284*** 9,131*** 0,049 -0,004 

BETA -0,016 -0,012 -0,012 -0,013 -0,018 -0,017 -0,011** -0,012** -0,043*** -0,043** -0,010** -0,012* -0,007 -0,008 -3,280* -0,459 -0,740*** -0,690*** 

_cons 0,175* 0,264 -0,167 -0,147 -0,013 0,001 0,249*** 0,197*** -0,010 0,034 0,307*** 0,226*** 0,795*** 0,808*** -219,682*** -125,599*** -0,621 0,239 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  12,2%  12,2%  24,0%  40,8%  31,3%  28,2%  13,7%  15,3%  16,5% 

r2_w 4,5% 0,0% 11,0% 0,0% 21,2% 0,0% 34,9% 0,0% 41,0% 0,0% 31,3% 0,0% 7,3% 0,0% 23,6% 0,0% 17,5% 0,0% 

 Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; EA = efeito aleatório; EF = efeito fixo; N = quantidade de observações 
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Tabela 50  
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 – MVAIC 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
1

4
 

MVAIC 0,105*** 0,064** 0,064*** 0,047*** 0,064*** 0,044*** 0,008*** 0,007*** 0,017*** 0,016*** 0,006*** 0,006*** 0,002 0,002* 0,041 0,031 0,071*** 0,065** 

GAF -0,012 -0,168 -0,037 -0,057 -0,022 -0,082 -0,079*** -0,100*** -0,138** -0,177*** -0,142*** -0,152*** 0,045*** 0,020 -12,764*** -12,841*** -0,056 -0,239 

lnAT 0,154** -0,010 0,091** 0,013 0,085** 0,000 -0,017** -0,011** -0,045 -0,022 -0,017* -0,010 -0,033** -0,020* 2,605*** 2,416*** 0,058 0,092 

BETA 0,090** 0,060 0,052** 0,027 0,035 0,020 -0,010 -0,008 -0,040*** -0,034** 0,007* 0,007* -0,037** -0,035* -2,184*** -2,262*** -0,554*** -0,552*** 

QMTCA 0,024 0,012 0,010 0,008 0,018* 0,009 0,000 0,000 0,000 0,002 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 0,044 0,050 -0,020 -0,003 

QMICA 0,014 0,052 0,022 0,053* 0,012 0,073** 0,005 0,005 0,013 0,007 0,009 0,003 0,004 0,005 -2,413** -2,171** -0,063 -0,096 

GENCEO 0,046* -0,033 0,019 -0,021 0,024** -0,023* -0,001 -0,004 0,008 0,001 -0,001 -0,001 -0,010 -0,015 0,127 -0,015 0,030 0,032 

DUACEO 0,000 -0,005 0,008 -0,002 -0,009** -0,020 -0,005* -0,005** -0,013** -0,013*** -0,003 -0,003 0,020*** 0,020*** 0,268 0,212 0,048 0,043 

MECOCA 0,150*** 0,028 0,110** 0,045 0,075*** 0,019 -0,032*** -0,034*** -0,107*** -0,110*** -0,029 -0,035** 0,017 -0,005 -2,852* -3,535* 0,056 -0,105 

_cons -3,057** -0,025 -1,795** -0,403 -1,832** -0,264 0,326** 0,229*** 0,840** 0,490** 0,358*** 0,261*** 1,316*** 1,137*** -30,279*** -26,834*** -0,793 -1,242 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  14,6%  20,2%  30,7%  36,7%  29,1%  39,3%  2,1%  30,6%  22,9% 

r2_w 34,3% 0,0% 39,1% 0,0% 40,0% 0,0% 31,2% 0,0% 27,1% 0,0% 27,2% 0,0% 9,3% 0,0% 18,0% 0,0% 20,7% 0,0% 

2
0

1
5

 a
 2

0
1

7
 

MVAIC 0,006*** 0,006*** 0,019** 0,019** 0,020*** 0,018*** 0,008*** 0,007*** 0,019*** 0,018*** 0,008*** 0,007*** -0,002*** -0,003** 0,061 0,026 0,099*** 0,082*** 

