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RESUMO 

A atividade gerencial sempre incluiu tomar decisões e monitorar se estas estão sendo 

executadas adequadamente. O processo de tomada de decisão tem evoluído bastante com a 

adoção de uma ampla gama de ferramentas originadas nos avanços da ciência de dados, 

conhecidas como Big Data Analytics (BDA). As empresas têm investido muito nas capacidades 

de gestão, de tecnologia e de conhecimento, coletivamente as capacidades de BDA (BDAC) 

necessárias para implementar com sucesso o BDA, porém, existe um questionamento se estes 

investimentos realmente criam desempenho financeiro acima da média, quando medidos por 

meio de indicadores financeiros factuais Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o impacto no 

desempenho financeiro das empresas com a implementação das BDAC, trazendo uma visão 

comparativa da percepção dos executivos e da realidade dos números de mercado. O resultado 

obtido indica que os executivos percebem uma relação direta e positiva das BDAC com o 

desempenho financeiro das empresas. A pesquisa também demonstrou a existência de relação 

direta e positiva das BDAC com a produtividade da empresa, medida através do crescimento 

médio anual das receitas, contudo, não demonstrou a existência de relação direta com outros 

indicadores factuais de desempenho financeiro. Estes resultados foram obtidos com a aplicação 

de modelagem por equações estruturais por mínimos quadrados parciais (PLS-SEM), a partir 

dos dados coletados por intermédio de uma pesquisa primária com 69 empresas brasileiras 

listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) realizada entre julho e setembro de 2020, 

complementada com dados de desempenho financeiro para 57 destas empresas para os anos de 

2018 e 2019. Dentre as capacidades que refletem as BDAC, as capacidades humanas, 

relacionadas com a capacidade de gestão e a capacidade de conhecimento, são as que mais 

contribuem para a obtenção de desempenho financeiro superior. A adoção destas capacidades 

humanas, em adição a capacidade de tecnologia necessária para processar o BDA, resulta em 

ganhos de produtividade e cria impacto positivo no desempenho financeiro das empresas. 

Palavras-chave: Ciência de Dados. Big Data Analytics (BDA). Capacidades de Big Data  

Analytics (BDAC). Desempenho Empresarial. Modelagem por Equações Estruturais por 

Mínimos Quadrados Parciais (PLS-SEM). 

 



 

 

ABSTRACT 

Managerial activity has always included making decisions and monitoring whether they are 

being carried out properly. The decision-making process has evolved considerably with the 

adoption of a wide range of tools originating from the advances in data science, known as Big 

Data Analytics (BDA). Companies have invested heavily in management, technology and 

knowledge capabilities, collectively the BDA capabilities (BDAC), needed to successfully 

implement the BDA, however, there is a question as to whether these investments actually 

create above-average financial performance when measured through factual financial indicators 

This research aims to assess the impact on companies financial’ performance with the 

implementation of BDAC, bringing a comparative view of the executives’ perception and the 

reality of the market numbers. The result obtained indicates that executives perceive a direct 

and positive relationship between BDAC and the financial performance of companies. The 

survey also demonstrated the existence of a direct and positive relationship between BDAC and 

the company’s productivity, measured through the average annual growth of revenues, 

however, it did not demonstrate the existence of a direct relationship with other factual 

indicators of financial performance. These results were obtained with the application of 

structural equations modeling by partial least squares (PLS-SEM), from the data collected 

through a primary research with 69 Brazilian companies listed on the São Paulo Stock Exchange 

(B3) carried out among July and September 2020, complemented with financial performance 

data for 57 of these companies for the years 2018 and 2019. Among the capabilities that reflect 

BDAC, human capabilities, related to management capability and knowledge capability, 

contribute more to obtain superior financial performance. The adoption of these human 

capabilities, in addition to the technology capability needed to process the BDA, results in 

productivity gains and creates a positive impact on the financial performance of companies. 

Keywords:  Data Science. Big Data Analytics (BDA). Big Data Analytics Capabilities 

(BDAC). Business Performance. Structural Equations Modeling by Partial Least Squares (PLS-

SEM). 
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1 INTRODUÇÃO 

Simon (1987) destaca que a atividade gerencial inclui tomar decisões e monitorar sua 

execução. O processo de tomada de decisão tem evoluído de modo significativo com a adoção 

de uma ampla gama de ferramentas, principalmente aquelas originadas na pesquisa operacional, 

na ciência da administração e na tecnologia da informação. Esta última vem sendo discutida 

como um poderoso instrumento para simular os processos de decisão humana. Simon (1959) já 

antevia a utilização da tecnologia da informação na solução de problemas gerenciais e como 

apoio no processo de solução de problemas, inclusive utilizando termos como pensamento e 

aprendizagem por parte dos computadores; com isso propôs que o processo de captura de dados 

deve ser tratado como um processo produtivo das empresas em que as regras da análise 

marginal se aplicam, isto é, que os dados devem ser capturados até o ponto em que o custo 

marginal desta captura se iguale ao benefício marginal de tê-la, já indicando que informação 

tem impacto no valor das atividades de uma empresa. Galbraith (1974) propôs que o papel da 

organização é processar informação que habilite a tomada de decisão durante a execução das 

tarefas, sendo que quanto maior a incerteza do resultado da tarefa, maior o volume de 

informação processada pelos decisores para alcançar um determinado nível de desempenho. 

Quase todas as empresas estão buscando promover soluções de Big Data (Francisco, 

2015), por meio da combinação de pessoas com tecnologia da informação, para aprimorar a 

capacidade de coletar, analisar e tomar decisões baseadas em dados. Para isso, estas empresas 

têm investido muito nos componentes tecnológicos, tais como ambientes de dados estruturados 

e não estruturados, aplicações de modelagem estatística, ferramentas de visualização de dados, 

entre outros, e passaram a acumular quantidades massivas de dados que são incorporados nas 

suas funções de negócio para auxiliar na tomada de decisão (Davenport, 2006). Apesar dos 

investimentos bilionários feitos pelas empresas em tecnologia de armazenagem de dados 

massivos e de modelagem analítica - referidos pelo termo Big Data Analytics (BDA) - grande 

parte dos projetos desta natureza não está atendendo as expectativas dos executivos e dos 

acionistas (Veeramachaneni, 2016).  

A principal dificuldade encontrada para obter resultados com a aplicação do BDA é a 

mudança do modelo mental dos gestores e a dinâmica de tomada de decisão do nível executivo 

mais alto das organizações, ainda baseado em experiências e opiniões (Mazzei, McShea & 

Oakley, 2016). Se as empresas querem efetivamente obter valor com suas iniciativas de ciência 

de dados, cabe a seus executivos liderarem estes programas focando sua atenção no elemento 



14 

 

humano e na sua capacidade de entender e interagir com a grande massa de dados acumulada 

(Veeramachaneni, 2016). Ransbotham, Kiron e Prentice (2015) entrevistaram 2.719 gestores 

em empresas ao redor do mundo e mostraram que a principal barreira é a transformação dos 

resultados dos modelos analíticos em ação efetiva, baseada na capacidade de interpretação dos 

dados para tomada de decisão por parte dos gerentes intermediários. Nesse novo mundo 

empresarial, que está adotando uma estratégia de inclusão do BDA em diversas funções de 

negócio, é fundamental que líderes mais seniores da organização entendam o potencial 

transformador dos dados na determinação de decisões que apontem diferenciais em relação à 

concorrência e que sejam capazes de potencializar sua criação de valor (Sanz Saiz, 2017).  

