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RESUMO

A importância dos ativos intangíveis tem aumentado nas últimas décadas,
principalmente devido às mudanças na sociedade que fazem com que as empresas se voltem
para a economia do conhecimento. Dessa forma, o maior entendimento desses ativos, seu
gerenciamento e mensuração tornam-se fundamentais para crescimento das empresas.
Nesse sentido, esta dissertação busca verificar se existe relação entre o capital
intelectual das empresas brasileiras - mensurado através da razão Market-to-book, do Q de
Tobin e do VAIC - e o setor da economia em que atuam. Os seis setores avaliados foram:
Indústria manufatureira; Empresa de eletricidade, gás e água; Comércio varejista; Construção;
Imobiliária e locadora de outros bens; e Transporte e armazenamento. Além disso, este
trabalho visa analisar a correlação existente entre essas três diferentes formas de quantificação
desses ativos.
Os resultados encontrados mostram que existe diferença no valor atribuído aos ativos
intangíveis de empresas de setores distintos para todos os indicadores estudados e que, em
alguns casos, é possível apontar relações entre esses setores quando comparados dois a dois.
Porém não se pôde identificar consistência dessas relações entre os diferentes indicadores.
Dessa forma, foi constatado também que a escolha do método de quantificação influencia o
nível de ativos intangíveis quando o objetivo é comparar diferentes empresas e setores.

Palavras-chave: Ativos intangíveis; Capital Intelectual; Market-to-book; Q de Tobin;
VAIC.
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ABSTRACT

The importance of intangible assets has increased in recent decades, mainly due to
changes in society that cause companies to turn to the knowledge economy. Thus, greater
understanding of these assets, its management and measurement become critical to business
growth.
In this sense, this thesis seeks to verify whether there is a relationship between the
intellectual capital of the Brazilian companies - measured by the Market-to-book ratio,
Tobin's Q and VAIC - and the economic sector in which they operate. The six sectors were:
Manufacturing; Electricity, Gas and Water; Retail; Construction; Real Estate and rental
properties; and Transportation and Warehousing. Furthermore, this paper seeks to analyze the
correlation between these three different ways of quantifying the intangible assets.
The results show that there is difference in the value assigned to intangible assets of
companies for different sectors in all indicators studied and that in some cases it is possible to
identify relationships between these sectors if compared two by two. However it was not
possible to identify consistency of these relationships between the different indicators. Thus,
it was also found that the choice of the quantification method influences the level of
intangible assets when the goal is to compare different companies and sectors.

Keywords: Intangible assets; Intellectual Capital; Market-to-book; Tobin’s Q; VAIC.
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1

INTRODUÇÃO
1.1

Apresentação

O estudo dos ativos intangíveis tem despertado um crescente interesse da comunidade
acadêmica e de negócios, apesar de não ser um tema recente, na medida em que as empresas
têm acesso relativamente fácil à aquisição de ativos tangíveis (máquinas, edifícios, etc.), o que
passa a diferenciar uma das outras é a carteira de ativos intangíveis (KAYO, 2002).
Sendo assim, a compreensão dos ativos intangíveis, seu conceito, formas de utilização e
mensuração se fazem crucial para o desenvolvimento e diferenciação das empresas no
contexto competitivo atual, no qual as companhias, cada vez mais, disputam, acirradamente,
vendas, clientes, projetos e posições no mercado.
“Ativos intangíveis são fontes de valor não físicas geradas por inovação,
design organizacional ou práticas de recursos humanos únicas. Os intangíveis
muitas vezes interagem com ativos tangíveis e financeiros para criar valor e
crescimento econômico para a organização.” (LEV, 2001, p. 7)
De acordo com as normas contábeis, o ativo intangível é um ativo não-monetário
identificável, sem substância física (IFRS, 2014).
Joia (2001) corrobora que a compreensão do conhecimento como uma arma estratégica
para as corporações não é recente. E que, cada vez mais, a importância dos ativos intangíveis
de uma corporação, e até mesmo os de países, vem sendo destacada por acadêmicos,
pesquisadores e executivos.
Dessa forma, este trabalho visa explorar uma lacuna existente nesta literatura
relacionando os ativos intangíveis das empresas e o setor de economia em que atuam com
intuito de identificar se existem diferenças significativas nos níveis de capital intelectual entre
companhias de diferentes setores.
Segundo Lev (2001), os termos, ativo intangível, capital intelectual, e ativo do
conhecimento podem ser usados indistintamente. Uma vez que os três termos são amplamente
utilizados para se referir ao mesmo ativo, sendo o primeiro empregado na literatura contábil, o
segundo mais citado pelos economistas e o terceiro geralmente aplicado na literatura de
gestão e legal.
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Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, sendo o primeiro a introdução, no
qual se apresenta o tema, os objetivos e a justificativa deste trabalho. O segundo constitui-se
do referencial teórico, que engloba tanto os conceitos e abordagens dos principais autores
referentes ao capital intelectual, quanto os modelos e métricas utilizados em sua mensuração.
Já o terceiro volta-se para as críticas da literatura sobre os métodos descritos no capitulo
anterior.
No quarto capítulo, metodologia de pesquisa, são explicados os procedimentos
necessários para a investigação empírica, englobando o levantamento dos dados, hipóteses de
pesquisa, métodos estatísticos utilizados e as restrições deste estudo.
O quinto capítulo dedica-se ao estudo dos resultados encontrados, incluindo as
estatísticas descritivas, a análise de variância, o teste de Scheffé e o coeficiente de correlação.
Por fim, no último capítulo são apresentadas as considerações finais desta dissertação.
1.2

Objetivo

O objetivo principal deste estudo é identificar se os níveis dos ativos intangíveis nas
empresas, de diferentes setores de atuação na economia, diferem entre si. Como decorrência,
foram definidos os seguintes objetivos específicos:
•

Obter informações, por meio de revisão teórica, sobre os ativos intangíveis e suas
principais formas de mensuração.

•

Avaliar se os níveis dos ativos intangíveis nas empresas dos setores estudados
diferem entre si, utilizando-se diferentes métodos de quantificação dos
intangíveis;

•

Testar se há uma correlação forte entre os diferentes métodos de quantificação dos
intangíveis.
1.3

Justificativa

A valorização dos ativos intangíveis nas últimas décadas tem aumentado o interesse no
assunto gerando um número crescente de estudos sobre o tema, tanto na comunidade
acadêmica, quanto no mundo corporativo (KAYO, 2002). As publicações sobre o assunto
tiveram como foco principal o conceito e definição do capital intelectual, bem como a sua
estruturação e comparação das metodologias de mensuração, sejam elas financeiras ou não.
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“Os ativos intelectuais se tornaram mais importantes que qualquer outro
porque, apenas através do conhecimento as companhias conseguem diferenciar
seu trabalho do dos competidores.” (Stewart, 2001, p. 18)
Num contexto em que os ativos intangíveis são percebidos como ativos fundamentais na
composição do valor de uma empresa e sua quantificação vêm tomando cada vez mais espaço,
comparações dos níveis de ativos intangíveis de diferentes empresas são inevitáveis. Dessa
forma esse trabalho busca identificar se o nível de intangibilidade de uma empresa pode ser
comparado entre empresas de setores distintos ou se cada setor opera em patamares distintos.
A importância desse trabalho pode ser justificada uma vez que apesar do grande número
estudos, empresariais e acadêmicos, sobre os ativos intangíveis, pouca atenção foi dada a
relação entre os níveis de ativos intangíveis das empresas e os diversos setores da economia,
em particular no Brasil, bem como a correlação entre diferentes métodos de mensuração
desses ativos.
2

REFERENCIAL TEÓRICO
2.1

Definição de Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis possuem diversos sinônimos na literatura, entre eles capital
intelectual, utilizado por inúmeros autores como Stewart (1998, 2001), Sullivan (1999) e Joia
(2001), ativos do conhecimento e ativos invisíveis por Sveiby (1998).
Assim como existem diversos sinônimos para o termo, sua definição também pode ser
encontrada de diversas formas por diferentes autores. Stewart (2001: 12) define o capital
intelectual como “o conhecimento que transforma material bruto e os torna mais valiosos”.
Sullivan (1999) apresenta a definição utilizada por um grupo de empresas (ICM Gathering)
que descrevem o capital intelectual como a soma de ideias, invenções, tecnologias,
conhecimentos gerais, programas de computador, desenhos, capacidades de dados, processos,
criatividade e publicações de uma empresa.
Reilly e Schweihs (1998) destacam que para um ativo ser classificado como intangível
ele deve possuir as seguintes características:
1.

Estar sujeito a uma identificação específica e descrição reconhecível;

2.

Estar sujeito à existência e proteção legal;
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3.

Estar sujeito a direito de propriedade privada, podendo ser legalmente transferido;

4.

Haver alguma exigência tangível ou manifestação da existência do ativo
intangível;

5.

Ter sido criado em um evento que possa ser identificado;

6.

Poder ser destruído ou eliminado em um evento identificável;

Stewart (1998) cita que o capital intelectual pode ser ilustrado como a soma das
patentes, processos, habilidades dos funcionários, tecnologias, informações sobre clientes e
fornecedores e a experiência da organização. O autor cita a definição de Klein e Prusak
(1994) para capital intelectual: “Material intelectual que foi formalizado, capturado e
alavancado a fim de produzir um ativo de maior valor”. E coloca ainda que o capital
intelectual só existe se atender a um propósito, ou seja, o ativo intangível muito valioso de
uma empresa pode não significar nada para outra.
Luthy (1998) enfatiza que os conceitos principais nas definições de capital intelectual
incluem a noção que o capital intelectual é algo baseado no conhecimento, capturado em uma
forma identificável e útil às organizações. Além disso, Tseng e Goo (2005) destacam em sua
pesquisa as cinco principais características desses ativos:
1.

Intangibilidade: o capital intelectual é invisível e intangível e, portanto, medidas
tradicionais não conseguem capturá-lo com precisão;

2.

Efeito de atrasos: os investimentos em capital humano e inovação levam algum
tempo para serem totalmente implementados e sentidos na companhia.

3.

Efeito de Non-zero-sum: Ao contrário de ativos tradicionais representados em
contabilidade e fluxo de caixa, os fluxos de capital intelectual não
necessariamente somam zero. Por exemplo, grandes investimentos financeiros na
instalação de novos sistemas de TI podem ser desperdiçados se os sistemas de TI
forem inadequados ou se a cultura da empresa desencoraja seu uso (Roos e Roos,
(1997) apud Tseng e Goo (2005)).

4.

Regra da multiplicação: ativos físicos são medidos usando uma regra de adição
nas demonstrações financeiras tradicionais, já o capital intelectual é medido como
uma regra de multiplicação em uma economia baseada no conhecimento.

5.

Lei dos retornos crescentes: Enquanto a terra, capital e trabalho seguem a lei dos
retornos decrescentes, conhecimento e informação, inversamente desfrutam
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retornos crescentes. Ou seja, o valor criado aumenta com a quantidade de capital
intelectual aplicado e gerado.
Apesar de existirem diferentes formas de se conceituar e explicar os ativos intangíveis é
possível notar profundas similaridades entre as definições apresentadas pelos diversos autores.
Sendo assim, pode-se considerar que o conceito de capital intelectual é consistente e bem
difundido tanto em trabalhos acadêmicos e quanto no meio corporativo.
2.2