GAF -0,242*** -0,240*** -0,191** -0,168* -0,252** -0,230* -0,137*** -0,146*** -0,309*** -0,278*** -0,135*** -0,133*** -0,211*** -0,208*** -31,126*** -28,782*** -2,539*** -1,360** 

lnAT 0,037** 0,020 0,019 0,017 0,040 0,010 0,004 -0,001 0,015 0,006 -0,010 -0,001 0,039** 0,011** 7,965*** 4,339** 0,117 -0,045 

BETA -0,012 -0,011 -0,031*** -0,031*** -0,055*** -0,051*** -0,020*** -0,021*** -0,053** -0,052** -0,011** -0,009* 0,027** 0,024** -1,731** -1,698** -0,837*** -0,739*** 

QMTCA -0,001 -0,002 -0,003 -0,003 0,001 -0,001 0,000 0,000 0,004 0,003 0,000 0,001 -0,001 -0,002 -0,365*** -0,422** -0,137*** -0,073*** 

QMICA 0,006 0,006 -0,065** -0,057** -0,022 0,006 -0,004 0,003 0,019 0,041 0,002 0,008 -0,012 -0,002 1,632 2,607 0,426 0,673* 

GENCEO 0,027* 0,023 0,001 -0,001 0,029 0,012 0,011 0,004 -0,015 -0,032 -0,038* -0,027** -0,060 -0,061 1,490 0,320 0,134 -0,092 

DUACEO 0,017** 0,020** 0,023*** 0,014** -0,009 -0,032** -0,003 -0,014** -0,009 -0,037** 0,003* 0,000 0,016*** 0,011 4,606 3,889 1,313 0,340 

MECOCA -0,012 -0,008 0,085*** 0,063* 0,052* 0,032 0,014 0,001 -0,008 -0,030 -0,009 -0,011 0,016 0,005 -4,169** -3,764** -0,432* -0,158 

_cons -0,200 0,074 -0,170 -0,133 -0,595 -0,095 -0,028 0,070 -0,165 0,006 0,226 0,084 0,251 0,707*** -106,775*** -50,309** -0,098 1,429 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  12,6%  9,0%  25,7%  47,5%  39,5%  33,0%  9,9%  25,5%  15,5% 

r2_w 21,3% 0,0% 28,8% 0,0% 21,7% 0,0% 31,6% 0,0% 30,4% 0,0% 33,4% 0,0% 16,0% 0,0% 33,5% 0,0% 27,0% 0,0% 

2
0

1
8

 a
 2

0
2

0
 

MVAIC 0,003*** 0,003*** 0,021*** 0,020*** 0,019*** 0,018*** 0,008*** 0,007*** 0,043*** 0,038*** 0,008*** 0,007*** 0,000 0,000 0,081 0,006 0,108*** 0,089*** 

GAF -0,210*** -0,214*** -0,065 -0,059 -0,150*** -0,171*** -0,151*** -0,150*** -0,251** -0,223* -0,144*** -0,121*** -0,154** -0,170*** -56,464*** -61,495*** -2,792*** -1,842* 

lnAT 0,000 -0,002 0,036** 0,021 0,019** 0,004 -0,028*** -0,007** -0,036 -0,001 -0,047*** -0,009** -0,017* -0,013* 28,020*** 8,504*** -0,481*** -0,048 

BETA 0,006 0,007 0,003 0,007 -0,003 0,004 -0,008 -0,016* -0,019 -0,048 -0,010 -0,022 -0,013 -0,012 -10,603** -0,636 -0,188** -0,443*** 

QMTCA -0,002* -0,002** -0,004** -0,004** -0,005*** -0,005*** -0,003*** -0,001 -0,013*** -0,007 -0,002** 0,000 0,007*** 0,006*** 0,522** -0,614 -0,088*** -0,062* 

QMICA 0,009 0,009 -0,089*** -0,069* -0,065** -0,043* -0,024** -0,020 0,004 0,049** -0,008 -0,004 -0,056** -0,047 -19,014** 0,646 0,224 0,058 

GENCEO -0,005 -0,005 -0,006 -0,004 0,011 0,014 0,003 0,006 0,022* 0,027 0,000 0,003 -0,022*** -0,019** -2,429*** -2,926 0,556** 0,483** 

DUACEO -0,009*** -0,009** -0,019** -0,019** -0,003 -0,005 -0,006 -0,005 -0,061** -0,059 -0,012** -0,011** 0,007 0,005 -1,938** -3,768*** -0,187 -0,135 