LaValle et al. (2011), em um estudo realizado pelo Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) com o apoio da International Business Machines Corporation (IBM) com 

3.000 executivos, gestores e analistas atuando em mais de 30 indústrias e 100 países mostraram 

que empresas de alto desempenho usam modelos analíticos cinco vezes mais que empresas de 

baixo desempenho. 45% das empresas de alto desempenho usam o BDA para orientar 

estratégias futuras, ante 20% das empresas de baixo desempenho. 53% das empresas de alto 

desempenho usam o BDA para guiar as operações do dia a dia, ante 27% das empresas de baixo 

desempenho.  

Brynjolfsson, Hitt e Kim (2011) publicaram uma pesquisa, com 179 empresas listadas 

na bolsa norte-americana, que indicou que empresas que adotam decisões baseadas em dados 

têm uma produtividade de vendas 5% a 6% maior do que o esperado devido aos seus 

investimentos e utilização de tecnologia da informação. Sanz Saiz (2017) apresentou, com base 

em um estudo produzido pela Forbes Insights com a EY (2017) com mais de 1.500 empresas, 

que 66% das empresas com práticas bem estabelecidas do BDA reportaram crescimento de 

receitas de 15% ou mais, enquanto apenas 13% das empresas iniciantes nas práticas do BDA 

tiveram o mesmo desempenho. Além disso, 63% das empresas globais com práticas bem 

estabelecidas do BDA tiveram margem operacional de 15% ou mais, frente a apenas 13% das 

empresas globais com práticas iniciantes. 

No Brasil, diversos artigos foram publicados indicando o interesse no tema BDA. Lajara 

e Maçada (2013) apresentaram um estudo de caso sobre governança da informação em uma 

empresa do setor de defesa avaliando qualidade da informação, cumprimento das normas da 

informação e valor da informação. Faria, Maçada e Kumar (2017) publicaram uma pesquisa 

sobre governança da informação para a indústria bancária brasileira relacionando três fatores 

para a criação de valor: políticas, sistemas e estrutura. Ruggiero, Moraes e Meirelles (2018) 

publicaram uma análise bibliográfica exploratória sobre as competências para atuação com 
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inteligência analítica com base em artigos acadêmicos e estabeleceram uma base unificada com 

30 competências para atuar com BDA, demonstrando a importância do elemento humano para 

a realização de valor para a organização. Artigos mais recentes publicados por Maçada, 

Brinkhues e Freitas Jr. (2019), Medeiros,  Hoppen e Maçada (2020) e Medeiros, Maçada e 

Freitas Jr. (2020) utilizaram pesquisas primárias com respectivamente 101, 211 e 103 

respondentes de empresas brasileiras e as respostas foram analisadas por Modelagem por 

Equações Estruturais ou Structural Equations Modeling (SEM) por Mínimos Quadrados 

Parciais ou Partial Least Square (PLS) ‒ (PLS-SEM) ‒ para identificar diversos impactos do 

BDA nas empresas e tais pesquisas demonstraram que existe influência positiva na expectativa 

de valor, na produtividade e desempenho financeiro, bem como na vantagem competitiva com 

a adoção do BDA. Vale ressaltar que não encontramos pesquisas que combinem dados 

primários das empresas com dados secundários de desempenho financeiro dentre os artigos 

publicados no Brasil.  

Estes estudos nos permitem considerar que, de forma geral, o BDA é um investimento 

produtivo, com potencial de retorno positivo para as empresas. O BDA pode ser fonte de valor 

econômico ao trazer uma nova forma para endereçar questões de negócio relacionadas à 

experiência dos consumidores, inovação de produtos e serviços, otimização de processos e 

desempenho organizacional. Os mecanismos de apropriação de valor com a utilização dos 

dados no processo de tomada de decisão podem ser de duas naturezas. De um lado, o valor 

funcional criado pelos dados se refere à melhoria de desempenho da empresa diretamente 

relacionada à adoção do BDA e deveriam estar refletidos nos indicadores de produtividade de 

vendas e de rentabilidade da empresa. Por outro lado, o valor simbólico que afeta a precificação 

do mercado sobre as ações da empresa é decorrente do efeito de sinalização dos investimentos 

em dados realizados pelas empresas e afetaria diretamente o valor de mercado em comparação 

aos valores contábeis da empresa ou o retorno total aos acionistas (Brynjolfsson, Hitt & Kim, 

2011). Assim, podemos associar o valor funcional como resultado direto da adequação do BDA 

e da atividade empresarial, e o valor simbólico como decorrente da adequação do BDA e do 

ambiente empresarial. Quando o impacto do BDA nas métricas que representam o valor 

funcional e o valor simbólico forem significativos, poderemos inferir que os dados têm um 

papel transformador para a empresa, alavancando seu desempenho interno e sua imagem no 

mercado (Grover et al., 2018). 

Este trabalho tem por objetivo avaliar o impacto no desempenho financeiro das 

empresas com a implementação de capacidades de BDA ou Big Data Analytics Capabilities 

(BDAC), trazendo uma visão comparativa da percepção dos executivos e da realidade dos 
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números de mercado. Para tanto, recorremos a diversas metodologias que combinadas ajudaram 

na identificação de uma relação direta entre as BDAC e o desempenho econômico-financeiro 

das empresas que possuem estas capacidades. A principal abordagem foi a análise de uma 

pesquisa primária realizada com empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), 

enriquecida com dados secundários financeiros obtidos da base de dados da consultoria 

Economatica, com a aplicação de modelagem por equações estruturais por mínimos quadrados 

parciais (PLS-SEM). Esta abordagem tem sido aplicada de forma recorrente em pesquisas que 

estudam BDAC (Akter et al., 2016; Wamba et al., 2017; Mikalef et al., 2019; Cabrera-Sanchez 

& Villarejo-Ramos, 2019; Abueed & Aga, 2019; Maçada, Brinkhues & Freitas Jr., 2019; 

Medeiros, Maçada & Freitas Jr., 2020). É importante destacar que a abordagem por PLS-SEM 

dá ênfase em predição na estimativa de modelos estatísticos em que as estruturas foram 

definidas para prover explicação direta, abordagem conhecida como preditiva-causal.  

Considerando o objetivo deste trabalho, organizamos quatro modelagens diferentes: (i) 

o primeiro modelo, com 69 empresas que responderam o questionário completo e de forma 

válida, utilizado para avaliar as BDAC e o desempenho percebido pelos executivos que 

responderam a pesquisa, em linha com o trabalho de Akter et al. (2016),  Wamba et al. (2017) 

e Mikalef et al. (2019); (ii) o segundo modelo, com 57 das 69 empresas que responderam o 

questionário completo e de forma válida e que também possuíam dados secundários dos 

indicadores financeiros completos, utilizado para avaliar as BDAC e o desempenho percebido 

pelos executivos que responderam à pesquisa, em linha com o trabalho de Akter et al. (2016), 

Wamba et al. (2017) e Mikalef et al. (2019); (iii) o terceiro modelo, com as 57 empresas para 

as quais tínhamos os dados secundários dos indicadores financeiros completos, utilizados para 

avaliar o impacto das BDAC no desempenho financeiro das empresas, em linha com o trabalho 

de Brynjolfsson, Hitt e Kim (2011), Tambe (2014) e Müller, Fay e Vom Brocke (2018); (iv) o 

quarto modelo, com as 57 empresas para as quais tínhamos os dados secundários dos 

indicadores financeiros mas considerando apenas o indicador de crescimento de receita anual, 

utilizado para avaliar o impacto das BDAC no desempenho financeiro das empresas, em linha 

com o trabalho de Brynjolfsson, Hitt e Kim (2011); Tambe (2014) e Müller, Fay e Vom Brocke 