Capital Humano

Capital humano pode ser descrito como os ativos que um indivíduo possui devido a sua
experiência de vida e estudo, tais como escolaridade, cursos, palestras, tratamento médico,
educação dentre outros. Destaca-se também que a impossibilidade de transferir tais ativos é
uma característica fundamental na distinção do capital humano dos demais tipos ativos como
o financeiro e o físico (Becker (1930); Lev & Schwartz (1971)).
“[...] eu vou falar sobre um tipo diferente de capital. Escolaridade, um
curso de formação em informática, as despesas com assistência médica e
palestras sobre as virtudes da pontualidade e honestidade são capitais também
no sentido de que melhora a saúde, aumenta os lucros [...]. Consequentemente,
é totalmente em sintonia com o conceito de capital como tradicionalmente
definido, a dizer que os gastos com educação, formação, assistência médica,
etc., são os investimentos em capital. No entanto, estes produzem capital
humano, não físico ou financeiro, porque você não pode separar uma pessoa de
seu conhecimento, habilidades, saúde ou valores assim como é possível mover
os ativos financeiros e físicos, enquanto o proprietário permanece estável.”
(Becker, 1930, p. 15)
Segundo Becker (1930), existem diversos meios de investir no capital humano, sendo os
mais destacados o estudo acadêmico, isto é, ensino fundamental, médio, graduação e pósgraduação, e os treinamentos on-the-job, ou seja, cursos, palestras e projetos que as empresas
oferecem a seus funcionários para que eles se especializem em algum tipo de serviço. Com
relação ao investimento necessário para o acréscimo de capital humano, o primeiro é em geral
feito pelo individuo, enquanto o segundo pela empresa empregadora.
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O autor argumenta que investimentos em quaisquer dos meios, acadêmico ou on-thejob, gera acréscimo salarial, uma vez que enriquece o capital humano da pessoa. Salienta,
porém que o tipo de investimento interfere no nível e na abrangência desse aumento.
Treinamentos on-the-job, por exemplo, podem ser específicos, quando são úteis em uma ou
num nicho limitado de empresas e/ou funções, ou gerais, quando podem ser utilizados seja
qual for o cargo ou companhia que o individuo atue. Dessa forma, os treinamentos gerais
refletem em crescimentos de proventos em grande parte das empresas, enquanto os
específicos geram esse benefício apenas no nicho em que atende (Becker, 1930).
Com relação ao nível salarial, Becker (1930) descreve que inicialmente, na fase de
investimento, a pessoa tem salários menores quando comparado a alguém que não está em
treinamento, ou nenhum salário, durante um período determinado. Após o fim desta fase,
conquista um salário ou um acréscimo em sua remuneração, superando a pessoa não treinada.
Cabe destacar que investimentos indiretos também devem ser considerados na formação
do capital humano, pessoas com bons hábitos de saúde e bem estar, como prática de
exercícios físicos, boa alimentação e moradia são mais produtivas e motivadas (Becker,
1930).
Como forma de mensurar o capital humano de uma pessoa, Lev e Schwartz (1971),
sugerem utilizar o valor presente dos futuros salários de um indivíduo até a data de
aposentadoria, ou seja, quanto mais próximo da data da aposentadoria menor seu capital
humano. Além disso, salienta a necessidade de se considerar a expectativa de vida, uma vez
que o individuo pode morrer ou se invalidar antes da data de aposentadoria. Nesse caso o
valor do capital humano seria inferior.
Para tais estimativas salariais Lev e Schwartz (1971) indicam a utilização de
informações públicas, como censos sobre as médias salariais por classes (sexo, idade, tempo
de estudo e formação) e para as probabilidades de morte utilizam-se tábuas biométricas de
mortalidade.
O método de cálculo pode ser expandido ao nível empresarial considerando-se que o
total do capital humano de uma empresa é dado pela soma dos capitais de cada funcionário.
Cabe destacar que grandes empresas podem utilizar sua própria experiência salarial histórica
para calcular o seu capital humano ao invés das informações públicas (Lev & Schwartz,
1971).
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A formulação descrita por Lev e Schwartz (1971) para empresas pode ser considerada
simplista se analisado o ponto de vista de Stewart (1998), que coloca o capital humano como
uma fonte de inovação para a empresa, uma vez que é formado quando a maior parte do
tempo e do talento das pessoas é dedicada a atividades que resultem em inovação. Ou seja, ”O
trabalho rotineiro, que exige pouca habilidade, mesmo quando feito manualmente, não gera
nem emprega capital humano para a organização”.
Dessa forma, o capital humano de uma empresa cresce, quando as pessoas empregam
mais seus conhecimentos na companhia ou quando um maior número de pessoas detêm
conhecimentos úteis para a organização (STEWART, 1998).
Conhecimentos, habilidades e talentos são difíceis de quantificar. E devido a isso não
existe um padrão de contabilidade amplamente aceito para medir ou relatar o valor do capital
humano (Passard, Mckenna, & Vyas, 2012).
2.3

Taxonomias dos Ativos Intangíveis

Existem diversas classificações e segregações de componentes distintas para o capital
intelectual. Porém, independente da categorização adotada percebe-se que existe uma grande
quantidade de ativos intangíveis que, de algum modo, influenciam a empresa.
2.3.1

Leif Edvinsson e Michael Malone

A taxonomia proposta por Edvinsson e Malone (1997) foi desenvolvida em um modelo
de capital intelectual para a empresa Skandia proposto por Edvinsson e Saint-Orange
(STEWART, 1998). Para esses autores o capital intelectual está dividido em pessoas e
estruturas, sendo que a primeira parcela é o capital humano, já explorado na seção anterior,
que, resumidamente, pode-se descrever como conhecimentos, experiências, habilidades e
competências dos empregados, portanto não pertence à empresa.
A segunda parcela, o capital estrutural, são os sistemas de informação, o software, os
bancos de dados, as patentes, as marcas registradas e todo o resto da capacidade
organizacional que apoia a produtividade do capital humano, ou seja, tudo o que permanece
na empresa após o fim do expediente (Katalitós, 1998). O capital estrutural, por sua vez, é
desmembrado em capital de clientes e capital organizacional, composto pelo capital de
inovação e pelo capital de processos. O modelo de Edvinsson está representado na figura 1.
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Figura 1: Classificação do capital intelectual segundo Edvinsson
Fonte: (STEWART, 1998)

2.3.2

Tomas Stewart

A taxonomia proposta por Stewart (1998) baseia-se na de Edvinsson e Malone (1998),
sendo que a distinção entre as classificações é que o primeiro coloca o capital do cliente no
mesmo nível dos demais (humano e estrutural), pois considera que os clientes não são parte
da organização. Dessa forma, o capital intelectual é a soma do capital humano, capital
estrutural e capital do cliente.
2.3.3

Nick Bontis

À primeira vista, a classificação descrita por Bontis (1998) é idêntica à proposta por
Stewart (1998), pois também subdivide o capital intelectual em capital humano, capital
estrutural e capital do cliente. Apesar de semelhantes, a diferença entre as taxonomias reside
na definição do capital estrutural.
Para Bontis (1998) o capital intelectual não inclui a propriedade intelectual, que são
ativos como direitos autorais, patentes, direitos de topografia de semicondutores e marcas
registradas, enquanto Stewart (1998) considera que esses ativos estão incluídos no capital
estrutural.
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O capital estrutural definido por Bontis (1998) trata dos mecanismos e estruturas que a
organização possui para apoiar os funcionários em sua busca por melhor desempenho
intelectual e, portanto, aumento do desempenho da empresa.
O capital do cliente e o capital humano são conceituados de forma bem semelhante à
descrita por Stewart (1998). O primeiro, capital do cliente, representa o potencial que uma
organização tem, devido a intangíveis fora da empresa, incluindo o conhecimento incorporado
em clientes, fornecedores, governo ou associações industriais relacionadas. É a parcela do
capital intelectual mais externa ao núcleo da organização. O segundo, capital humano, é
definido como a inteligência dos membros da organização, suas competências, habilidades,
experiências e atitudes (Bontis, 1998).
2.3.4

Patrick Sullivan

Para Patrick Sullivan o capital Intelectual pode ser desmembrado em dois grupos. O
primeiro, o capital humano, é representado pelos seus empregados, suas habilidades,
conhecimentos e experiências, similarmente ao descrito anteriormente neste trabalho. O
segundo, os ativos intelectuais, incluem planos, procedimentos, memorandos, esboços,
desenhos, projetos, programas de computador, entre outros. Existe ainda uma subdivisão
desse segundo grupo que engloba todos os ativos intelectuais que estão legalmente
protegidos, isto é, incluem patentes, direitos autorais, marcas registradas e segredos
comerciais, esses são chamados de propriedade intelectual (Sullivan, 1999).
“Ativos intelectuais são criados sempre que o capital humano é
convertido em papel ou qualquer forma de conhecimento, know-how, ou de
aprendizagem. Uma vez escrito, o conhecimento é codificado e definido. Neste
ponto, a empresa pode mover o ativo intelectual, ao invés de o indivíduo, para
onde for necessário.” (Sullivan, 1999, p. 133).
Para Sullivan, o capital intelectual por si só não leva uma empresa do conhecimento ao
sucesso, ele deve ser complementado por um terceiro grupo, o Capital Estrutural.
Representado pela infraestrutura da empresa. Inclui todos os itens encontrados no balanço
patrimonial: ativos financeiros, edifícios, máquinas entre outros (Sullivan, 1999). A figura 2
ilustra esse modelo.
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Figura 2: Modelo de empresa do conhecimento
Fonte: Adaptado de Sullivan (1999)

Cabe destacar que o capital estrutural definido por Sullivan (1999) difere, em seu
conceito, do descrito por de Edvinsson e Malone (1998), apresentado anteriormente. O que
Edvinsson e Malone (1998) definem como capital estrutural, para Sullivan (1999) está
compreendido nos ativos intelectuais. Desta forma pode-se compreender porque Sullivan
(1999) considera externo ao capital Intelectual.
2.3.5

Karl Sveiby

Os ativos invisíveis, denominação dada por Sveiby (1998) aos ativos intangíveis,
podem ser classificados em competência do funcionário, estrutura interna e estrutura externa.
O conceito de competência do funcionário está alinhado com o de capital humano
descrito anteriormente, envolvendo a capacidade dos funcionários em agir em diferentes
situações. Já a estrutura interna envolve patentes, conceitos, modelos e sistemas
administrativos e de computadores e a cultura organizacional. Por fim, a estrutura externa
refere-se às relações com clientes e fornecedores, marcas registradas e a imagem da empresa.
(Sveiby, 2001)
Na figura 3, além de exemplificar cada um desses tipos de ativos, pode-se observar que
o valor total de mercado de uma empresa inclui seu patrimônio visível e os três tipos de ativos
intangíveis.
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Patrimônio Visível
(valor contábil)
Ativos tangíveis
menos a dívida
visível

Ativos Intangíveis
(Ágio sobre o preço das ações)
Estrutura Externa
Estrutura Interna
Competência
(marcas, relações
(a organização:
individual
com clientes e
gerência, estrutura
(escolaridade,
fornecedores)
legal, sistemas,
experiência)
manuais, atitudes,
P&D,software)
Figura 3: Tipos de ativos intangíveis e o patrimônio visível
Fonte: (SVEIBY, 1998)

2.3.6

Reilly e Schweihs

Reilly e Schweihs (1998) apresentam dez categorias nas quais os ativos intangíveis são
comumente classificados e colocam que os ativos são normalmente agrupados numa mesma
categoria quando podem ser mensurados pelos mesmos métodos de avaliação. Além disso,
destacam que um ativo pode se encaixar em mais de uma classe. As categorias listadas por
Reilly e Schweihs (1998) são os ativos intangíveis relacionados à:
1.

Marketing;

2.

Tecnologia;

3.

Artes;

4.

Processamento de dados;

5.

Engenharia;

6.

Clientes;

7.

Contratos;

8.

Capital Humano;

9.

Localização;

10.

Goodwill.

Reilly e Schweihs (1998) complementam que existe um subconjunto dos ativos
intangíveis: as propriedades intelectuais, que estão presentes em diversas das categorias
listadas anteriormente. Para os autores, as propriedades intelectuais merecem destaque, pois
possuem reconhecimento e proteção legal. São exemplos de propriedades intelectuais:
marcas, softwares de computador, patentes, desenhos industriais, direitos autorais e segredos
comerciais.
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2.4
2.4.1

Mensuração dos Ativos Intangíveis
A importância da avaliação dos intangíveis

A avaliação da aquisição e uso dos ativos do conhecimento desperta grande interesse e
ceticismo (STEWART, 1998). Sua mensuração tem sido objeto de crescente interesse e
atenção dos juristas, advogados, economistas, contadores, auditores, analistas de mercado de
ações, membros da autoridade do governo, stakeholders, além de especialistas na avaliação de
autoria, direitos de patentes, invenções e empresas. Além disso, os gestores estão descobrindo
que o reconhecimento da propriedade intelectual pela população e pelos clientes, gera
aumento da demanda, o que, consequentemente, eleva as receitas e os lucros do negócio
(Kasznar, 2008)
Andriessen (2004) apud Lauretti (2011) destaca seis razões pelas quais é importante a
quantificação dos intangíveis:
1.

O que se mede se gerencia;

2.

Para melhorar a gestão de recursos intangíveis;

3.

Para monitorar efeitos derivados de ações;

4.

Para traduzir a estratégia organizacional em ações;

5.

Para ponderar possíveis e distintos cursos de ação;

6.

Para aperfeiçoar o gerenciamento da organização como um todo.

Nesse sentido, Reilly e Schweihs (1998) apud Kayo (2002) elencam, também, três
razões para se mensurar o valor dos ativos intangíveis. Primeira, por essa avaliação
estabelece-se um valor de transação para venda ou compra do ativo em questão. Segunda,
pois o valor desses ativos pode servir como base para seguros e garantias de empréstimos.
Terceira, porque a quantificação dos ativos intangíveis pode fornecer subsídios para o
planejamento da empresa, através de informações que permitam a administração da empresa
conduzir melhorias no valor do negócio, como identificação de oportunidades de
licenciamento e comercialização, além de outras questões estratégicas. Kayo (2002)
acrescenta a essa lista a questão da divulgação do valor dos ativos intangíveis e o efeito
positivo que pode exercer sobre o mercado em geral.
Existe uma consciência crescente que o capital intelectual é um elemento essencial de
sucesso nas organizações do conhecimento e vem se tornando cada vez mais importante para
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todos os tipos de empresa, de forma que, em muitas empresas, grande parte de suas receitas
advém desse tipo de ativo. Portanto, é de extrema importância que os ativos intelectuais sejam
bem compreendidos e geridos para o sucesso das organizações na economia mundial
atualmente (Luthy, 1998).
2.4.2

Métodos de avaliação dos intangíveis

Pode-se quantificar o capital intelectual que um ativo específico gera para organização
ou o valor dos ativos intangíveis totais de uma empresa. Sendo assim, alguns métodos de
mensuração focam em calcular o valor de um ativo específico, ou seja, uma nova patente,
uma marca, uma inovação, etc.. Enquanto outros buscam avaliar o total de ativos intangíveis
de uma empresa.
Os métodos de mensuração do capital intelectual podem ser classificados também entre
os que não atribuem um valor monetário e os que atribuem um valor monetário a esses ativos.
Segundo Tan et al (2007), essa última classificação inclui não apenas métodos que buscam
estimar o valor monetário do capital intelectual, mas também todos que derivam os seus
valores através do uso de razões financeiras. Tan et al (2007) ilustra essa classificação com
uma lista, não exaustiva, de métodos para cada uma das classificações descritas acima:
•

•

Modelos que não atribuem valores monetários:
•

Balance Score Card;

•

Brooking`s Technology Broker Method;

•

Navegador Skandia;

•

IC- index;

•

Abordagem Intangible Asset Monitor;

•

The Heuristic Frame;

•

Vital Sing Scorecard; e

•

Modelo da Ernest & Young.