MECOCA -0,021** -0,021*** -0,004 -0,001 -0,007 -0,001 -0,010 -0,004 0,035 0,025 -0,011 -0,006 0,006 0,006 -1,987 0,168 -0,366*** -0,068 

_cons 0,392** 0,422*** -0,435** -0,203 -0,229* 0,001 0,524*** 0,182*** 0,555* 0,001 0,832*** 0,228*** 1,102*** 1,042*** -412,420*** -107,326*** 8,574*** 1,420 

N 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

r2_o  18,4%  8,8%  22,5%  39,0%  43,3%  26,7%  9,8%  19,4%  19,6% 

r2_w 23,1% 0,0% 36,3% 0,0% 36,8% 0,0% 35,3% 0,0% 29,5% 0,0% 38,8% 0,0% 9,1% 0,0% 13,8% 0,0% 14,3% 0,0% 

Continua 
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Tabela 50 
Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 – MVAIC - conclui 
 Regressão com dados em painel com erros-padrão robustos de Driscoll e Kraay (1998) – Modelo Econométrico 3 

 Estimador EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA 

 Variáveis MB MB MEBITDA MEBITDA ML ML ROA ROA ROE ROE ROIC ROIC Qtobin Qtobin MVA MVA EVA EVA 

2
0

1
2

 a
 2

0
2

0
 

MVAIC 0,011* 0,011* 0,013*** 0,013*** 0,017*** 0,017*** 0,006*** 0,006*** 0,033*** 0,032*** 0,006*** 0,006*** 0,000 0,000 -0,035 -0,044 0,093*** 0,084*** 

GAF -0,107*** -0,121*** -0,087** -0,082** -0,183*** -0,184*** -0,135*** -0,142*** -0,247*** -0,254*** -0,127*** -0,129*** -0,151*** -0,153*** -47,608*** -43,759*** -1,152** -1,097*** 

lnAT 0,012 0,004 0,021** 0,019* 0,003 0,001 -0,014*** -0,009*** -0,008 -0,004 -0,016*** -0,010*** 0,001 0,000 14,725*** 8,768*** 0,068 0,015 

BETA -0,010 -0,006 -0,011 -0,012 -0,017* -0,017 -0,012*** -0,014*** -0,050*** -0,051*** -0,011*** -0,013** -0,008 -0,008 -3,368* -1,388* -0,746*** -0,714*** 

QMTCA 0,010 0,009 0,001 0,001 0,003 0,003 -0,002* -0,001 -0,007*** -0,005*** -0,001 0,000 0,004** 0,004** 0,471* 0,008 -0,034 -0,029 

QMICA -0,034 -0,031 -0,018 -0,016 0,004 0,010 0,014 0,010 0,033 0,042** 0,024* 0,020* 0,000 0,002 3,063 8,136*** 0,027 0,109 

GENCEO 0,005 0,004 -0,001 -0,002 0,010** 0,009 -0,002 -0,002 -0,008 -0,007 -0,003 -0,002 -0,078*** -0,078*** -7,204** -7,682*** 0,246** 0,226*** 

DUACEO -0,016*** -0,015** 0,002 0,001 -0,015* -0,016** -0,003 -0,003 -0,025 -0,028* 0,003 0,003 0,013** 0,013* 1,529* 0,267 0,026 -0,002 

MECOCA -0,011 -0,010 0,008 0,012 0,001 0,006 -0,003 -0,005 0,010 -0,006 -0,013 -0,014 0,001 -0,001 1,984 2,419 -0,208 -0,128 

_cons 0,056 0,202 -0,199 -0,167 -0,031 -0,003 0,296*** 0,216*** 0,162 0,109 0,338*** 0,235*** 0,818*** 0,831*** -217,650*** -124,508*** -0,489 0,240 

N 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

r2_o  8,0%  12,4%  24,4%  40,1%  32,5%  28,8%  12,3%  16,6%  16,5% 

r2_w 5,4% 0,0% 11,1% 0,0% 21,4% 0,0% 35,5% 0,0% 41,8% 0,0% 32,1% 0,0% 14,0% 0,0% 25,0% 0,0% 18,2% 0,0% 

 Legenda: * p<.1; **p<.05; *** p<.01; EA = efeito aleatório; EF = efeito fixo; N = quantidade de observações 

 

 

 

 

 

 

 

 