(2018). Este documento foi elaborado da seguinte forma para apresentar os resultados do 

trabalho: a seção 2 aborda os fundamentos teóricos e a revisão da literatura sobre as  BDAC e 

seu impacto no desempenho financeiro das empresas; a seção 3 apresenta a metodologia 

aplicada durante o trabalho, incluindo a estruturação da pesquisa primária para medir as BDAC 

e o DES, os dados secundários coletados de desempenho financeiro (DESB3) e a metodologia 

de modelagem através do PLS-SEM; a seção 4 apresenta os dados coletados através das suas 
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estatísticas descritivas e tratamentos de dados aplicados; a seção 5 apresenta os resultados dos 

modelos PLS-SEM, separados para o modelo de PLS-SEM para 69 empresas (Modelo 1), o 

modelo com 57 empresas apenas com as variáveis coletadas na pesquisa, sem a inclusão dos 

dados secundários (Modelo 2), o resultado do modelo de PLS-SEM para 57 empresas 

considerando os dados secundários de desempenho financeiro (Modelo 3), e o resultado do 

modelo com 57 empresas considerando apenas uma variável de desempenho financeiro, 

crescimento de receitas (Modelo 4); a seção 6 traz  a discussão dos resultados obtidos por meio 

dos modelos; a seção 7 apresenta as considerações finais do trabalho com contribuições à 

prática gerencial, à prática acadêmica, bem como apresenta as limitações e sugestão de 

pesquisas futuras; na finalização da tese são apresentadas as referências que compuseram o 

estudo realizado, juntamente com os apêndices contendo o instrumento de coleta de dados e as 

estatísticas descritivas das respostas brutas coletadas.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E HIPÓTESES 

 Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o impacto no desempenho financeiro das 

empresas com a implementação de capacidades de Big Data Analytics, trazendo uma visão 

comparativa da percepção dos executivos e da realidade dos números de mercado. Para ilustrar 

a relação entre as variáveis dependentes de desempenho e as variáveis independentes que 

medem as capacidades de BDA, orientamos a discussão de trabalhos experimentais através de 

um modelo explicativo de validade, conhecido também como Libby Boxes.  

Este modelo fornece uma descrição do processo de teste de hipóteses e auxilia a dar 

foco nos determinantes principais da validade interna e externa da pesquisa (Figura 1). 

Nenhuma teoria pode ser testada diretamente. Os testes somente podem ser realizados entre as 

definições operacionais dos conceitos da teoria, desde que controlados os demais fatores que 

possam afetar as variáveis dependentes. Para estes testes serem válidos, as relações entre os 

conceitos e as definições operacionais, representadas na Figura 1 pelas setas verticais, também 

devem ser válidas (Libby, Bloomfield & Nelson, 2002). As relações entre os constructos 

conceituais e os constructos operacionais foram evidenciadas, partindo do processo de tomada 

de decisão baseada em dados (representado pela letra “a” na Figura 1) para chegarmos ao 

objetivo da pesquisa que, por sua vez, é indicada pela relação entre as capacidades de Big Data  

Analytics e os indicadores de desempenho das empresas medidos através de indicadores 

financeiros publicados nos demonstrativos de resultados e desempenho das ações na bolsa de 

valores (representado pela letra “e” na Figura 1). Na sequência, apresentamos os fundamentos 

teóricos para cada uma das construções evidenciadas no modelo explicativo de validade – 

indicadas de “a” até “e” na Figura 1 – e propusemos as hipóteses que corroboram o objetivo da 

pesquisa.    
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Figura 1 – Modelo explicativo de validade do objetivo da pesquisa. 

A pesquisa busca avaliar o impacto no desempenho financeiro das empresas com a implementação das BDAC, 

trazendo uma visão comparativa da percepção dos executivos e da realidade dos números de mercado. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

a) Processo de decisão baseado em dados suportados por Big Data Analytics 

(BDA).  

 Shannon (1948) formulou uma teoria sobre comunicação que atribuiu um significado 

mais preciso para o que é informação; e esta teoria foi incorporada por diversas linhas de 

pesquisa nas ciências, incluindo as ciências sociais, inserindo a informação como elemento 

importante nos seus constructos teóricos. Weaver (1953) ampliou a definição proposta, 

apresentando uma estrutura baseada em três problemas a serem solucionados pelos agentes que 

tratam da informação: (i) o problema técnico, com foco na transmissão precisa dos símbolos 

que formam a comunicação; (ii) o problema semântico, que trata do entendimento dos símbolos 

transmitidos; e (iii) o problema da efetividade, que observa como a mensagem transmitida afeta 

a conduta dos agentes na sua tomada de decisão. Enquanto o primeiro problema é foco dos 

engenheiros de dados e de sistemas, o segundo e terceiro problemas são questões inerentemente 

humanas e de responsabilidade das ciências sociais. Foi a construção da Teoria Matemática da 

Comunicação que desencadeou a era da informação (Stewart, 2012) e culminou com a 

introdução dos computadores no ambiente empresarial em 1960, levando a transformação dos 

registros em papel em registros digitais e a adoção de novas ferramentas de processamento de 
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dados, que permitiram executar pesquisas de forma mais rápida, bem como armazenar maiores 

volumes de informação de modo mais eficiente (Puschmann & Burgess, 2014). A relação entre 

dado, informação e conhecimento discutida por Boisot e Canals (2004) propõem que a 

informação é uma extração dos dados que, ao modificarem as distribuições de probabilidade 

relevantes, tem a capacidade de desempenhar um trabalho útil na base de conhecimento do 

agente e permite ao mesmo agir de forma adaptativa no mundo real. Floridi (2004) afirma que 

informação é um conceito de difícil descrição, contudo, identifica características relevantes da 

informação, que deve ser quantificável, aditiva, armazenável e transmissível, sendo muito 

similar ao conceito de dado. Nonaka e Konno (1998) estabelecem uma definição de 

conhecimento fundamentada em um conhecimento explícito, expresso em símbolos e 

compartilhado na forma de dados que pode ser transmitido entre indivíduos formalmente e 

sistematicamente, e em um conhecimento tácito, na forma de intuições e palpites, que interagem 

de forma dinâmica. 

 O conceito de Big Data aparece para qualificar um novo contexto de informação 

abundante que as empresas têm à disposição para extrair conhecimento, originados a partir das 

interações humanas (McAfee et al., 2012) e dos múltiplos sensores instalados em objetos e 

conhecidos como “Internet das Coisas” (Newell & Marabelli, 2015; Loebbecke & Picot, 2015; 

Ahmed et al., 2017), em uma perspectiva de aumento significativo dos volumes, da velocidade 

e da variedade dos dados, propriedades conhecidas como os 3Vs do Big Data. Estas 

propriedades originais deste novo ecossistema de dados foram complementadas depois por 

propriedades adquiridas durante a utilização dos dados, tais como veracidade, valor, 

variabilidade e visualização (Demchenko, De Laat & Membrey, 2014; Wamba et al., 2015; 

Newell & Marabelli, 2015; Erevelles, Fukawa & Swayne, 2016; Vassakis, Petrakis & 

Kopanakis, 2018; Mikalef et al., 2019). Porém, os dados não são um conceito desconectado do 

processo analítico e decisório; conceito que deve ser entendido dentro de uma perspectiva 

ecossistêmica que vai além das questões tecnológicas e abrange os desafios gerenciais do Big 

Data (Francisco et al., 2019). Van Heck (2019) propõe que o ciclo completo de “detecção – 

armazenamento – análise e resposta – aprendizagem” é um fator crítico de sucesso para as 

empresas. Este ciclo se sustenta pela combinação de ciência de dados, envolvendo princípios, 

processos e técnicas para entender fenômenos através da análise dos dados, com a engenharia 

e o processamento de dados, que se referem à tecnologia crítica para suportar as atividades da 

ciência de dados. O conceito de Big Data Analytics (BDA) combina as características de 3Vs 

do Big Data com a ciência, engenharia e processamento de dados, para suportar à tomada de 

decisão orientada por dados, inclusive se confundindo com o processo de tomada de decisão 
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nos casos em que os sistemas de inteligência analítica têm autonomia para tomada de decisão 

automatizada, apoiado por diferentes tecnologias. É o conjunto formativo do BDA que deve ser 

considerado para alcançar os benefícios esperados, fundamentados pelo pensamento data-

analítico difundido na organização (Provost & Fawcett, 2013).  