Modelos que atribuem valor monetário:
•

Modelo de EVA e MVA;

•

Market-to-Book Value;

•

Q de Tobin;

•

Calculo do Valor do Intangível (CVI);

•

Knowledge Capital Earnings.
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Kasznar (2008) sugere um roteiro de trabalho e boas práticas para cálculo do valor do
ativo intelectual de forma que o resultado seja considerado robusto e atenda as especificações
técnicas da matemática, estatística, econometria e modelagem econômica. Segundo o autor,
antes de iniciar a quantificação é necessário definir apropriadamente o objeto a ser
mensurado, o objetivo da mensuração, avaliar a dimensão jurídica, a serventia do cálculo, a
função produção do cálculo de valor e, por fim, a justificativa para se escolher determinado
método.
Além disso, Kasznar (2008) coloca que existem inúmeros métodos de cálculo do valor
econômico de uma propriedade intelectual, e descreve sucintamente os doze métodos que,
segundo o autor, são os mais consagrados. O autor destaca ainda que, muitas vezes usam-se
dois ou mais métodos, para certificar-se que os cálculos estão apropriados e que nenhuma
variável decisiva para expressar o verdadeiro valor da propriedade intelectual foi esquecida,
ignorada ou minimizada. Os doze métodos apresentados por Kasznar (2008) são:
1.

Método do Valor Presente;

2.

Método do Valor Presente Líquido;

3.

Método Goodwill;

4.

Método do Fluxo de Caixa;

5.

Método das Opções Reais;

6.

Método do Fluxo de Caixa Modificado;

7.

Modelos de Redes Neurais;

8.

Modelo de Macro Projetos de Valor;

9.

Modelos de Valor Presente associado à Teoria do Caos;

10.

Modelo de Investigação Mercadológica e Preferencias Reveladas pelo
Consumidor;

11.

Modelo de Capital Humano Inserido;

12.

Modelos Mistos Múltiplos.

Para medir o capital intelectual total da empresa, existem outras metodologias de
mensuração. Existem métodos que consistem em fazer uma avaliação separada para cada
componente do ativo intangível, ou seja, inclui o uso de unidades de medida apropriada para
cada componente (capital humano, estrutural e do cliente). Para serem eficazes, todas essas
medidas devem estar alinhadas para que reflitam um entendimento comum de propósito e
direção quando se olha para a organização como um todo. Enquanto outros métodos medem o
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valor de ativos intangíveis no nível organizacional, isto é, mensuram o capital intelectual da
empresa como um todo, sem referência a cada um dos seus componentes individuais (Luthy,
1998)
Com relação aos métodos de avaliação dos ativos intangíveis para empresas, Sveiby
(2001) os divide em quatro categorias, de acordo com a classificação sugerida por Luthy
(1998):
•

Direct Intellectual Capital methods (DIC). Estima o valor monetário dos ativos
intangíveis através da identificação dos seus vários componentes que podem ser
avaliados de maneira direta ou como um coeficiente agregado.

•

Market Capitalization Methods (MCM) - Calcula a diferença entre a capitalização
de mercado de uma companhia e os ativos dos acionistas como o valor de seus
ativos intangíveis.

•

Return on Assets methods (ROA) - A média das receitas antes dos impostos de
uma empresa em um determinado período é dividida pela média de valor dos seus
ativos tangíveis. O resultado é o ROA (retorno sobre ativos), que é então
comparado com a média do seu segmento. A diferença é multiplicada pela média
dos seus ativos tangíveis para calcular a média anual de receitas dos intangíveis.
Dividindo a média superior pelo custo médio de capital ou uma taxa de juros,
pode-se obter uma estimativa do valor dos ativos intangíveis.

•

Scorecard Methods (SC) - Os vários componentes de ativos intangíveis são
identificados e os indicadores e os deslocamentos predeterminados são gerados e
relatados nos scorecards ou como gráficos.

Cada uma das categorias de métodos descritas acima possuem vantagens e desvantagens
de acordo com suas características e formas de cálculo. Nenhuma delas atende a todos os
propósitos e necessidades dos interessados em mensurar os ativos intangíveis. Dessa forma,
deve-se selecionar o método mais apropriado e recomendado conforme o propósito, a situação
e o público interessado no trabalho (Sveiby, 2001).
A figura 4 ilustra os diversos métodos de mensuração dos ativos intangíveis na
classificação definida por Sveiby (2001).
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Figura 4: Métodos de mensuração
Fonte: adaptado de Sveiby (2001)

Conforme visto até agora, existem inúmeros métodos que visam mensurar o capital
intelectual tanto de um ativo especifico, como uma patente ou marca quanto os ativos
intangíveis totais de uma empresa. Sendo assim, cada método citado anteriormente, possui
virtudes e fraquezas e, dessa forma, cada um é indicado em uma situação distinta, dependendo
das informações e ferramentas disponíveis e do objetivo da análise.
A partir dos levantamentos realizados até aqui é possível constatar que este campo - da
mensuração dos ativos intangíveis- possui várias vertentes não existindo hoje na literatura um
método único que seja amplamente aceito em todas as situações em que se busca quantificar
esses ativos.
Tendo em vista o escopo deste trabalho, optou-se pelo detalhamento de quatro entre os
métodos citados anteriormente, uma vez que buscam mensurar o capital intelectual total de
uma empresa, atribuindo um valor monetário ou uma razão a esse ativo e utilizam-se
unicamente de informações públicas. Com isso, nas próximas seções, serão especificados três
métodos que foram destacados por Stewart (1998), Market-to-book, Q de Tobin e Cálculo do
Valor do Intangível, e o quarto que foi sugerido por Pulic (1998), o VAIC.
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2.4.2.1 Market-to-book value
A metodologia de mensuração dos intangíveis, obtida pela diferença entre o valor de
mercado e o valor contábil da empresa, foi destacada por vários autores e tem sido largamente
utilizada em pesquisas acadêmicas, principalmente, devido à facilidade de obtenção das
informações e simplicidade de cálculo (Stewart (1998, 2001), Luthy (1998), Jóia (2001),
Lauretti (2011)).
Stewart (2001) sugere que o valor de mercado da empresa é a soma de seus ativos
tangíveis e intangíveis, conforme ilustrado na figura 5. O valor dos ativos tangíveis pode ser
facilmente encontrado nas demonstrações contábeis da empresa através da soma do ativo
imobilizado e do capital de giro. Já o valor dos intangíveis pode ser calculado pela diferença
do valor de mercado com os ativos tangíveis e representa a soma dos capitais humano
estrutural e do cliente.

Figura 5: Modelo de Capital Intelectual
Fonte: (Stewart, 2001, p. 13)

Nesse modelo, conforme Luthy (1998) e Stewart (1998), os ativos intangíveis podem
ser obtidos pela equação 1, na qual o valor contábil é a parte referente ao patrimônio no
balanço da empresa e o valor de mercado, como ilustrado na equação 2, é o produto do preço
da ação pelo número de ações em circulação.
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 −  −    =     −   á 
Equação 1

    = ç  çã × ú   çõ   çã
Equação 2

Luthy (1998) destaca, porém, que esta medida tem um valor limitado, primeiro porque
os preços das ações são afetados por vários fatores econômicos não associados com bens
tangíveis ou intangíveis de uma empresa. Segundo, os valores contábeis representam custos
históricos depreciados e que raramente coincidem com o valor real da geração de receita dos
ativos tangíveis. Sendo assim, a melhor métrica, especialmente para comparações empresa-aempresa, é a razão entre os valores de mercado e contábil. Esta medida é considerada mais
confiável e útil, pois fatores como taxas de juros e ciclos econômicos gerais afetam todas as
empresas mais ou menos da mesma forma.
Jóia (2001) e Lauretti (2011) corroboram a crítica acima e preferem, ao invés de
trabalhar com valores absolutos, utilizar a razão do valor de mercado sobre o contábil como
medida para os ativos intangíveis. Dessa forma, quanto mais conhecimento a empresa possuir,
maior será esse valor, e, supondo-se que o capital intelectual seja maior do que zero, a razão
Valor de Mercado/Valor Contábil é maior do que um (JOIA, 2001).
ã  −  −  (/) =

   
  á 

Equação 3

2.4.2.2 Q de Tobin
O Q de Tobin é definido como a relação entre o valor de mercado e o valor de reposição
dos ativos físicos de uma empresa. O coeficiente tem diversas aplicações, e tem sido
explorado por analistas em diferentes temas financeiros como investimentos de capital, poder
de monopólio e estrutura de mercado, estrutura de propriedade, estrutura de capital,
diversificação versus foco no negócio, fusões, aquisições, performance da administração,
oportunidades de crescimento, relações de agência, custo de capital, risco da firma, entre
outros (Famá & Barros, 2000)
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Apesar de não ter sido desenvolvido como uma medida para quantificar o capital
intelectual, diversos autores destacam que o Q de Tobin pode ser utilizado para mensurá-lo, a
nível organizacional, em uma empresa (Stewart (1998), Luthy (1998), Sveiby (2001)). A
teoria é que, se q for maior que um e maior que o q dos concorrentes, então a empresa tem a
capacidade de produzir lucros maiores do que outras. Sendo assim, a empresa tem algo
intangível - o capital intelectual - que lhe dá vantagem (Luthy, 1998).
“Segundo Tobin, q é uma medida do que os economistas chamam de
‘receitas de monopólio’ – ou seja, a capacidade de uma empresa de obter lucros
incomumente altos porque possui algo que mais ninguém tem. Essa não é uma
má definição do poder manifesto do capital intelectual: sua empresa e seus
concorrentes possivelmente têm ativos físicos semelhantes, mas um de vocês
tem algo único – pessoas, sistemas, clientes- que lhes permite ganhar mais
dinheiro” (Stewart, 2001, p. 202).
Lindenberg e Ross (1981) foram os pioneiros na tentativa de construir um modelo para
calculo do q de Tobin a partir de dados reais. Porém a metodologia requer procedimentos
computacionais consideravelmente complexos e há casos em que nem todas as informações
necessárias para construção do q a partir desse modelo estão disponíveis (Famá & Barros,
2000).
De acordo com Famá e Barros (2000), o método para calcular o q de Tobin de
Lindenberg e Ross (1981) pode ser expresso como:

#=

$ + &
$
Equação 4

Onde:
VMA = o valor de mercado do capital próprio da firma;
VMD = o valor de mercado do capital de terceiros da firma;
VRA = o valor de reposição dos ativos da firma;
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Devido à dificuldade operacional da metodologia de Lindenberg e Ross (1981), e com
intuito de facilitar e simplificar o cálculo do q de Tobin, Chung e Pruitt (1994) sugerem uma
aproximação que requer menos esforço computacional e necessita apenas de dados
disponíveis nas demonstrações financeiras das empresas para ser calculado.
Segundo Monteiro et al (2012), o q de Tobin aproximado proposto por Chung e Pruitt
(1994), pode ser obtivo através da expressão:

#≅

$ + & − $
$
Equação 5

Onde:
VMA = o valor de mercado das ações ordinárias e preferências da firma;
VCD = o valor contábil do passivo da firma;
AC = o valor contábil do ativo circulante da firma
VCA = o valor contábil dos ativos.
Com objetivo de testar a consistência e confiabilidade da aproximação proposta, Chung
e Pruitt (1994) compararam sua metodologia com a de Lindenberg e Ross (1981) em dez
amostras com mais de mil empresas entre os anos de 1978 e 1987. Seus resultados atestam a
proximidade dos resultados encontrados com ambos os procedimentos de cálculo, servindo
como argumento favorável ao uso de métodos simplificados, numa perspectiva de equilíbrio
entre os benefícios e custos (Famá & Barros, 2000).
2.4.2.3 Cálculo do Valor do Intangível (CVI)
O Cálculo do Valor do Intangível (CVI), apresentado por Stewart (2001), foi
desenvolvido em um estudo pela NCI Research e pressupõe, assim como os dois métodos
explicados anteriormente, que o valor de mercado de uma empresa reflete não apenas os
ativos físicos, mas também os ativos intangíveis. Dessa forma, com objetivo de mensurar
esses ativos que criam um valor adicional aos ativos físicos, o CVI foi desenvolvido a partir
da adaptação de um modelo de avaliação de marcas (Stewart, 2001).
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O método CVI proposto por Stewart (2001) é composto por sete etapas:
1.

Calcule o lucro antes de impostos médio da empresa para nos últimos três anos;

2.

Calcule média dos ativos tangíveis da empresa para os últimos três anos;

3.

Divida lucro antes de impostos médio da empresa por seus ativos médios. Obtémse o retorno da empresa sobre os ativos (ROA);

4.

Para o mesmo período de três anos, calcule o ROA médio do setor. Se o retorno
da empresa em ativos físicos é maior do que a média do setor, avance para a
próxima fase do método. Se for inferior pare, esse método não funcionará;

5.

Calcule o excesso de retorno da empresa, isto é, multiplique o ROA do setor pelos
ativos tangíveis da empresa e depois subtraia dos lucros antes de impostos;

6.

Calcule o excesso de retorno após impostos, isso é, calcule o percentual médio de
imposto dos três anos e multiplique esse valor pelo retorno em excesso. Em
seguida, subtraia o resultado do retorno em excesso;

7.

Calcule o valor presente líquido do excesso de retorno depois de impostos. Para
isso use custo de capital da empresa como um fator de desconto apropriado e, em
seguida, divida o excesso de retorno após impostos da empresa pelo custo de
capital da empresa.

Esse resultado representa o valor intangível calculado (VIC) da empresa, que de acordo
com Stewart (2001), é uma medida da habilidade de uma empresa de usar seus ativos
intangíveis para superar o desempenho de outras empresas em seu setor.
2.4.2.4 VAIC
O indicador proposto por Pulic (1998, 2004) é utilizado como métrica para o capital
intelectual uma vez que mede o quanto de valor é criado na empresa por unidade monetária
investida em cada tipo de recurso. Considera que a empresa gera valor, isto é, a diferença
entre as saídas (produtos e serviços vendidos), e as entradas (gastos com a produção e
comercialização desses produtos e serviços), utilizando recursos financeiros (capital tangível),
humanos e estruturais (capital intelectual) (Lauretti, 2011).
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Segundo Tan et al (2007), o método VAIC se preocupa com dois aspectos importantes,
não considerados por outros métodos.
“Ele preocupa-se com dois outros aspectos importantes da
avaliação e criação de valor ainda não resolvido por outros métodos: (1)
O capital intelectual baseado no valor de mercado não pode ser
calculado para as empresas que não estão listadas no mercado de ações.
Essas empresas precisam de uma forma alternativa para determinar o
seu valor de capital intelectual baseada no mercado. (2) Não existe um
sistema adequado de monitoramento da eficiência das atividades de
negócios realizados por colaboradores, ou se o seu potencial é
direcionado para a criação de valor ou destruição de valor.” (Tan,
Plowman, & Hancock, 2007, p. 79).
Pulic (1998, 2004) sugere uma metodologia de cálculo para a eficiência do capital
intelectual de uma empresa considerando que a medida mais apropriada para o sucesso de um
negócio é o seu valor adicionado (VA), uma vez que apresenta a habilidade da companhia em
criar valor. Pulic (2004) descreve a equação básica do VA como:
$ = ()* − +,
Equação 6

Onde:
OUT = Total de vendas
IN = Total de custos de aquisição de materiais, componentes e serviços
Pulic (2004) coloca ainda que o VA pode ser calculado diretamente de informações
obtidas nas demonstrações contábeis das empresas da seguinte forma:
$ = (- + . + & + $
Equação 7

Onde:
OP = Lucro operacional
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EC = Custo com os empregados
D = Depreciação
A = Amortização
Cabe destacar que os custos com os empregados são adicionados de volta ao lucro
operacional, pois estes custos são agora tratados como parte do capital intelectual, ou seja,
uma forma de ativo (Laing, Dunn, & Hughes-Lucas, 2010).
Para Pulic (2004), o capital intelectual pode ser dividido em dois componentes: Capital
Humano e Capital Estrutural, essa taxonomia está em linha com a proposta por Edivinsson e
Malone (2004). O Capital Humano (HC) considera todas as despesas com os empregados, isto
é, o total de salários e benefícios da companhia. Dessa forma, a eficiência do capital humano
pode ser medida conforme abaixo:
/. =

$
/

Equação 8

Onde:
HCE = Coeficiente de eficiência do Capital Humano
O segundo componente do capital intelectual, Capital Estrutural (SC), é calculado pela
diferença entre o valor adicionado e o valor do capital humano. Dessa forma, o capital
estrutural pode ser obtido pela seguinte fórmula:
0 = $ − /
Equação 9

Sendo assim, fica claro que quanto maior o capital humano menor a parcela de capital
estrutural na criação de valor da empresa. Em alguns casos, quando o valor do capital humano
é superior ao valor adicionado, não existe capital estrutural (Pulic, 2004).
A eficiência do capital estrutural (SCE) é medida da seguinte forma:
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0. =

0
$

Equação 10

Após calcular a eficiência de cada componente do capital intelectual, capital humano e
estrutural, obtém-se o coeficiente da eficiência total do capital intelectual (ICE), através da
adição do SCE e HCE.
De acordo com Pulic (2004), para se obter uma visão completa da eficiência dos
recursos que agregam valor à empresa, é necessário considerar também os capitais financeiros
e físicos que ela possui. Dessa forma, é preciso calcular a eficiência desses capitais
empregados:
.. =

$
.

Equação 11

Onde:
CEE: Coeficiente de eficiência do capital Empregado
CE: Valor contábil dos ativos líquidos da companhia
Por fim, o VAIC, indicador proposto por Pulic (1998, 2004), é formado pela soma dos
três coeficientes apresentados acima, conforme a equação abaixo, e a figura 6, ilustra a
estrutura desse método.
$+ = /. + 0. + ..
Equação 12

Cabe ressaltar que o VAIC não apresenta o valor monetário do capital intelectual. Em
vez disso, ele considera diferentes fatores de eficiência relacionados com a esta medida, e ao
fazê-lo, avalia como efetivamente o capital intelectual da empresa agrega valor à organização.
Dessa forma, quanto maior o coeficiente maior a criação de valor utilizando os recursos da
empresa, incluindo o seu capital intelectual (Laing, Dunn, & Hughes-Lucas, 2010).
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Figura 6: Estrutura do modelo VAIC
Fonte: Adaptado de Laing, Dunn e Hughes-Lucas (2010)

3

CRÍTICAS AOS MÉTODOS DE MENSURAÇÃO

Por seu próprio nome: ativos intangíveis - pode-se inferir que mensurar esse tipo de
ativo não é uma tarefa simples. Nesse sentido, já foram apresentados neste trabalho diversos
métodos desenvolvidos, tanto em estudos acadêmicos quanto no meio corporativo, no qual as
empresas se deparam com a necessidade de mensurar seu capital intelectual, com intuito de
criar fórmulas, quadros, métricas e/ou indicadores que possibilitem quantificar esses ativos.
“A pesquisa sobre a mensuração de Ativos Intangíveis ou do
Capital Intelectual das empresas tem produzido uma infinidade de
propostas de métodos e teorias nos últimos anos” (Sveiby, 2001, p. 1).
Conforme já dito, quando se trata de mensurar o capital intelectual, nenhum método é
soberano, ou seja, não existe um único modelo, aceito de maneira ampla, que atenda a todas
as possíveis situações em que se necessita atribuir valor aos ativos intangíveis. Dessa forma,
em cada situação deve-se escolher o método que mais atenda aos propósitos desejados,
levando em consideração o resultado final esperado, seja ele um valor monetário, uma razão,
um quadro, ou ainda uma análise detalhada da empresa. Nesta escolha do melhor modelo,
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tende ainda que se avaliar as informações disponíveis ao executor do trabalho e a
disponibilidade de tempo para sua conclusão.
Nesse sentido, essa seção tem por objetivo destacar as principais críticas relacionadas
aos métodos utilizados nesse estudo e explicar o motivo pelos quais eles foram identificados
como os mais adequados para este trabalho, apesar dos problemas apresentados.
As principais críticas sobre a métrica Razão Market-to-Book relacionam-se a utilização
do valor de mercado como base de cálculo uma vez que é influenciado por diversos outros
fatores que não o capital intelectual da empresa em questão ((Brennan & Connell, 2000),
(STEWART, 1998)). Sáenz (2005) destaca a evolução da situação econômica, a estabilidade
do contexto político e a inquietação existente nos mercados como alguns desses fatores. Outra
crítica relaciona-se à utilização do patrimônio líquido no denominador da expressão, pois
levanta a questão desses ativos serem apresentados no balanço patrimonial com seus custos
históricos depreciados, e não com seu valor real (STEWART, 1998).
Bukh et al (1999) sugerem que a principal falha desse modelo é mensurar o capital
intelectual pelo que ele não é ao invés de construir uma forma de quantificá-lo. Brennan e
Connell (2000) colocam ainda como crítica a esse modelo o fato dele fornecer uma única
medida agregada, não permitindo uma análise do capital intelectual pelos seus componentes
individuais.
Apesar das limitações mencionadas, Sáenz (2005) enfatiza que essa métrica pode ser
válida quando as empresas que se quer comparar concorrem no mesmo mercado, pois, neste
caso, os fatores exógenos afetam igualmente as empresas analisadas, permitindo que as
diferenças encontradas na razão Market-to-book possam ser interpretadas como sendo devido
às variações existentes no capital intelectual.
Os pontos negativos apontados na literatura referentes à mensuração do capital
intelectual através do Q de Tobin concentram-se em dois aspectos. O primeiro indica que tal
métrica possui as mesmas características de oscilação mercadológica da razão Market-toBook, pois também se utiliza do valor de mercado em sua formulação. O segundo é devido ao
indicador não ter sido inicialmente construído com essa finalidade, mensurar os ativos
intangíveis (Stewart (1998), Lauretti (2011), Luthy (1998), Sveiby (2001)).
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No que concerne ao método VAIC, Arafat e Shahimi (2013), afirmam que a maior
limitação desse encontra-se em sua incapacidade de medir as empresas com valor contábil
negativo, seja de patrimônio ou lucro operacional, uma vez que resulta em um valor
adicionado negativo, o que não tem significado.
De acordo com Andriessen (2004), existem dois principais pontos críticos no método
VAIC, o primeiro é a definição dos custos com os empregados como investimentos e não
como despesas, e o segundo é que, segundo o autor, o método mistura os conceitos de fluxo e
estoque. Entretanto Iazzolino e Laise (2013), afirmam que essas críticas ainda precisam ser
revistas e aprofundadas antes de serem consideradas corretas.
Com relação ao modelo do Cálculo do Valor do Intangível (CVI), existem dois
principais fatores que motivaram a não utilização dessa métrica neste trabalho. Primeiro, o seu
resultado é um valor monetário, não uma razão, dessa forma torna-se difícil a comparação
entre empresas, principalmente por existirem na amostra companhias de portes distintos.
Além disso, em sua formulação utiliza uma informação setorial, ROA médio do setor, o que,
para esse estudo, não é considerado apropriado uma vez que o principal objetivo é verificar
diferenças entre os setores.
Apesar dos pontos negativos relacionados acima para os métodos de quantificação do
capital intelectual, a escolha das três medidas utilizadas neste trabalho, Razão Market-tobook, Q de Tobin e VAIC, se justifica devido à objetividade dos cálculos, por constituírem-se
num sistema de medição que permite a comparação entre empresas de diversos tamanhos e
setores, por ser baseado em dados presentes nas demonstrações financeiras das empresas e,
dessa forma, serem informações públicas e auditadas.
4

METODOLOGIA
4.1

Tipo de pesquisa

Para realização deste estudo, fez-se necessário uma revisão bibliográfica com objetivo
de embasar o referencial teórico onde demonstrou-se a relevância do tema capital intelectual,
tanto no mundo acadêmico como para as empresas. Gil (1989) afirma que uma pesquisa
bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituída principalmente por
livros e artigos acadêmicos. Coloca ainda, que é indicada a fim de proporcionar melhor visão
do problema e possibilitar a construção de hipóteses.
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A parte referente à pesquisa bibliográfica neste trabalho consistiu de um levantamento
de fontes de informação relacionadas ao objeto de estudo: os ativos intangíveis. Como fontes,
foram utilizados diversos tipos de publicações: livros, artigos, teses, dissertações e trabalhos
publicados na internet.
O método utilizado na construção desta dissertação enquadra-se, sob o enfoque de seus
objetivos, como uma pesquisa descritiva. Segundo Gil (1989), esse tipo de pesquisa tem como
objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou o
estabelecimento de relação entre variáveis. Dessa forma, a pesquisa descritiva engloba
aquelas que visam descobrir a existência de associações entre variáveis.
Em uma pesquisa descritiva pode-se utilizar o método qualitativo ou quantitativo. Neste
trabalho foi escolhido o método quantitativo, que Richardson (1999) coloca ser comum em
estudos descritivos orientados para a verificação da existência de relações entre variáveis ou
então de relações de causalidade entre fenômenos a partir da análise das frequências de
incidência e correlações estatísticas.
Na pesquisa quantitativa, de acordo com Godoy (1995), são estabelecidas hipóteses
específicas e as variáveis são operacionalmente definidas. Além disso, esse tipo de pesquisa
busca precisão, preocupa-se com a medição objetiva e a quantificação dos resultados.
Dessa forma, as hipóteses de pesquisa deste trabalho foram testadas a partir de análises
estatísticas realizada nas variáveis coletadas e criadas. Aplicou-se as técnicas de análise de
variância, teste de Scheffe e coeficiente de correlação.
4.2