 A combinação de dados ‒ em formato digital abundantes e altamente conectados com 

máquinas mais potentes e baratas, com modelos analíticos mais sofisticados e mais fáceis de 

usar e com profissionais capacitados e motivados a tomar decisões baseadas em dados ‒ está 

causando um significativo impacto na sociedade, nas ciências (Anderson, 2008) e nas 

organizações empresariais (Evans, 2013). O BDA permite o engajamento dos gestores em um 

processo de entendimento das questões de negócio, conhecido como datafication (Lycett, 

2013), em que os dados e os modelos analíticos são usados como instrumentos para entender 

os fenômenos analisados. Os insights produzidos pelo datafication devem ser transformados 

em decisões que criem resultados, fruto das deliberações e dos compromissos de recursos 

específicos e complementares para um conjunto de ações que permita descobrir novas fontes 

de receitas ou reduções de custos. Esse complexo processo de conversão dos dados em tomada 

de decisão, da decisão em ação e da ação em desempenho organizacional é moderado pelos 

processos vigentes na organização para tomada de decisão, alocação de recursos e governança, 

pelas competências de busca e seleção, bem como na orquestração de ativos (Sharma, Mithas 

& Kankanhalli, 2014). A razão para uma empresa empreender no esforço e no custo do BDA é 

obter e derivar informações destes dados e, na sequência, extrair conhecimento desta 

informação que permite aos gestores tomar decisões (Newell & Marabelli, 2015). O datification 

penetra em todas as áreas da empresa e transforma o como trabalhamos, nos comunicamos e 

cooperamos, impactando os modelos de negócios e a sociedade como um todo (Loebbecke & 

Picot, 2015). Vale destacar que o conceito de BDA é referido na literatura por diversos nomes 

como business intelligence (BI), adaptative BI, decision informatics, business analytics, 

knowledge management e, mais recentemente, machine learning, artificial intelligence, data 

science e advanced analytics; para efeito deste estudo, não são diferenciadas as particularidades 

entre as diversas nomenclaturas possíveis para o BDA nem as derivações entre dados, 

informação e conhecimento, prática comum na literatura (Tien, 2013).  
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b) BDA e seus impactos no desempenho financeiro da empresa e desempenho 

percebido pelos executivos.  

Os dados acumulados melhoram o desempenho financeiro, reduzem incertezas e apoiam 

os gestores na tomada de decisão, causando uma diferenciação na seleção de alternativas de 

negócios que possibilitam aumentar a propensão máxima a pagar do consumidor e melhorar a 

eficiência. Desta forma, a empresa usa dados para criar e manter uma posição rentável no 

mercado em que atua utilizando diferentes capacidades e recursos relacionados ao seu capital 

informacional, que se convertem em um fluxo de receitas por meio dos processos de tomada de 

decisão dos gestores (Strikwerda, 2011). Estratégias de dados bem definidas, sejam estratégias 

defensivas referentes a uma instância passiva em resposta as forças competitivas da indústria, 

sejam estratégias ofensivas relacionadas a uma instância mais proativa de exercício de poder 

de mercado, impactam diretamente e positivamente na obtenção de vantagem competitiva, 

confirmando parcialmente que a adoção do BDA, de forma correta, alavanca o desempenho das 

empresas (Medeiros, Maçada & Freitas Jr., 2020). A tomada de decisão baseada em dados exige 

que os gestores compreendam as limitações dos dados e dos modelos analíticos para alcançar 

melhorias esperadas no desempenho da empresa através de investimentos em BDA, sendo que 

esses investimentos podem ser inúteis e até mesmo prejudiciais, a não ser que todos na 

organização incorporem o BDA nos processos de tomada de decisão (Shah, Horne & Capellá, 

2012). 

Os mecanismos de criação de valor com a utilização dos dados no processo de tomada 

de decisão podem ser de duas naturezas:  criação de valor funcional e criação de valor 

simbólico. A criação de valor funcional é decorrente da conversão de ativos em que o BDA, 

juntamente com outros recursos complementares da organização, cria capacidades que são 

direcionadas às entidades criadoras de valor tais como clientes ou processos, e que resultam em 

melhoria das métricas financeiras decorrentes de maior eficiência, melhor coordenação e 

tomada de decisão. Por outro lado, a criação de valor simbólico, que pode ser observada nas 

reações dos agentes do mercado de capitais é um importante aspecto do valor obtido com a 

adoção do BDA. O valor simbólico é fundamentado na Teoria da Sinalização proposta por 

Spence (1978), em que investimentos em BDA na forma de tecnologia, ferramentas, 

competências e liderança são interpretados como alavancas de valor pelos agentes de mercado 

que refletem esta avaliação no preço das ações. Outra teoria que fundamenta a criação de valor 

simbólico é a Teoria da Manada proposta por Banerjee (1992), que argumenta que as 

organizações adotam determinadas práticas de gestão para mostrar que elas estão alinhadas com 
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o mercado e com a competição e, assim, manter clientes de alto valor ou reputação junto aos 

investidores (Grover et al., 2018). Wamba et al. (2015) realizaram uma revisão sistemática da 

literatura e identificaram cinco tipologias de criação de valor com BDA, sendo que 22% dos 

artigos analisados indicavam melhorias de desempenho obtidas diretamente com a exploração 

de novas oportunidades de negócio. Neste mesmo estudo, foram identificadas cinco questões 

relacionadas ao modo como o BDA cria valor, sendo que 25% dos artigos analisados indicaram 

questões de gestão, organização e talento e 34% dos artigos analisados indicaram questões de 

tecnologia.  

A obtenção de desempenho financeiro superior com a utilização do BDA foi objeto de 

estudo de diversos artigos. Barua, Mani e Mukherjee (2012) apresentaram uma análise com 150 

empresas da lista de empresas Fortune 1.000 de diversos setores econômicos que indicou que a 

melhoria em cinco atributos dos dados tem um efeito positivo sobre os resultados financeiros. 

Tambe (2014) analisou a utilização de Hadoop, uma tecnologia específica associada ao BDA e 

encontrou evidências de que esses investimentos estão associados com um ganho de 3% em 

crescimento de produtividade em empresas com ativos de dados significativos e com acesso a 

uma força de trabalho especializada. Brynjolfsson e McElheran (2016) indicaram que o uso do 

BDA também tem impacto positivo em empresas mais tradicionais, como a indústria 

manufatureira norte-americana, que triplicou a utilização de processos de tomada de decisão 

baseados em dados entre os anos de 2005 e 2010. As fábricas que adotaram dados para a sua 

tomada de decisão tiveram valor agregado médio 3% maior do que os não-adotantes. Teo, 

Nishant e Koh (2016) avaliaram as reações dos acionistas com relação a 156 anúncios para 

investidores que explicitavam utilização do BDA pelas empresas e constataram que estes 

anúncios influenciaram positivamente retornos acima do normal indicando que os acionistas 

percebiam BDA como um fator benéfico. Müller, Fay e Vom Brocke (2018) prepararam uma 

pesquisa, com 814 empresas com maior concentração em indústrias altamente competitivas e 

intensivas no uso de tecnologia da informação, que demonstrou que ativos associados à 

utilização intensiva de dados, incluindo infraestrutura de dados de alta performance, soluções 

de mineração de dados e aprendizagem de máquina, e ferramentas de visualização de dados, 

estão relacionados a uma melhoria média de 3% a 7% na produtividade, fornecendo evidências 

empíricas fortes do aumento do valor de negócio com a utilização do BDA. Estes estudos, 

conjuntamente com os trabalhos de LaValle et al. (2011), Brynjolfsson, Hitt e Kim (2011) e 

Sanz Saiz (2017) apresentados na introdução deste trabalho evidenciam que o BDA impacta 

positivamente o desempenho financeiro das empresas. 
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c) A materialização do BDA através da instalação das Capacidades de BDA 

(BDAC). 

A aplicação do BDA nas empresas pode ser fundamentada na Visão Baseada em 

Recursos (RBV) proposta por Barney (1991) e na teoria de Capacidades Dinâmicas (DC) 

proposta por Teece, Pisano e Shuen (1997) (Erevelles, Fukawa & Swayne, 2016; Mikalef et al., 

2018). Capacidades dinâmicas podem ser definidas como as habilidades necessárias para 

integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas para responder as mudanças 

rápidas do ambiente de negócio. O BDA auxilia na criação de agilidade organizacional, ao 

alavancar diferentes formas de conhecimento e permitindo que as empresas alcancem vantagens 

competitivas que se convertem em desempenho financeiro superior (Côrte-Real, Oliveira & 

Ruivo, 2017). As empresas devem articular simultaneamente múltiplos recursos e capacidades 

relacionadas a pessoas, processos, organização e tecnologia e, ao realizar esta articulação de 

maneira bem-sucedida, criam capacidades raras, valiosas, não substituíveis que alavancam a 

criação de valor com a utilização do BDA, em linha com as teorias de RBV e DC (Vidgen, 

Shaw & Grant, 2017), referidas neste estudo como capacidades de BDA (BDAC). Mikalef et 

al. (2018) definem as BDAC como as habilidades dos agentes em aplicar, de forma efetiva, 

talento e tecnologia da informação para o ciclo de captura, armazenagem e análise dos dados 

para criação de valor, mudança organizacional e mudanças na sociedade. O uso efetivo do BDA 

é influenciado por aspectos de pessoas, aspectos organizacionais em adição ao aspecto de 

tecnologia (Surbakti et al., 2020). 

Günther et al. (2017) realizaram uma análise da literatura sobre os mecanismos de 

criação de valor com a adoção das BDAC e identificaram que a obtenção de valor social e 

econômico ‒ este último associado aos benefícios financeiros que podem ser apropriados pela 

organização medidos por aumento do lucro ou crescimento do negócio ‒ são resultantes de 

diferentes debates sobre a utilização do BDA nas organizações agrupados em três grandes 

capacidades: (i) supra organizacionais, relacionados ao ecossistema de tecnologia e 

institucional; (ii) organizacionais, associados às práticas de gestão; e (iii) práticas de trabalho, 

que se referem ao que os indivíduos que pertencem a organização fazem com os dados. Também 

identificaram que portabilidade, a possibilidade de transferir e acessar os dados remotamente 

de um contexto de aplicação para ser usado em outros contextos, e interconectividade, a 

possibilidade de sintetizar dados de várias fontes de Big Data, influenciam no modo como as 

empresas trabalham com as BDAC no desenvolvimento de modelos organizacionais e lidam 

com os interesses dos stakeholders.   
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Ruggiero, Moraes e Meirelles (2018) apresentaram em uma pesquisa exploratória 

bibliográfica que tomada de decisão é a sexta competência (de 30 competências analisadas) 

citada de forma mais frequente em 206 artigos acadêmicos de alta relevância sobre BDA. Neste 

estudo, tomada de decisão foi classificada como uma competência, definida como o 

entendimento do contexto de atuação de um indivíduo que permite enxergar padrões e pensar 

sistematicamente.  

Grover et al. (2018) propõem que os constructos potenciais para a pesquisa das BDAC 

incluam infraestrutura e capacidades. Para avaliação da infraestrutura sugerem medir os 

investimentos em tecnologias específicas, a diversidade das fontes de dados, o volume, 

variedade e velocidade dos dados (os 3Vs), a qualidade dos dados e os métodos analíticos 

utilizados. Para avaliação das habilidades da empresa sugerem analisar as habilidades para 

integrar os bancos de dados, disseminar dados estruturados e não estruturados na organização, 

lidar com o volume e a variedade dos dados, integrar dados externos, planejar as análises dos 

dados e interpretar os resultados das análises de dados. Krishnamoorthi e Mathew (2018) 

propõem um modelo de pesquisa das BDAC que considera ativos tecnológicos de BDA, 

incluindo também ferramentas e técnicas e capacidades de negócios de BDA, isto considerando 

a adoção, o alinhamento com o negócio, a cultura, a estrutura organizacional, as competências 

dos profissionais e a dinâmica de tomada de decisões baseada em dados. Este modelo também 

evidencia a existência de alavancas de valor com as BDAC (ecossistema, liderança, estratégia, 

orientação geral, inércia organizacional), que interagem com variáveis organizacionais (visão 

de negócio, modelo de gestão, compromisso executivo, gestão da mudança) que ajudam a 

explicar a diferença de impacto na criação de valor entre duas organizações que investem de 

forma comparável. Ghasemaghaei, Ebrahimi e Hassanein (2018) definem as BDAC como uma 

combinação de processos e ferramentas, incluindo aquelas baseadas em modelagem analítica 

preditiva, modelagem estatística, mineração de dados, inteligência artificial e processamento 

em linguagem natural, geralmente aplicadas a um amplo e disperso conjunto de dados para 

obter insights valiosos que melhoram a tomada de decisão nas empresas através das BDAC que, 

por sua vez, podem ser definidas como as habilidades da organização em aplicar e combinar 

recursos de análise de dados na análise rigorosa e orientada à ação desses dados, resultado da 

interação da grandeza dos dados, como definido pelos 3Vs, da qualidade dos dados, da 

combinação de conhecimento e competências em modelagem analítica, e da sofisticação das 

ferramentas utilizadas; cada um desses fatores contribuindo com o desempenho da tomada de 

decisão, tanto na qualidade da decisão como na eficiência da decisão. 
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O maior desafio para estabelecer as BDAC no ambiente corporativo não é a tecnologia, 

mas, a formação do capital humano e a cultura organizacional que juntos suportam a utilização 

do BDA. Empresas que buscam extrair valor com o uso do BDA devem ter uma cultura e líderes 

que reconheçam a importância dos dados, e uma estrutura de gestão que facilite a integração do 

BDA na organização (Wedel & Kannan, 2016). Da observação das práticas empresariais, 

podemos inferir que é necessário um arcabouço de gestão que otimize o valor da informação 

corporativamente, estabelecendo processos, estruturas e times com habilidades 

complementares que passam a exercer ativamente a função de gerenciamento da 

disponibilidade, usabilidade, integridade e segurança dos dados (Grover et al., 2018). O uso do 

BDA é influenciado pelos benefícios organizacionais percebidos e é sustentado por uma função 

clara de gestão de dados que é crítica para assegurar o uso da informação de maneira 

significativa (Surbakti et al., 2020). Os dados devem ser preparados para eliminar problemas 

de agregação das distintas linhas de negócio e sistemas e permitir a geração de análises 

consistentes. Sem qualidade nos dados, principalmente considerando dados externos e pouco 

estruturados, usados para construir e treinar os modelos analíticos, teremos decisões piores e 

não melhores. A explosão de dados também carrega consigo a maldição da dimensionalidade, 

em que a complexidade aumenta exponencialmente a cada dado incorporado fazendo com que 

algoritmos bons com poucas variáveis se tornem ineficientes. A diversidade de algoritmos 

altamente especializados rodando no ambiente dos negócios também cria dificuldade na 

integração entre os modelos analíticos e os processos de tomada de decisão existentes e 

causando impactos ainda desconhecidos pelos gestores (Domingos, 2015).  