Levantamento dos dados

Os dados necessários para a realização desta pesquisa foram levantados a partir de
fontes secundárias de informação. A principal delas, o Economática, é uma ferramenta para
análise de ações e de fundos de investimento, que engloba um conjunto de módulos de análise
que operam sobre uma base de dados de grande abrangência.
Essa ferramenta facilitou a coleta de dados uma vez que é possível obter as
demonstrações econômico-financeiras (balanço patrimonial e demonstração dos resultados) e
informações de mercado; como quantidade de ações e os respectivos valores, de todas as
empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) de uma só vez através da
criação de uma base de dados única com todas as informações necessárias.
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As informações referentes aos gastos com pessoal das empresas foram extraídas das
demonstrações de valor adicionado (DVA) de cada empresa. Esses dados, por não estarem
disponíveis no Economática, foram coletados na internet em um site de informação aos
investidores (http://www.investsite.com.br/).
Cabe destacar que para a coleta dos gastos com pessoal, por não ter sido realizada
diretamente do Economática, foi necessário acessar individualmente a DVA anual de cada
empresa, para os anos de 2011 a 2013. Dessa forma, pelo processo ter sido manual, existe o
risco de alguma falha operacional o que se tentou mitigar através de uma conferência
posterior à coleta dos dados.
Para esta pesquisa foram, inicialmente, coletados os dados de todas as empresas de
capital aberto, com ações negociadas na BOVESPA nos anos de 2011, 2012 e 2013. Algumas
empresas, porém, não apresentavam todas as variáveis necessárias em todos os anos, dessa
forma, essas variáveis foram consideradas como valores missing e as empresas excluídas da
análise.
Vale frisar que a falta de dados em algumas empresas ocorre devido às diferenças
encontradas nas demonstrações contábeis de alguns setores da economia. Pode-se
exemplificar o setor de serviços financeiros e seguros, cujos balanços não possuem a
segregação nos ativos e passivos entre circulante e não circulante, informação necessária no
cálculo dos indicadores propostos neste trabalho.
Sendo assim, um ponto crítico na definição das empresas a serem consideradas é que o
universo pesquisado sofreu redução pela supressão de algumas empresas as quais os balanços
patrimoniais possuíam formato que não consideravam os dados da forma buscada ou com a
nomenclatura exatamente igual à utilizada na busca.
Com os dados das empresas que permaneceram foram calculados os indicadores
Market-to-book ratio, Q de Tobin e VAIC para cada uma das empresas. Em alguns casos um,
ou mais, desses indicadores resultaram em um número inferior a zero. Como o objetivo é
mensurar, a partir dessas métricas, o capital intelectual optou-se por não considerar empresas
cujo pelo menos uma delas foi inferior à zero.
Um dos motivos da ocorrência de indicadores negativos, levando à exclusão de
empresas da massa de dados, foi a existência de valores inferiores a zero em informações
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cruciais para obtenção dos indicadores como lucro operacional, patrimônio líquido, ativos
e/ou passivos.
Em seguida, as empresas foram agrupadas por seus respectivos setores de atuação na
economia e decidiu-se manter, para as análises finais, apenas os setores que contivessem dez
ou mais empresas. Foi feito esse corte, pois o objetivo é comparar a média dos diferentes
setores, e, por conseguinte entende-se que é necessário um número mínimo de observações
para se obter uma média consistente.
Vale frisar que esta etapa da análise dos dados reduziu consideravelmente o número de
empresas utilizadas, pois existiam na amostra inicial diversos setores com menos de dez
companhias. Apesar da redução, conforme descrito anteriormente, entendeu-se que esse corte
era necessário para aumentar a consistência das estatísticas realizadas.
Dessa forma, a amostra desta pesquisa é composta por 106 empresas distribuídas, de
forma não uniforme, em seis setores da economia, conforme a tabela 1 abaixo.
Tabela 1: Quantidade de empresas por setor
Setor

Quantidade de
empresas

Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua.
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Total Geral

45
18
11
11
11
10
106

Cabe destacar que existe grande diferença na quantidade de empresas em cada grupo,
principalmente na indústria manufatureira em relação aos demais. Tal fato ocorre, pois este
setor é muito abrangente, englobando desde a indústria de roupas até indústrias químicas,
como pode ser visto na tabela 2. Apesar do tamanho do setor, optou-se por não segregá-lo em
mais de um, pois nenhum dos subsetores apresentavam mais de dez empresas, que foi o
critério de corte utilizado.
Além disso, é importante colocar que mesmo as empresas de um mesmo grupo não
apresentam dados homogêneos, que seriam os ideais para o estudo comparativo. Entretanto,
como a diversidade das empresas constantes em cada setor não permitiu essa padronização
dos dados, o estudo foi realizado com informações heterogêneas.
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Tabela 2: Subsetores dentro da indústria manufatureira
Setor
Indústria de equipamentos de transporte
Indústria de alimentos
Indústria de roupas
Indústria química
Indústria de artigos de couro e afins
Siderurgia e indústria básica de outros metais
Indústria de produtos de metal
Outras indústrias
Indústria de fios e tecidos
Indústria de máquinas
Indústria de papel
Impressão e atividades auxiliares
Indústria de bebidas e fumo
Indústria de eletrodomésticos, equipamentos e
componentes elétricos
Indústria de móveis e afins
Indústria de produtos de minerais não metálicos
Indústria de artigos de madeira
Total Geral

4.3

Quantidade de
empresas
7
6
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
45

Hipóteses de pesquisa

O objetivo principal desse estudo é responder o seguinte problema de pesquisa: Os
níveis de ativos intangíveis das empresas, quando comparados diferentes setores de atuação
na economia, são divergentes?
Em decorrência desse objetivo foram delineadas as seguintes hipóteses nulas (/1 ) de
pesquisa:
H1,4: Não existe diferença entre as médias de ativos intangíveis, mensurado pela Razão
Market-to-Book, das empresas dos diferentes setores.
H1,5: Não existe diferença entre as médias de ativos intangíveis, mensurado pelo Q de
Tobin, das empresas dos diferentes setores.
H1,6: Não existe diferença entre as médias de ativos intangíveis, mensurado pelo VAIC,
das empresas dos diferentes setores.
H1,7: Não existe correlação significativa entre a Razão Market-to-Book e o Q de Tobin.
H1,8: Não existe correlação significativa entre a Razão Market-to-Book e o VAIC.
H1,9: Não existe correlação significativa entre o VAIC e o Q de Tobin.
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4.4
4.4.1

Métodos Estatísticos Utilizados
Análise de variância e teste de Scheffé

A técnica da Análise de variância (ANOVA) é utilizada com o objetivo de testar a
igualdade entre as médias dos grupos observados. De acordo com Montgomery e Ruger
(2004) a hipótese a ser testada pode ser definida conforme a seguinte expressão. Onde :; é o
desvio da média global para o grupo i e α é o número de grupos testados.
/1 : :4 = :5 = ⋯ = :>
/4 : :; ≠ 0   í  
O nível de significância utilizado neste trabalho foi de 5%.
Para definir a estatística de teste base do modelo, estatística F, o método avalia a
variância entre os grupos, chamada SSB, e a variância dentro de cada grupo, SSW, e compara
essas variabilidades após dividi-las pelos respectivos graus de liberdade dando origem a
equação abaixo (Lourenço, 2004).

B(CD4,EDC)

00FH
( − 1)
=
00IH
( − )
Equação 13

Onde:
k: número de grupos
n: número total de observações
Cabe destacar que para aplicação da ANOVA é necessário que os dados sejam
normalmente distribuídos (Montgomery & Runger, 2004).
Conforme descrito, a análise de variância permite verificar se existe ou não diferenças
entre as médias dos grupos estudados. Porém quando um ou mais grupos estão sendo
analisados não é possível identificar quais deles diferem entre si. Para sanar tal questão
existem os testes de comparações múltiplas que têm o objetivo de testar cada combinação dos
grupos dois a dois para identificar se há ou não diferenças entre suas médias.
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Existem diversos testes de comparações múltiplas, cada um adequado a um tipo de
situação e dados, neste trabalho será utilizado o teste de Scheffé pois esse pode ser utilizado
em amostras de tamanhos distintos e é mais robusto à violações de normalidade na
distribuição dos dados (Lourenço, 2004).
A hipótese testada no teste de Scheffé é definida na equação abaixo e rejeita-se a
hipótese nula quando a significância do teste (p-valor) é inferior ao nível de significância
adotado (Lourenço, 2004).
/1 : J; = JK
/4 : J; ≠ JK     ≠ L; , L = 1,2, … , 
4.4.2

Coeficiente de correlação

O coeficiente de correlação, representado por ρ, visa medir o grau de associação entre
duas variáveis quantitativas. Montgomery e Ruger (2004), o definem de acordo com a
equação 14, onde PQR é a covariância entre as duas variáveis, ou seja, a média dos produtos
dos valores centrados das variáveis, e PQ e PR são os desvios padrão de cada variável.
S=

PQR
PQ PR

Equação 14

Testes de hipótese associados a essa medida visam testar se existe ou não correlação
entre as variáveis estudadas e possuem as seguintes hipóteses (Montgomery & Runger, 2004).
/1 : S = 0
/4 : S ≠ 0
4.5

Restrições de pesquisa

Esse estudo não visa comparar de forma exaustiva os setores da economia brasileira, e
tão pouco, mensurar os ativos intangíveis de todas as formas atualmente existentes na
literatura.
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Apesar de utilizar três diferentes métodos de quantificação do capital intelectual, não é o
objetivo classificá-los ou indicar o melhor ou mais apropriado. Optou-se por comparar os
setores pelas três formas, com objetivo de verificar se existe consistência nos resultados
encontrados independente da métrica escolhida. Porém não faz parte de seu escopo fazer
suposições ou justificar as divergências encontradas.

Este trabalho não tem o intuito de explorar a literatura referente aos setores da economia
selecionados para explicar o porquê das diferenças encontradas nos resultados.
4.6

Variáveis utilizadas

Nesta seção será explicitada cada uma das variáveis utilizadas neste estudo.
Inicialmente serão listadas as variáveis observadas, ou seja, dados coletados dos
demonstrativos contábeis e financeiros das empresas, bem como informações de mercado.
São elas:
•

Nome da empresa (Nm);

•

Setor da economia em que a empresa atua – NAICS|Nivel 1(Setor);

•

Valor do fechamento da ação (Vlr);

•

Quantidade de ações (Qtd);

•

Ativo Total (AT);

•

Patrimônio Líquido (PL);

•

Ativo Circulante (AC);

•

Passivo Circulante (PC);

•

Passivo Não Circulante (PNC);

•

Lucro antes dos impostos (EBIT);

•

Depreciação e Amortização (DA);

•

Despesa de Pessoal (DP);

Em seguida, descrever-se-ão as variáveis construídas a partir das primeiras. Nesta
classificação encontram-se as métricas finais de capital intelectual que serão utilizadas nas
análises estatísticas posteriores e os indicadores intermediários necessários para a construção
das mesmas.
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•

Razão Market–to-book (M/B)
Conforme descrito no referencial teórico, a razão entre o valor de mercado e
o valor contábil é utilizada como uma proxy para o capital intelectual da
empresas.
/F =

Vlr ∗ Qtd
-[

Equação 15

•

Q de Tobin (Q)
A aproximação proposta por Chung e Pruitt (1994) para o calculo do Q de
Tobin, foi aplicada para se obter o segundo indicador de capital intelectual.
#≅

Vlr ∗ Qtd + - + -, − $
$*
Equação 16

•

Valor Adicionado (VA)
Medida considerada por Pulic (2004) para o sucesso de um negócio, pois
apresenta a habilidade da companhia em criar valor.
$ = .F+* + &- + &$
Equação 17

•

Eficiência do Capital Humano (HCE)
O valor de capital humano utilizado nessa variável foi o encontrado nas
demonstrações de valor adicionado das empresas na linha referente às despesas
com pessoal.
/. =

$
&-

Equação 18

•

Capital Estrutural (SC)
Variável calculada pela diferença entre o valor adicionado e o valor do
capital humano.
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0 = $ − &Equação 19

•

Eficiência do capital estrutural (SCE)
Mede o quanto do valor adicionado é composto pelo o capital estrutural.
0. =

0
$

Equação 20

•

Eficiência do capital intelectual (ICE)
Após calcular a eficiência das duas componentes do capital intelectual, é
possível medir sua eficiência pela soma das eficiências dos capitais humano e
estrutural.
+. = /. + 0.
Equação 21

•

Eficiência de capitais empregados (CEE)
Essa variável considera os capitais financeiros e físicos que a empresa
possui e sua relação com o valor adicionado.
.. =

$
.

Equação 22

•

VAIC
O terceiro, e último, indicador de capital intelectual utilizado é formado pela
soma de três dos coeficientes de eficiência apresentados anteriormente.
$+ = /. + 0. + ..
Equação 23

4.7

Tratamento dos valores extremos

Nesta seção, serão descritos os critérios de definição de valores extremos (outliers)
utilizados neste trabalho para que as empresas com indicadores excessivamente discrepantes
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dos demais sejam excluídas da amostra final visando não influenciar a qualidade das análises
estatísticas posteriores uma vez que será realizada a comparação das médias.
Com objetivo de identificar as empresas com indicadores extremos, foi, inicialmente,
feito um gráfico boxplot para cada indicador. Segundo Bussab e Morettin (2004), este tipo de
gráfico permite análise da posição, dispersão, assimetria e dos dados discrepantes. Os dados
que podem ser outliers são os que estão marcados por asteriscos, que podem estar presentes
na parte superior ou inferior do diagrama.
Figura 7: Boxplot dos três indicadores (MB, Qtobin e VAIC)

A partir da análise conjunta dos boxplots com o resultado da análise de valores
extremos do SPSS, optou-se por eliminar da amostra final todas as empresas identificadas
como os cinco maiores valores de cada indicador. Os cinco menores valores não foram
excluídos, pois nos gráficos não existem empresas marcadas com asterisco na parte inferior.
A análise do boxplot dos três indicadores, figura 7, revelou muitos valores que podem
ser considerados extremos, os exemplos mais claros são as empresas Mundial e Grazziotin.
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Dessa forma, com o intuito de restringir mais esses casos, uma vez que eliminar todos
reduziria demasiadamente a amostra, optou-se por utilizar também a ferramenta de
identificação de valores extremos do software SPSS. O resultado pode ser observado na tabela
3, que apresenta os cinco maiores e os cinco menores valores para cada indicador.
Tabela 3: Valores Extremos por indicador
M/B

Maiores

Menores

Q de Tobin

Maiores

Menores

VAIC

Maiores

Menores

Empresa
Mundial
Mundial
Vulcabras
Kepler Weber
Souza Cruz
Plascar Part
Suzano Papel
Emae
Coteminas
Springs
Kepler Weber
Mundial
Santos Brp
Souza Cruz
Souza Cruz
Even
Rodobensimob
Rodobensimob
Coteminas
Gafisa
Grazziotin
Grazziotin
Grazziotin
BR Propert
BR Propert
Log-In
Gol
Tecnisa
Vulcabras
Rossi Resid

Ano
2011
2012
2013
2011
2012
2012
2012
2011
2013
2013
2011
2011
2012
2011
2012
2011
2011
2013
2013
2013
2012
2011
2013
2012
2011
2011
2012
2012
2011
2012

Valor
361,4
168,4
57,1
47,3
18,7
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
21,6
16,8
8,3
7,3
7,2
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
218,5
212,2
207,1
81,8
32,3
0,5
0,7
0,8
1,1
1,3

Sendo assim, após a exclusão das sete empresas a amostra final utilizada para as
análises estatísticas neste trabalho considerou 99 empresas divididas em seis setores da
economia, conforme listado na tabela 4.
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Tabela 4: Empresas na amostra final por setor
Setor
Comércio
varejista

Construção

Empresa de
eletricidade, gás e
agua.