Neste contexto, a gestão dos dados, em diversos textos referida como governança de 

dados e neste trabalho usado de forma intercambiável, é uma capacidade necessária para a 

aplicação do BDA, com foco na busca, utilização e troca de dados, ou seja, no consumo da 

informação além da sua produção. Este enfoque permite coordenar as interações dentro e fora 

da empresa de modo que criam sentido e permitem tomada de decisão por parte dos gestores 

(Kooper, Maes & Lindgreen, 2011). A capacidade de gestão dos dados define papéis e 

responsabilidades na organização e estabelece direcionamento e padrões que asseguram o 

cumprimento adequado da utilização dos modelos analíticos com a estratégia corporativa e com 

a regulação de dados. É uma prática contingente e deve ser entendida para cada empresa, 

avaliando-se sua estratégia, diversificação, estrutura organizacional, cultura e estilo de tomada 

de decisão (Weber, Otto & Österle, 2009). É através da capacidade de gestão dos dados, ou 

seja, do conjunto de atividades que visa estabelecer uma fundação normativa para facilitar a 

interação entre os indivíduos, produtores e consumidores de dados, que trabalham com a 
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informação e que buscam dar-lhe significado, que possibilitará obter os resultados esperados 

com o BDA. A relação entre os produtores e consumidores passa a estar fundamentada, entre 

outras, na obtenção de um nível aceitável de valor, por meio de uma melhor informação que 

depende da qualidade, da relevância e da possibilidade de agregação dos dados pelos 

responsáveis pela elaboração dos modelos analíticos, permitindo apoiar a tomada de decisão 

por parte dos gestores das áreas da empresa (Otto, 2011). 

Além das questões de tecnologia e de gestão, as empresas têm dado especial atenção 

para um novo tipo de profissional, o cientista de dados, que une o conhecimento para escrever 

algoritmos com o conhecimento do negócio, e o habilita para resolver problemas e tomar 

decisões com base nos dados. Esses profissionais ainda são escassos no mercado, resultando na 

necessidade de investimento significativo na contratação ou formação (Davenport & Patil, 

2012; Erevelles, Fukawa & Swayne, 2016).  A mudança no processo de tomada de decisão ‒ 

causada por essa combinação desses novos profissionais, os cientistas de dados, com as demais 

capacidades de BDA ‒ é revolucionária, pois permite melhores modelagens dos cenários 

futuros e, consequentemente, decisões fundamentadas em dados, ao invés de decisões 

embasadas na opinião da pessoa mais bem paga participando do processo decisório (McAfee et 

al., 2012). Os modelos analíticos, em especial aqueles conhecidos como aprendizagem de 

máquina e inteligência artificial, não substituirão os gestores no processo de tomada de decisão, 

contudo, os gestores com capacidade aumentada pelo apoio destes sistemas deverão substituir 

os gestores que não utilizam este ferramental (Brynjolfsson & McAfee, 2017). O BDA é 

essencialmente um artefato cultural construído por pessoas (Loebbecker & Picot, 2015) e as 

novas explorações possíveis com este artefato necessitam de pessoas com habilidades e 

expertise capazes de aplicar o BDA formando conhecimento e suportando o processo decisório 

(Vassakis, Petrakis & Kopanakis, 2018).  

Em síntese, as BDAC combinam a capacidade de tecnologia com a capacidade de gestão 

(organizacional) e com a capacidade de conhecimento (individual) que são, em conjunto, 

necessárias para integrar, disseminar, explorar e analisar os dados, permitindo que os gestores 

tomem decisões e executem ações que afetam o desempenho da empresa (Shanks et al., 2010; 

Tien, 2013; Grover et al., 2018; Krishnamoorthi & Mathews, 2018; Ghasemaghaei, Ebrahimi 

& Hassanein, 2018). 
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d) Desempenho da empresa e sua mensuração através de indicadores de mercado.  

Crescimento e lucratividade são medidas de desempenho importantes para as empresas. 

As duas grandezas compõem o fluxo de caixa livre para a empresa e há um entendimento de 

complementariedade entre elas. Por outro lado, como as duas são resultantes dos mesmos 

recursos, também há uma noção de competição entre estes dois objetivos. Empresas que 

possuem vantagem competitiva devem conseguir obter retornos e crescimentos acima das 

médias das indústrias nas quais estão inseridas (Brito & Brito, 2014). O valor de mercado de 

uma empresa pode ser definido como a composição da avaliação de resultados obtidos pela 

operação no instante atual e da expectativa do crescimento destes resultados no futuro. O 

resultado da operação atual pode ser avaliado pela informação de receita e lucro disponível nos 

relatórios financeiros do ano corrente, capitalizados por um custo ponderado de capital. Uma 

segunda parcela do valor corrente é obtida quando assumimos que o resultado operacional do 

ano corrente é uma perpetuidade, já que representa o resultado que a empresa gerará ao longo 

da sua vida útil. O restante do valor de mercado, não explicado pelos demonstrativos 

financeiros, é a porção baseada nas expectativas dos investidores com relação ao crescimento 

futuro da empresa. O retorno total para o acionista é uma composição dos valores dos 

dividendos pagos durante o período de análise com a variação no valor de mercado do 

patrimônio que, por sua vez, é a diferença do valor de mercado da empresa e do valor de 

mercado da dívida. Assim, com base nas informações financeiras e de mercado é possível 

avaliar tanto o desempenho funcional, associado ao valor da operação atual, como o 

desempenho simbólico, associado ao crescimento esperado contido no valor futuro da empresa 

(Ballow, Burgman & Burgoz, 2004). 

Não é incomum realizar estudos no Brasil correlacionando desempenho de mercado 

com variáveis secundárias coletadas de forma independente. Exemplos de estudos desta 

natureza são: gestão do capital de giro (Almeida & Eid Jr., 2012), alienação de controle e 

benefícios privados (Cotrim & Rochman, 2018) e legitimidade e governança corporativa 

(Rossoni & Machado-da-Silva, 2013). As informações sobre itens do balanço patrimonial, do 

demonstrativo de resultados, do preço das ações e, consequentemente, do valor de mercado das 

empresas estão disponíveis para consulta em bases de dados especializadas como a base da 

empresa de consultoria Economatica. Os preços geralmente se referem aos preços de 

fechamento, em valores nominais, ajustados para bonificações, dividendos, desdobramentos e 

outras formas de proventos. Importante salientar que usualmente é necessário realizar análises 
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e possivelmente exclusões para setores de indústria, empresas com patrimônio líquido negativo 

e ações com baixa liquidez (Almeida & Eid Jr., 2012).  

e) BDAC e seu impacto nos indicadores de desempenho financeiro da empresa e 

desempenho percebido pelos executivos. 

A identificação das capacidades específicas que formam as BDAC é necessária para 

pesquisar os fatores tecnológicos e não tecnológicos que são difíceis de imitar. Capacidades 

organizacionais impulsionam mais o sucesso das empresas com a aplicação do BDA do que a 

tecnologia e as empresas que incorporam capacidades de liderança em conjunto com as 

capacidades digitais que têm um desempenho melhor na geração de receita, lucratividade e 

avaliação de mercado (Van Heck, 2019). Gupta e George (2016) propõem que dados (internos, 

externos e combinações de ambos), tecnologia da informação (Hadoop e NoSQL) e recursos 

básicos (temporais e financeiros) são os recursos de primeira ordem que constituem a 

capacidade tangível das BDAC da organização, definida como aquelas capacidades que podem 

ser adquiridas no mercado. Habilidades gerenciais (perspicácia analítica) e habilidades 

tecnológicas (educação e treinamento com foco em habilidades específicas do BDA) 

constituem a capacidade humana das BDAC. Cultura orientada para dados (decisões tomadas 

com base em dados) e intensidade do aprendizado organizacional (habilidade para explorar, 

armazenar, compartilhar e aplicar conhecimento) convergem para formar a capacidade 

intangível das BDAC na organização, principal fonte de heterogeneidade entre firmas que 

buscam obter benefícios econômicos com BDA. A combinação da capacidade tangível, 

capacidade humana e capacidade intangível conformam as BDAC. Tendo definido este 

constructo sobre as BDAC e identificado os recursos que coletivamente constroem esta 

capacidade dinâmica, os autores desenvolveram os instrumentos que permitiram medir as 

BDAC das empresas e testar sua relação com o desempenho percebido pelos profissionais que 

atuam nestas empresas, avaliado através de duas dimensões, desempenho de mercado e 

desempenho operacional, medidos qualitativamente e de forma comparativa com o desempenho 

dos competidores. Os efeitos das BDAC no desempenho foram significativos e positivos. 

Akter et al. (2016) estruturaram um modelo de análise que buscou entender os 

componentes construtivos das BDAC em três níveis: capacidade de gestão (organizacional), 

capacidade de tecnologia (física) e capacidade de talento (humana) como elementos de segunda 

ordem do modelo. A capacidade de gestão, por sua vez, é constituída de quatro temas centrais: 

planejamento, que identifica oportunidades de negócios que podem ser melhorados pelo uso do 
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BDA; investimento, que analisa a relação custo-benefício do BDA; coordenação, que estrutura 

a sincronização entre funções das atividades analíticas na empresa; e controle, que assegura a 

utilização apropriada dos recursos analíticos da empresa. A capacidade de tecnologia é 

constituída por três temas centrais que criam flexibilidade em um ambiente de alta volatilidade 

de condições de negócio: conectividade, que possibilita a obtenção e análise de diferentes dados 

de diferentes funções de negócio; compatibilidade, que permite um fluxo contínuo de dados 

para tomada de decisão; e modularidade, que facilita a adição, modificação ou remoção de 

parâmetros dos modelos analíticos utilizados, conforme necessidade dos cientistas de dados e 

dos tomadores de decisão. A capacidade de talento, relacionada diretamente às habilidades dos 

profissionais que se beneficiam da ciência de dados, em particular gestores e cientistas de dados, 

na execução das suas atividades no ambiente de dados, é composta por quatro temas centrais: 

conhecimento técnico, referente aos conhecimentos de sistemas operacionais; estatística, 

linguagem de programação e bancos de dados, conhecimento de gestão de tecnologia, 

relacionadas a gestão de recursos de BDA como ferramentas de visualização de dados e 

métodos de desenvolvimento; conhecimento de negócios, relacionados ao modelo operacional 

da empresa e aos seus objetivos de curto prazo e de longo prazo; e conhecimento relacional, 

associado à capacidade dos cientistas de dados de comunicar e trabalhar com profissionais de 

outras funções de negócio da empresa. As BDAC estão relacionadas positivamente com a 

melhoria de desempenho da empresa, moderadas pelo alinhamento entre a estratégia de 

negócios e a capacidade analítica. O desempenho financeiro percebido da empresa foi coletado 

qualitativamente através do instrumento de pesquisa em comparação com o desempenho dos 

competidores, por meio de quatro indicadores: retenção de clientes, crescimento de vendas, 

lucratividade e retorno sobre investimento. 

Wamba et al. (2017) propuseram uma variação do modelo das BDAC descrito no 

parágrafo anterior trocando o fator mediador para capacidades dinâmicas orientadas a processo 

e agregando o desempenho de mercado à mensuração do desempenho da empresa, em conjunto 

com a análise de desempenho financeiro. O fator mediador capacidades dinâmicas orientadas a 

processos se refere ao quanto a empresa pode desenvolver ou adquirir competências necessárias 

para mudar seus processos de negócios de maneira mais robusta que seus competidores, em 

termos de coordenação, integração, redução de custos, e inteligência de negócios e aprendizado 

relacionado às iniciativas do BDA. A métrica de desempenho percebido de mercado foi 

coletada qualitativamente através do instrumento de pesquisa em comparação com o 

desempenho dos competidores por meio de quatro indicadores: entrada em novos mercados, 

introdução de novos produtos ou serviços, taxa de sucesso de novos produtos e serviços, e 
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participação no mercado. Também incluíram um quinto fator na avaliação de desempenho para 

avaliar o desempenho financeiro geral percebido da empresa. Os resultados das análises sobre 

o modelo proposto mostraram que todas as relações causais de primeira, segunda e terceira 

ordem das BDAC com o desempenho da empresa são suportados e que, de maneira geral, as 

três capacidades de segunda ordem, tecnologia, gestão e conhecimento são igualmente 

importantes na construção das BDAC. 

Mikalef et al. (2019) estudaram a relação indireta entre as BDAC e o desempenho 

competitivo, analisando que o BDA permite criar insights que reforçam suas capacidades 

dinâmicas que, por sua vez, impactam nas capacidades de marketing e tecnologia. O constructo 

das BDAC de terceira ordem é resultado de três fatores de segunda ordem: capacidade tangível, 

habilidades humanas e capacidade intangível. A capacidade tangível é composta por recursos 

básicos, dados e tecnologia; as habilidades humanas são compostas por habilidades técnicas e 

habilidades gerenciais, e a capacidade intangível é composta por cultura orientada a dados e 

aprendizagem organizacional. Desempenho foi avaliado qualitativamente como o grau em que 

a empresa desempenha melhor que seus competidores, considerando lucratividade, participação 

de mercado, crescimento, grau de inovação, liderança de custos e tempo do ciclo de entrega. 

Os resultados empíricos demonstraram a importância de as empresas investirem nas três 

capacidades de segunda ordem que constituem as BDAC. Importante ressaltar que, neste caso, 

o efeito das BDAC não é direto, mas, mediado pelas capacidades dinâmicas da empresa, 

reforçando que o BDA pode ser alavancado para habilitar e suportar as demais capacidades 

organizacionais da empresa. 

Nos casos apresentados, Akter et al. (2016), Wamba et al. (2017) e Mikalef et al. (2019) 

coletaram a percepção de desempenho das empresas pesquisadas através do questionário de 

pesquisa, porém, não incluíram indicadores financeiros como dados secundários. Brynjolfsson, 

Hill e Kim (2011), Barua, Mani e Mukherjee (2012), Tambe (2014), Brynjolfsson e McElheran 

(2016) e Müller, Fay e Vom Brocke (2018) trabalharam com variáveis financeiras obtidas de 

fontes secundárias, mas não estruturaram as BDAC da forma apresentada neste trabalho, ou 

seja, mais apropriado para a aplicação de modelagem por equações estruturais. De maneira 

singular, aproveitamos os melhores conceitos propostos pelos autores supracitados e 

desenvolvemos uma modelagem para avaliar os componentes das BDAC em relação aos 

indicadores de desempenho financeiro das empresas pesquisadas. Considerando o objetivo 

desta pesquisa, de avaliar o impacto no desempenho financeiro das empresas com a 

implementação de capacidades de Big Data Analytics, trazendo uma visão comparativa da 
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percepção dos executivos e da realidade dos números de mercado, propusemos as seguintes 

hipóteses: 

 

Hipótese 1: As capacidades de BDA (BDAC) apresentam relação direta e positiva com 

o desempenho percebido (DES) pelos executivos das empresas pesquisadas. 