Imobiliária e
locadora de
outros bens

Transporte e
armazenamento

Empresa
B2W Digital
BR Pharma
Dimed
Imc Holdings
Lojas Americ
Lojas Marisa
Lojas Renner
Magaz Luiza
P.Acucar-Cbd
RaiaDrogásil
Cyrela Realt
Direcional
Even
Eztec
Gafisa
Helbor
JHSF Part
MRV
Rodobensimob
Rossi Resid
Tecnisa
AES Tiete
Cemar
Cemig
Cesp
Coelce
Comgás
Copasa
Copel
CPFL Energia
Eletropaulo
Emae
Energias BR
Equatorial
Light S/A
Sabesp
Sanepar
Taesa
Tractebel
Aliansce
BR Brokers
BR Malls Par
Cyre Com-Ccp
Generalshopp
Iguatemi
Localiza
Lopes Brasil
Multiplan
Sao Carlos
All Amer Lat
Arteris
CCR SA
Ecorodovias
Gol
JSL
Log-In
Tegma
Triunfo Part

Setor
Indústria
manufatureira

Empresa
Alpargatas
BRF SA
Cambuci
Cia Hering
Coteminas
Duratex
Embraer
Eternit
Eucatex
Fer Heringer
Ferbasa
Forja Taurus
Gerdau
Gerdau Met
Grendene
Guararapes
Hypermarcas
Iochp-Maxion
JBS
Le Lis Blanc
M.Diasbranco
Marcopolo
Marfrig
Metalfrio
Millennium
Minerva
Plascar Part
Providencia
Randon Part
Santanense
Schulz
Springs
Suzano Papel
Tereos
Tupy
Ultrapar
Usiminas
V-Agro
Valid
Weg
Whirlpool
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5

ANÁLISE DOS RESULTADOS
5.1

Estatísticas descritivas

Nesta seção apresentar-se-ão algumas estatísticas descritivas referentes aos três
indicadores utilizados para medir o capital intelectual das empresas (M/B, Q e VAIC) nos três
anos analisados (2011, 2012 e 2013) e segregadas pelos seis setores de atuação das
companhias (Comércio varejista, Construção, Empresa de eletricidade, gás e agua, Imobiliária
e locadora de outros bens, Indústria manufatureira e Transporte e armazenamento) que serão
comparados posteriormente.
Tabela 5: Estatísticas descritivas
Ano
2011

2012

2013

Setor
Indústria
manufatureira
Empresa de
eletricidade, gás e
agua.
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e
locadora de outros
bens
Transporte e
armazenamento
Indústria
manufatureira
Empresa de
eletricidade, gás e
agua.
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e
locadora de outros
bens
Transporte e
armazenamento
Indústria
manufatureira
Empresa de
eletricidade, gás e
agua.
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e
locadora de outros
bens
Transporte e
armazenamento

Quantidade
de empresas

M/B
Desvio
Média
Padrão

Q
Média

Desvio
Padrão

VAIC
Desvio
Média
Padrão

41

1,52

1,27

0,74

0,70

3,03

0,71

18

1,50

1,19

0,95

0,48

10,83

7,05

10
11

3,15
1,06

2,47
0,44

0,97
0,34

0,43
0,31

3,00
5,95

0,99
4,29

10

1,84

0,89

1,08

0,29

9,24

4,18

9

2,39

1,84

1,23

0,58

5,54

3,49

41

1,96

1,74

0,92

0,88

2,99

0,75

18

1,76

1,33

1,06

0,57

9,56

7,21

10
11

5,23
1,39

4,47
0,64

1,57
0,47

0,72
0,41

2,98
5,03

0,97
4,62

10

2,60

1,05

1,39

0,41

10,90

6,99

9

3,85

2,76

1,50

0,70

6,03

3,89

41

1,96

1,48

0,89

0,66

2,97

0,76

18

1,78

1,26

1,07

0,57

8,42

6,72

10
11

3,43
1,01

2,57
0,46

1,06
0,37

0,39
0,30

2,90
6,50

0,87
5,21

10

2,40

1,23

1,22

0,35

9,91

4,95

9

3,35

2,52

1,28

0,66

5,87

3,06
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A análise da tabela 5 permite notar que, para a variável M/B, os setores de Comércio
varejista e Transporte e armazenamento possuem médias maiores que os demais setores nos
três anos observados. Com relação a variável Q, não existe uma uniformidade, entre os anos
estudados, do setor com maior indicador, uma vez que em 2011 e 2013 o setor de Transporte
e armazenamento apresenta a maior média enquanto em 2012 a média máxima é atingida pelo
Comércio varejista. Já o indicador VAIC, apresenta consistência temporal, revelando que os
setores com maiores médias são: Empresa de eletricidade, gás e água e Imobiliária e locadora
de outros bens. Os setores com as médias mais baixas são Indústria manufatureira e Comércio
varejista.
Além das análises descritivas, é importante verificar se as diferenças entre as médias das
variáveis utilizadas para mensurar o capital intelectual das empresas são estatisticamente
significativas. Essas análises serão feitas nas próximas seções.
5.2

Tratamento dos dados

Os procedimentos estatísticos que serão utilizados para testar as hipóteses de pesquisa
são baseados na suposição de que os dados provêm de uma distribuição de probabilidade
normal. Sendo assim, antes de aplicar os testes de hipótese nos dados é necessário verificar a
normalidade das variáveis M/B, Q e VAIC segregadas por setor e por ano. Com esse objetivo
foram efetuados dois tipos de análises, a primeira a partir do gráfico Q-Q, e em seguida, o
teste de Shapiro-Wilk.
De acordo com Richard e Wichern (2007), o gráfico Q-Q é baseado no quantil amostral
versus quantil esperado sob normalidade. Dessa forma, quando a configuração de pontos no
gráfico se aproxima de uma reta, a suposição de normalidade é sustentável, enquanto que, se
houver pontos que se desviam do comportamento linear a normalidade pode ser contestada.
Apesar de ilustrativa e de fácil compreensão a verificação de normalidade através dos
gráficos Q-Q é subjetiva, pois cabe ao pesquisador avaliar se a formação gráfica pode ou não
ser considerada ajustada a reta e, por conseguinte pertencente à distribuição normal. Dessa
forma, faz-se necessário a realização de testes estatísticos com conclusões específicas e
objetivas para confirmar ou não a avaliação subjetiva do pesquisador.
O teste de Shapiro-Wilk, segundo Sarkadi (1980), é um teste de hipótese que visa testar
se os dados seguem a distribuição normal de probabilidade e deve ser utilizado para amostras
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menores de 50. Dessa forma, se a significância do teste for superior a 0,05, considera-se que
não existem evidências para rejeitar a hipótese de normalidade dos dados.
A partir da tabela 6 e dos gráficos Q-Q, apresentados no apêndice 1, pode-se concluir
que nenhuma das variáveis, que utilizaremos para testar as hipóteses desta pesquisa, podem
ser consideradas normalmente distribuídas. Apesar de alguns setores possuírem significância
superior a 0,05, como Construção e, portanto poder ser considerado pertencente à distribuição
normal para aplicação dos testes estatísticos, é necessário que se possa assumir normalidade
para todos os subgrupos, isto é, cada setor, ano e variável.
Tabela 6: Teste de normalidade (Shapiro-Wilk) das variáveis originais
Variável
M/B

Q

VAIC

Setor
Indústria
manufatureira
Empresa de
eletricidade, gás e
agua.
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e
locadora de outros
bens
Transporte e
armazenamento
Indústria
manufatureira
Indústria
manufatureira
Empresa de
eletricidade, gás e
agua
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e
locadora de outros
bens
Transporte e
armazenamento
Indústria
manufatureira
Empresa de
eletricidade, gás e
agua
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e
locadora de outros
bens
Transporte e
armazenamento

2011
Estatística Signif.

2012
Estatística Signif.

2013
Estatística
Signif.

0,757

0,000

0,751

0,000

0,882

0,001

0,812

0,002

0,846

0,007

0,885

0,032

0,748
0,985

0,003
0,988

0,676
0,909

0,000
0,234

0,746
0,953

0,003
0,681

0,845

0,050

0,872

0,106

0,888

0,162

0,868

0,116

0,874

0,137

0,836

0,052

0,692

0,000

0,674

0,000

0,812

0,000

0,822

0,003

0,818

0,003

0,850

0,008

0,974

0,925

0,921

0,362

0,939

0,545

0,843
0,954

0,035
0,721

0,794
0,867

0,008
0,091

0,797
0,864

0,009
0,084

0,807

0,025

0,857

0,088

0,766

0,008

0,912

0,004

0,945

0,048

0,932

0,016

0,767

0,001

0,753

0,000

0,743

0,000

0,925

0,403

0,934

0,492

0,975

0,931

0,821
0,944

0,018
0,597

0,781
0,896

0,005
0,199

0,771
0,952

0,004
0,695

0,950

0,690

0,947

0,652

0,891

0,202

0,757

0,000

0,751

0,000

0,882

0,001
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Nos casos em que essa suposição de normalidade não pode ser verificada nas variáveis
originais, segundo Bussab e Morettin (2004), podem ser efetuadas transformações das
observações de modo a obter uma distribuição mais simétrica e próxima da normal. Uma das
transformações mais utilizadas é a aplicação do logaritmo neperiano em cada uma das
variáveis.
Tabela 7: Teste de normalidade (Shapiro-Wilk) das variáveis transformadas
Variável
LN_M/B

LN_Q

LN_VAIC

Setor
Indústria
manufatureira
Empresa de
eletricidade, gás e
agua
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e
locadora de outros
bens
Transporte e
armazenamento
Indústria
manufatureira
Indústria
manufatureira
Empresa de
eletricidade, gás e
agua
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e
locadora de outros
bens
Transporte e
armazenamento
Indústria
manufatureira
Empresa de
eletricidade, gás e
agua
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e
locadora de outros
bens
Transporte e
armazenamento

2011
Estatística Signif.

2012
Estatística Signif.

2013
Estatística
Signif.

0,976

0,521

0,989

0,962

0,980

0,681

0,944

0,344

0,952

0,462

0,974

0,869

0,953
0,945

0,699
0,580

0,861
0,959

0,078
0,763

0,956
0,962

0,738
0,792

0,974

0,923

0,971

0,902

0,973

0,915

0,976

0,944

0,934

0,518

0,924

0,422

0,987

0,902

0,975

0,498

0,960

0,153

0,936

0,248

0,920

0,128

0,948

0,397

0,970

0,891

0,886

0,155

0,912

0,294

0,947
0,964

0,608
0,832

0,940
0,921

0,520
0,369

0,958
0,906

0,746
0,254

0,857

0,089

0,908

0,304

0,882

0,164

0,950

0,072

0,974

0,457

0,962

0,181

0,905

0,071

0,934

0,226

0,942

0,319

0,955

0,726

0,955

0,722

0,958

0,765

0,952
0,946

0,663
0,619

0,988
0,955

0,995
0,725

0,935
0,926

0,467
0,407

0,858

0,090

0,896

0,230

0,886

0,182

0,976

0,521

0,989

0,962

0,980

0,681

Após realizarmos a transformação logarítmica nos indicadores, foram realizados
novamente o gráfico de Q-Q, apresentados no apêndice 2, e o teste de Shapiro-Wilk, na tabela
7, a partir dos quais se pôde concluir que as variáveis transformadas podem ser consideradas
pertencentes à distribuição normal, uma vez que os dados se agrupam em torno da linha
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gerada no diagrama Q-Q e a significância do teste de normalidade foi superior a 5% em todos
os subgrupos, permitindo a não rejeição da hipótese de normalidade das observações.
Sendo assim, é possível realizar os procedimentos estatísticos necessários para testar as
hipóteses de pesquisa nas variáveis transformadas, LN_MB, LN_Q e LN_VAIC.
5.3

Análise de variância e teste de Sheffé

A análise de variância será utilizada para testar as três primeiras hipóteses de pesquisa,
uma vez que tem por objetivo testar a igualdade entre médias de dois ou mais grupos. Nesses
casos, a rejeição da hipótese nula implica aceitar as hipóteses alternativas, que indicam a
existência de diferenças significativas das médias dos indicadores calculados, para mensurar o
capital intelectual das empresas, entre os diferentes setores testados.
H1,4: Não existe diferença entre as médias de ativos intangíveis, mensurado pela Razão
Market-to-Book, das empresas dos diferentes setores.
H1,5: Não existe diferença entre as médias de ativos intangíveis, mensurado pelo Q de
Tobin, das empresas dos diferentes setores.
H1,6: Não existe diferença entre as médias de ativos intangíveis, mensurado pelo VAIC,
das empresas dos diferentes setores.
Cada uma das hipóteses foi testada por três anos consecutivos, com intuito de evitar que
razões pontuais e temporais, como a situação econômica do país, levassem a resultados
incorretos. Sendo assim, optou-se por considerar consistentes, apenas, os resultados que se
repetiram em todos os anos analisados.
A tabela 8 apresenta os resultados da análise de variância para os três indicadores
(Market-to-book, Q de Tobin e VAIC) utilizados para mensurar o capital intelectual. Cabe
lembrar que os testes foram realizados utilizando as variáveis transformadas. Como a
significância do teste, para os três anos, foi inferior a 5%, pode-se dizer que existem
evidências para se rejeitar as hipóteses nulas de igualdade das médias para todas as variáveis.
Dessa forma, é possível concluir que os indicadores utilizados para medir os ativos
intangíveis das empresas apresentam médias distintas entre os diferentes setores de atuação
investigados. Ou seja, o nível de ativos intangíveis das empresas dos setores de Indústria
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manufatureira, Empresa de eletricidade, gás e água, Comércio varejista, Construção,
Imobiliária e locadora de outros bens e Transporte e armazenamento são diferentes
independentemente do indicador utilizado para avaliar.
Tabela 8: Teste F de análise de variância
Indicador
M/B

Ano
2011

2012

2013

Q

2011

2012

2013

VAIC

2011

2012

2013

Entre grupos
Dentro dos grupos
Total
Entre grupos
Dentro dos grupos
Total
Entre grupos
Dentro dos grupos
Total
Entre grupos
Dentro dos grupos
Total
Entre grupos
Dentro dos grupos
Total
Entre grupos
Dentro dos grupos
Total
Entre grupos
Dentro dos grupos
Total
Entre grupos
Dentro dos grupos
Total
Entre grupos
Dentro dos grupos
Total

Soma dos
quadrados
8,103
43,083
51,186
15,275
44,894
60,170
10,606
47,845
58,452
22,207
43,911
66,118
17,595
38,271
55,866
16,630
36,059
52,688
22,587
22,426
45,013
20,080
27,730
47,810
17,630
20,911
38,541

Graus de
liberdade
5
93
98
5
93
98
5
93
98
5
93
98
5
93
98
5
93
98
5
93
98
5
93
98
5
93
98

Quadrados
médios
1,621
0,463

Teste F

Signif.

3,498

0,006

3,055
0,483

6,329

0,000

2,121
0,514

4,123

0,002

4,441
0,472

9,406

0,000

3,519
0,412

8,552

0,000

3,326
0,388

8,578

0,000

4,517
0,241

18,734

0,000

4,016
0,298

13,469

0,000

3,526
0,225

15,681

0,000

Adicionalmente à análise de variância, foi realizado o teste de Scheffé, uma vez que o
teste F permite apenas dizer se existe ou não diferença nas médias dos grupos analisados.
Porém não identifica que grupos podem ser considerados divergentes quando mais de dois
grupos são comparados.
Na tabela 9, quando a significância é inferior a 5% rejeita-se a hipótese nula de que a
diferença entre as médias dos grupos é nula. Ou seja, é possível verificar quais dos grupos
divergem significativamente entre si. Em 2011, apesar do teste F na análise de variância ter
revelado que as médias entre os grupos não são iguais, ao checar as diferenças duas a duas,
nenhum setor mostrou-se significativamente diferente do outro. Já para 2012, o setor de
comércio varejista apresentou diferenças representativas com os setores de Indústria
manufatureira, Empresa de eletricidade, gás e água e Construção. O ano de 2013, entretanto,
revelou diferenças apenas entre os setores de comércio varejista e Construção.
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O fato de 2011 não ter revelado nenhuma diferença entre os grupos quando comparados
dois a dois e o ano de 2013 ter apresentado menos diferenças significativas que o ano de 2012
já era esperado devido às diferenças encontradas nas significâncias dos testes F realizados na
análise de variância, que pôde ser observado na tabela 8. Uma vez que, quanto menor a
significância maior as diferenças esperadas entre os grupos.
Dessa forma, apesar da rejeição da hipótese de igualdade das médias dos ativos
intangíveis, medidas pelo Market-to-Book, entre os grupos ter sido consistente para os três
anos através da análise de variância, o teste de Scheffe não permitiu distinguir quais dos
setores estudados diferem entre si.
Tabela 9: Teste de Scheffe para o indicador Market-to-book
Grupo (a)
Indústria
manufatureira

Empresa de
eletricidade, gás e
agua

Comércio
varejista

Construção

Imobiliária e
locadora de outros
bens

Transporte e
armazenamento

Grupo (b)
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Construção
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens

2011
1,000
0,068
0,982
0,811
0,663
1,000
0,106
0,996
0,820
0,687
0,068
0,106
0,064
0,856
0,950
0,982
0,996
0,064
0,628
0,491
0,811
0,820
0,856
0,628
1,000
0,663
0,687
0,950
0,491
1,000

Significância
2012
1,000
0,004
0,997
0,486
0,156
1,000
0,007
1,000
0,468
0,166
0,004
0,007
0,011
0,688
0,955
0,997
1,000
0,011
0,459
0,179
0,486
0,468
0,688
0,459
0,994
0,156
0,166
0,955
0,179
0,994

2013
1,000
0,237
0,565
0,810
0,455
1,000
0,262
0,799
0,784
0,457
0,237
0,262
0,026
0,977
1,000
0,565
0,799
0,026
0,193
0,067
0,810
0,784
0,977
0,193
0,997
0,455
0,457
1,000
0,067
0,997

A tabela 10 apresenta os resultados do teste de Scheffe para o indicador Q de Tobin,
utilizando a variável transformada LN_Q. Contrariamente ao que pode ser visto no indicador
M/B, o teste apresentou grande consistência temporal nos resultados. Isto é, nos três anos
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estudados o indicador revelou significância inferior a 5% quando comparado o setor de
Construção com os demais, exceto a Indústria manufatureira em 2012.
Diferente do ocorrido com o indicador Market-to-Book, pode-se dizer que o teste de
Scheffe para o indicador Q de Tobin apresentou razão explicativa satisfatória uma vez que
permitiu especificar quais dos setores estudados possuem diferenças significativas entre as
médias, o que foi apontado anteriormente pela análise de variância.
Sendo assim, utilizando-se essa métrica, permite-se afirmar que o setor de Construção
possui nível de ativos intangíveis significativamente diferente dos demais setores estudados,
exceto com o da indústria manufatureira, uma vez que em 2012 não apresentou diferença
significativa.
Tabela 10: Teste de Scheffe para o indicador Q de Tobin
Grupo (a)
Indústria
manufatureira

Empresa de
eletricidade, gás e
agua

Comércio
varejista

Construção

Imobiliária e
locadora de outros
bens

Transporte e
armazenamento

Grupo (b)
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Construção
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens

2011
0,361
0,569
0,009
0,222
0,165
0,361
1,000
0,000
0,992
0,972
0,569
1,000
0,001
0,997
0,989
0,009
0,000
0,001
0,000
0,000
0,222
0,992
0,997
0,000
1,000
0,165
0,972
0,989
0,000
1,000

Significância
2012
0,719
0,100
0,069
0,144
0,150
0,719
0,791
0,007
0,858
0,841
0,100
0,791
0,000
1,000
1,000
0,069
0,007
0,000
0,001
0,001
0,144
0,858
1,000
0,001
1,000
0,150
0,841
1,000
0,001
1,000

2013
0,722
0,783
0,003
0,338
0,418
0,722
1,000
0,000
0,971
0,981
0,783
1,000
0,001
0,994
0,996
0,003
0,000
0,001
0,000
0,000
0,338
0,971
0,994
0,000
1,000
0,418
0,981
0,996
0,000
1,000

Os resultados referentes ao terceiro, e último, indicador calculado para mensurar os
ativos intangíveis das empresas, podem ser verificados na tabela 11. Rejeita-se a hipótese de
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que não há diferença consistente entre as médias nos três anos estudados, nas seguintes
situações: entre a Indústria manufatureira e a Empresa de eletricidade água e gás e Imobiliária
e locadora de outros bens; e entre o Comércio varejista e a Empresa de eletricidade água e
Imobiliária e locadora de outros bens. Além desses casos, alguns setores apresentaram
diferenças significativas, porém não foram consideradas consistentes, pois a situação não foi
recorrente em todos os anos estudados.
Tais resultados nos permitem afirmar que para o indicador VAIC o teste de Scheffe
cumpriu a função esperada, isto é, identificar, dentre os setores analisados, quais possuem
médias significativamente distintas entre si. E, por conseguinte pode-se afirmar que esses
setores possuem níveis de ativos intangíveis diferentes entre si, quando o método VAIC é
utilizado na comparação.
Tabela 11: Teste de Scheffe para o indicador VAIC
Grupo (a)
Indústria
manufatureira

Empresa de
eletricidade, gás e
agua

Comércio
varejista

Construção

Imobiliária e
locadora de outros
bens

Transporte e
armazenamento

Grupo (b)
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Imobiliária e locadora de outros bens
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Construção
Transporte e armazenamento
Indústria manufatureira
Empresa de eletricidade, gás e agua
Comércio varejista
Construção
Imobiliária e locadora de outros bens

2011
0,000
1,000
0,119
0,000
0,693
0,000
0,000
0,049
0,998
0,007
1,000
0,000
0,294
0,001
0,790
0,119
0,049
0,294
0,292
0,982
0,000
0,998
0,001
0,292
0,079
0,693
0,007
0,790
0,982
0,079

Significância
2012
0,000
1,000
0,921
0,000
0,372
0,000
0,001
0,026
0,994
0,378
1,000
0,001
0,958
0,001
0,576
0,921
0,026
0,958
0,018
0,960
0,000
0,994
0,001
0,018
0,236
0,372
0,378
0,576
0,960
0,236

2013
0,000
1,000
0,026
0,000
0,062
0,000
0,001
0,852
0,856
0,862
1,000
0,001
0,115
0,000
0,170
0,026
0,852
0,115
0,299
1,000
0,000
0,856
0,000
0,299
0,330
0,062
0,862
0,170
1,000
0,330
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5.4

Coeficiente de correlação

O coeficiente de correlação de Pearson será utilizado para testar as demais hipóteses de
pesquisa, uma vez que mede a intensidade da associação entre as variáveis. Tal coeficiente é
utilizado quando os dados em questão atendem a suposição de normalidade, sendo assim será
necessário utilizar as variáveis transformadas, da mesma forma que foi feito para a análise de
variância. As hipóteses a serem testadas são:
H1,7: Não existe correlação significativa entre a Razão Market-to-Book e o Q de Tobin.
H1,8: Não existe correlação significativa entre a Razão Market-to-Book e o VAIC.
H1,9: Não existe correlação significativa entre o VAIC e o Q de Tobin.
Na tabela 12, o nível de significância inferior a 0,05 indica que se deve rejeitar a
hipótese nula de que não existe correlação entre as variáveis. Dessa forma, pode-se notar que,
de forma consistente, nos três anos estudados, existe correlação entre o Q de Tobin e os outros
dois indicadores calculados - Razão Market-to-Book e VAIC. Os indicadores Razão Marketto-Book e o VAIC apenas apresentam correlação significativa no ano de 2013 e por isso essa
relação não foi considerada consistente.
Tabela 12: Coeficiente de correlação de Pearson
2011

M/B
Q
VAIC

2012

M/B
Q
VAIC

2013

M/B
Q
VAIC

Coeficiente de correlação
Significância
Coeficiente de correlação
Significância
Coeficiente de correlação
Significância
Coeficiente de correlação
Significância
Coeficiente de correlação
Significância
Coeficiente de correlação
Significância
Coeficiente de correlação
Significância
Coeficiente de correlação
Significância
Coeficiente de correlação
Significância

M/B
1,000
0,712
0,000
0,071
0,486
1,000
0,792
0,000
0,157
0,120
1,000
0,768
0,000
0,232
0,021

Q
0,712
0,000
1,000
0,249
0,013
0,792
0,000
1,000
0,370
0,000
0,768
0,000
1,000
0,337
0,001

VAIC
0,071
0,486
0,249
0,013
1,000
0,157
0,120
0,370
0,000
1,000
,232
0,021
0,337
0,001
1,000
-

No entanto, cabe ressaltar que o coeficiente de correlação apurado entre os indicadores
VAIC e Q de Tobin, apesar de significativo para os três anos, é baixo (inferior a 0,4),
indicando que apesar de existir correlação entre as variáveis ela é considerada fraca. Já a
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correlação entre o Q de Tobin e a Razão Market-to-Book, em todos os anos foi superior a 0,7
e, dessa forma, pode ser considerada forte.
Destaca-se que a forte correlação encontrada entre os indicadores Q de Tobin e a Razão
Market-to-Book pode ser explicada devido a ambos utilizarem o valor de mercado da
empresa, quantidade de ações multiplicado pelo valor de fechamento de cada ação, como um
dos inputs principais para o cálculo.
6

CONCLUSÕES

Esta dissertação teve por finalidade principal identificar se o valor atribuído aos ativos
intangíveis nas empresas brasileiras diferem entre si, quando comparado diferentes setores da
economia. Para investigar essa questão, inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica
sobre o tema e suas principais formas de mensuração, visando proporcionar uma maior
profundidade de conhecimento teórico sobre o assunto.
Em seguida, baseado na revisão teórica realizada, foi possível a escolha, dentre os
métodos de quantificação do capital intelectual estudados, os mais indicados a serem
utilizados nesse trabalho.
Dessa forma, optou-se pelo cálculo dos ativos intangíveis a partir de três indicadores
distintos, a razão Market-to-Book, o Q de Tobin e o VAIC. A partir deles foram definidas as
hipóteses de pesquisa e conduzidos os testes estatísticos pertinentes para obtenção da resposta
à questão de pesquisa.
Os resultados encontrados permitem concluir que, para os três anos de dados analisados,
o nível de ativos intangíveis das empresas diferem significativamente quando comparando
companhias de diferentes setores, independente da métrica utilizada para mensurar, razão
Market-to-Book, Q de Tobin ou VAIC. Ou seja, pode-se dizer que, analisando conjuntamente,
as médias dos ativos intangíveis são diferentes entre os seis setores estudados, Indústria
manufatureira, Empresa de eletricidade, gás e água, Comércio varejista, Construção,
Imobiliária e locadora de outros bens e Transporte e armazenamento.
Como consequência do resultado anterior, indagou-se se seria possível identificar entre
quais setores encontrava-se a diferença apontada. Com esse objetivo foram conduzidos testes
estatísticos para cada indicador, por ano, nos quais se considerou que havia diferença entre os
setores apenas nos casos que o resultado dos testes se confirmou nos três anos testados.
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O primeiro indicador analisado sob essa ótica foi a razão Market-to-Book, cujo teste não
teve a aderência esperada uma vez que não revelou diferenças consistentes entre nenhum dos
setores estudados. Isto é, apesar de existirem diferenças entre as médias dos grupos estudados,
quando comparados dois a dois, essas não são significativas. Vale lembrar que essa conclusão
baseia-se na análise dos três anos. Se for observado pontualmente cada ano, os anos de 2012 e
2013 apresentam algumas desigualdades.
Com relação ao indicador Q de Tobin, pode-se concluir que as empresas do setor de
Construção possuem média de capital intelectual muito inferior aos demais setores estudados.
Entretanto, pelos testes realizados, na Indústria manufatureira no ano de 2012 essa diferença
não foi considerada significativa.
No último indicador investigado, o VAIC, o teste teve a aderência esperada uma vez
que revelou várias diferenças consistentes entre distintos setores, compatíveis com o
observado nas estatísticas descritivas. Verificou-se que os setores da Indústria manufatureira e
Comércio varejista possuem médias significativamente inferiores às dos setores de Empresa
de eletricidade, gás e água e Imobiliária e locadora de outros bens e serviços nos três anos.
A razão pela qual foram realizados testes com três métricas distintas foi identificar a
existência de consistência dos resultados independente do indicador escolhido para mensurar
os ativos intangíveis. Tal fato não pôde ser observado uma vez que os resultados obtidos para
cada indicador foram consideravelmente divergentes. Dessa forma, foi constatado que a
escolha do método de quantificação influencia o nível de ativos intangíveis quando o objetivo
é comparar diferentes empresas.
Considerando o objetivo específico de determinar se existe forte correlação entre os três
métodos de quantificação do capital intelectual utilizados, foi verificado que isso ocorre
apenas entre os indicadores razão Market-to-book e o Q de Tobin, e pode ser explicado uma
vez que ambos utilizam a variável valor de mercado em sua formulação. A correlação entre o
VAIC e o Q de Tobin também foi considerada significativa nos três anos, porém, devido ao
seu valor baixo não foi considerada forte.
Sendo assim, das seis hipóteses de pesquisa, considerando os três anos analisados, cinco
foram rejeitas e apenas em uma não houve evidências para a rejeição. Por conseguinte, podese dizer que os resultados obtidos, de maneira geral, corresponderam às expectativas e o
presente trabalho teve êxito em responder o problema formulado.
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Cabe ressaltar que as conclusões apresentadas restringem-se à amostra coletada para
esta pesquisa e aos seis setores analisados, não sendo possível inferir sobre a população total
de empresas, outros setores e até mesmo companhias de outros países.
Como descrito nas restrições de pesquisa, não é objetivo do trabalho justificar as
diferenças setoriais encontradas, nem as divergências apontadas entre os três indicadores
mensurados. Tais explicações podem ser objeto de trabalhos acadêmicos futuros uma vez que
o entendimento dessas diferenças pode contribuir muito para o desenvolvimento do tema.
Além disso, outro desdobramento que este trabalho sugere é a realização de estudo
similar considerando empresas de outros países, com objetivo de verificar se a relações
setoriais aqui descritas são peculiaridades brasileiras ou representam características globais.
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APÊNDICE 1
Gráficos Q-Q para variáveis observadas segregado por ano, indicador e setor. Nos
gráficos cada setor é representado por um código. Sendo: 1- Indústria manufatureira; 2Empresa de eletricidade, gás e agua; 3- Comércio varejista; 4- Construção; 5- Imobiliária e
locadora de outros bens; e 6- Transporte e armazenamento.
•

2011: Indicador Market-to-Book

Nos gráficos Q-Qs do indicador Market-to-Book para o ano de 2011, pode-se notar que,
a exceção do grupo quatro (Construção), os pontos não se encontram distribuídos
uniformemente ao longo da reta e dessa forma não podem ser considerados oriundos da
distribuição normal.
Cabe destacar que na maioria dos outros setores existem uma ou duas empresas que
distorcem essa análise, pois apresentam indicadores muito diferentes do que o valor esperado
normalizado, e que se fossem excluídas possivelmente alterariam essa conclusão. Entretanto,
neste estudo, optou-se por não eliminar essas empresas para manter um número aceitável de
observações utilizadas.
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•

2011: Indicador Q de Tobin

Nos gráficos abaixo referentes ao indicador Q de Tobin para o ano de 2011, observa-se
que alguns pontos não se encontram alinhados em volta da reta traçada, exceto o grupo três
(comércio varejista), ou seja, os indicadores observados nessas empresas foram muito
diferentes do esperado, e sendo assim não podem ser normalmente distribuídos.
Nota-se, entretanto, que em alguns setores, como indústria manufatureira e construção,
são poucas empresas que distorcem essa análise, devido à divergência entre os valores
observados e esperados. Nesses casos poderia se considerar a exclusão dessas empresas,
porém decidiu-se mantê-las na análise para não prejudicar o tamanho da amostra utilizada.
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•

2011: Indicador VAIC

Os gráficos abaixo visam avaliar se os dados do indicador VAIC para o ano de 2011,
são normalmente distribuídos, ou seja os valores observados são próximos aos esperados caso
a distribuição normal seja ajustada. Nota-se que, a exceção dos grupos cinco (Imobiliária e
locadora de outros bens) e seis (Transporte e armazenamento), os pontos não se encontram
distribuídos uniformemente ao longo da reta e assim não podem ser considerados da
distribuição normal.
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Aqui também é possível dizer que, assim como ocorreu nos dois indicadores
anteriormente analisados, existem empresas que distorcem essa conclusão e se retiradas da
amostra poderiam tornar os dados mais aderentes à distribuição. Entretanto para assegurar um
tamanho razoável de informações optou-se por não excluí-las.

•

2012: indicador Market-to-Book

Nos gráficos Q-Qs do indicador Market-to-Book para o ano de 2012 o padrão
encontrado nos dados de 2011 se mantém. Ou seja, a exceção do grupo quatro (Construção),
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os pontos não se encontram distribuídos uniformemente ao longo da reta e dessa forma não
podem ser considerados oriundos da distribuição normal.

•

2012: Indicador Q de Tobin

Nos gráficos abaixo referentes ao indicador Q de Tobin para o ano de 2012, observa-se
o mesmo resultado apresentado para o ano de 2011. Isto é, os pontos não se encontram
alinhados em volta da reta traçada, exceto o grupo três (comércio varejista), e sendo assim não
podem ser normalmente distribuídos.

61

•

2012: Indicador VAIC

Os gráficos abaixo, assim como para os demais indicadores, permitem observar que os
dados do indicador VAIC para o ano de 2012, mantém o resultado encontrado em 2011,
indicando que, a exceção de dois grupos, os pontos não se encontram distribuídos
uniformemente ao longo da reta e assim não podem ser considerados pertencentes à
distribuição normal.
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•

2013: Indicador Market-to-Book

O comportamento encontrado nos dados para os anos de 2011 e 2012 se repete para as
informações de 2013 quando avaliado o indicador Market-to-Book. Dessa forma, conclui-se
que a distribuição desse indicador não pode ser considerada normal em nenhum dos períodos
estudados.
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•

2013: Indicador Q de Tobin

Os gráficos apresentados abaixo demonstram que os dados do indicador Q de Tobin
para o ano de 2013 não podem ser considerados proveniente da distribuição normal. Esse
resultado é o semelhante ao encontrado nos dados para os anos de 2011 e 2012, a diferença é
que, em 2013, não existe exceção, ou seja, nenhum grupo possui dados com características
normais.
O que significa dizer que para o ano de 2013, em todos os setores, não existe simetria
entre os ativos intangíveis das empresas avaliadas quando mensurados pelo Q de Tobin.
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•

2013: Indicador VAIC

Assim como nos outros dois indicadores apresentados anteriormente, o comportamento
encontrado nos dados para os anos de 2011 e 2012 se repete para as informações de 2013
quando considerado o indicador VAIC. Donde se conclui que a distribuição dos dados desse
indicador não pode ser considerada normal em nenhum dos períodos estudados.
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APÊNDICE 2
Gráficos Q-Q para variáveis transformadas segregado por ano, indicador e setor. Nos
gráficos cada setor é representado por um código. Sendo: 1- Indústria manufatureira; 2Empresa de eletricidade, gás e agua; 3- Comércio varejista; 4- Construção; 5- Imobiliária e
locadora de outros bens; e 6- Transporte e armazenamento.
•

2011: Variável transformada logaritmo neperiano do Indicador Market-to-Book

Pode-se notar nos Gráficos Q-Q para a variável transformada do indicador Market-toBook no ano de 2011 que os pontos estão dispostos uniformemente ao longo da reta,
indicando que, após essa transformação, existem indícios para se considerar que estes dados
sejam normalmente distribuídos.
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•

2011: Variável transformada logaritmo neperiano do Indicador Q de Tobin

Após a transformação realizada na variável Q de Tobin, observa-se que nos dados para
o ano de 2011, os pontos encontram-se mais alinhados à reta traçada do que na variável
original. Dessa forma, sugere que a transformação tornou possível o ajuste dos dados à
distribuição normal.
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•

2011: Variável transformada logaritmo neperiano do Indicador VAIC

Os gráficos Q-Q para os dados de 2011 da variável transformada do indicador VAIC
mostram que apesar da transformação realizada, os pontos continuam não ajustados à reta nos
grupos dois (Empresa de eletricidade) e seis (Transporte e armazenamento). Dessa forma, fazse necessário avaliar também através de testes estatísticos para verificar a suposição de
normalidade dos dados.
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•

2012: Variável transformada logaritmo neperiano do Indicador Market-to-Book

Os Gráficos Q-Q para a variável transformada do indicador Market-to-Book no ano de
2012 permitem verificar que os pontos estão dispostos uniformemente ao longo da reta. E
assim, pode-se dizer que existem evidências para se considerar que estes dados sejam
normalmente distribuídos.
Isso significa que após a aplicação da transformação logarítmica na variável Market-toBook nos dados observados, esses valores se aproximaram dos valores esperados pelo ajuste à
distribuição normal.

70

•

2012: Variável transformada logaritmo neperiano do Indicador Q de Tobin

A transformação realizada na variável Q de Tobin para os dados de 2012 permitiu que
os pontos se ajustassem à reta traçada mais do que na variável original, ou seja, os valores
esperados normalizados são semelhantes aos valores observados após a transformação. Nesse
caso, indica que a transformação tornou possível o ajuste dos dados à distribuição normal e a
consequente utilização de testes de hipóteses.
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•

2012: Variável transformada logaritmo neperiano do Indicador VAIC

Para o ano de 2012 os gráficos Q-Q da variável transformada do indicador VAIC
mostram que a transformação realizada ajustou melhor os dados a reta, uma vez que
aproximou os dados observados dos esperados pela distribuição normal. E dessa forma existe
um indicativo de que a suposição de normalidade dos dados é verdadeira e portanto pode-se
aplicar os testes estatísticos necessários nesses dados.
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•

2013:Variável transformada logaritmo neperiano do indicador Market-to-Book

Para o ano de 2013, os gráficos Q-Q para a variável transformada do indicador Marketto-Book permitem verificar que os pontos estão ajustados ao redor da reta, representando que
a transformação dos dados tornou os valores observados próximos aos valores esperados
normalizados. Podendo se dizer que existem evidências para se considerar que estes dados
sejam normalmente distribuídos, validando a utilização da análise de variância e os teste de
hipótese.
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•

2013: Variável transformada logaritmo neperiano do Indicador Q de Tobin

Observa-se que nos dados para o ano de 2013, após a transformação realizada na
variável Q de Tobin, os pontos encontram-se mais alinhados à reta traçada do que na variável
original, o que ocorre devido à aproximação dos valores observados aos valores esperados da
distribuição normal.
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Com efeito dessa observação, sugere se que a transformação tornou possível o ajuste
dos dados à distribuição normal, validando a aplicação dos testes de hipóteses nesses dados.

•

2013: Variável transformada logaritmo neperiano do Indicador VAIC

No ano de 2013, após a transformação realizada nos dados do indicador VAIC, os
valores observados ficaram semelhantes aos valores esperados normalizados, observa-se isso
nos gráficos pois os pontos se aproximaram da reta traçada. Como decorrência, sugere-se que
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a suposição de normalidade pode ser verificada e as hipóteses de pesquisa podem ser testadas
através dos testes estatísticos apresentados no capitulo de metodologia.