 

Hipótese 2:  As capacidades de BDA (BDAC) apresentam relação direta e positiva com 

o desempenho observado através de indicadores financeiros de mercado (DESB3) das empresas 

pesquisadas. 

 

Na Tabela 1 apresentamos a relação entre as hipóteses, os constructos testados e os 

principais estudos pesquisados que serviram como fonte para suportar estas relações.  

 

Tabela 1 ‒ Relação entre as hipóteses, os constructos e os estudos pesquisados 

Desenvolvimento de uma modelagem que avalie os componentes das BDAC em relação aos indicadores de 

desempenho financeiro das empresas pesquisadas aproveitando os melhores conceitos propostos na literatura. 

Hipótese Definição dos constructos Fonte pesquisada 

H1: BDAC → DES 

As capacidades de BDA 

(BDAC) apresentam 

relação direta e positiva 

com o desempenho 

percebido (DES) pelos 

executivos das empresas 

pesquisadas. 

BDAC: capacidades de Big Data Analytics. BDAC é 

medida de forma reflexiva por: 

g: capacidade de gestão de BDA 

t: capacidade de tecnologia de BDA 

c: capacidade de conhecimento de BDA 

DES: desempenho percebido pelos executivos da 

empresa. DES é medido de forma reflexiva por: 

desf: desempenho financeiro percebido pelos executivos 

das empresas 

desm: desempenho de mercado percebido pelos 

executivos das empresas 

Gupta e George 

(2016) 

Akter et al. (2016) 

Wamba et al. (2017) 

Mikalef et al. (2019) 

H2: BDAC → DESB3 

As capacidades de BDA 

(BDAC) apresentam 

relação direta e positiva 

com o desempenho 

observado através de 

indicadores financeiros de 

mercado (DESB3) das 

empresas pesquisadas. 

DESB3: desempenho observado no mercado reportado 

pelas empresas nos anos de 2018 e 2019, com a obtenção 

de dados secundários. DESB3 é medida de forma 

reflexiva por: 

trs: retorno total para o acionista 

mb: a relação entre o valor de mercado e o valor contábil 

da empresa 

grec: crescimento da receita 

roa: retorno sobre ativos 

Brynjolfsson, Hill e 

Kim (2011)  

Tambe (2014) 

Müller, Fay e Vom 

Brocke (2018) 

Fonte: Elaboração própria.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 Para alcançar o objetivo desta pesquisa, recorremos a diversas metodologias que 

combinadas ajudaram na identificação de uma relação direta entre as BDAC e o desempenho 

econômico-financeiro das empresas que possuem estas capacidades. Primeiro aplicamos uma 

pesquisa primária para mensurar as variáveis das BDAC das empresas e as variáveis de 

percepção de desempenho (DES) das empresas vinculadas às BDAC. Em segundo usamos 

modelagem de equações estruturais de mínimos quadrados parciais (PLS-SEM) sobre a base de 

dados coletada e tratada da pesquisa primária. Na sequência buscamos agregar dados de 

desempenho econômico-financeiro secundários, obtidos de bases de dados especializadas para 

as empresas participantes da pesquisa e reaplicamos a modelagem PLS-SEM substituindo as 

variáveis de desempenho percebido pelas variáveis de desempenho econômico-financeiro 

observado no mercado. A utilização de variáveis econômico-financeiras para avaliação do 

impacto de big data e modelagem analítica nas empresas foi proposto por Brynjolfsson, Hitt e 

Kim (2011) com a aplicação de modelos de regressão linear generalizada. Os próximos tópicos 

apresentam a estruturação da pesquisa primária para medir as BDAC e o DES, a inclusão de 

variáveis secundárias de desempenho financeiro factual das empresas listadas na bolsa de 

valores (DESB3) e a metodologia de modelagem através do PLS-SEM. 

Estruturação da Pesquisa Primária 

 A pesquisa primária conduzida foi baseada no trabalho de Akter et al. (2016) para a 

medição das BDAC. Esta pesquisa avaliou 11 constructos de primeira ordem e 3 constructos 

de segunda ordem, que representam as BDAC por meio de uma escala tipo Likert de 7 pontos, 

sendo (1) discordo totalmente, (2) discordo, (3) discordo parcialmente, (4) nem discordo nem 

concordo, (5) concordo parcialmente, (6) concordo e (7) concordo totalmente. Os respondentes 

foram controlados através de seus dados demográficos: área funcional, cargo, anos de empresa, 

anos na função, idade, gênero e formação acadêmica para avaliar vieses nas respostas obtidas. 

Além dos dados demográficos coletados também incluímos informações sobre o segmento de 

mercado da B3 e setor da indústria obtidos de forma secundária para as empresas entrevistadas. 

O questionário aplicado encontra-se no Apêndice A.  

 As respostas às questões foram agrupadas nos constructos de segunda e terceira ordem 

analisados. Os constructos de segunda ordem independentes são a Capacidade de Gestão (g), a 

Capacidade de Tecnologia (t) e a Capacidade de Conhecimento (c) obtidos por meio da média 
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das respostas em escala tipo Likert para as perguntas obtidas no questionário de pesquisa. O 

constructo de terceira ordem independente latente são as Capacidades de BDA (BDAC) obtido 

através do PLS-SEM reflexivo, dado que as BDAC podem ser observadas pelos constructos de 

segunda ordem, mas não são formativos (Akter et al., 2016; Wamba et al., 2017). Os constructos 

de segunda ordem dependentes são o Desempenho Percebido Financeiro (desf) e o Desempenho 

Percebido de Mercado (desm) obtidos por intermédio da média das respostas em escala tipo 

Likert para as perguntas obtidas no questionário de pesquisa. O constructo de terceira ordem 

dependente latente é o Desempenho Percebido (DES) obtido através do PLS-SEM reflexivo, 

dado que o DES pode ser observado pelos constructos de segunda ordem, mas não são 

formativos (Akter et al., 2016; Wamba et al., 2017). Como as escalas tipo Likert foram somadas 

antes da execução dos modelos PLS-SEM, as escalas Likert resultantes deste tratamento para 

Capacidade de Gestão (g), Capacidade de Tecnologia (t), Capacidade de Conhecimento (c), 

Desempenho Percebido Financeiro (desf) e Desempenho Percebido de Mercado (desm) são 

consideradas variáveis mensuradas que explicam as variáveis latentes de terceira ordem BDAC 

e DES, sendo assim representadas por retângulos nos modelos PLS-SEM seguindo o padrão do 

software smartPLS 3 (Ringle, Wende & Becker, 2015).  

O modelo estrutural com dimensionalidade reduzida está apresentado na Figura 2. O 

indicador “l” foi acrescentado para indicar quando uma variável é latente, por exemplo, “bdacl” 

e “desl”. Ao longo da pesquisa, o modelo estrutural considerando os constructos de primeira 

ordem foi descartado por limitações na amostra que não permitiram obter resultados 

significativos. Porém, é importante destacar que não foram encontrados efeitos significantes de 

moderação das características demográficas dos respondentes, do segmento de mercado da B3 

em que as empresas pesquisadas estão listadas ou do setor econômico em que as empresas 

pesquisadas atuam na relação entre BDAC e DES avaliado através da modelagem de equações 

estruturais (PLS-SEM).  
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Figura 2 – Modelo estrutural baseado no questionário de pesquisa. 

Modelo reflexivo-reflexivo com a capacidade de conhecimento, capacidade de gestão e capacidade de 

tecnologia medindo as BDAC e desempenho financeiro e desempenho de mercado medindo o desempenho 

percebido. 

c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; bdacl: capacidades de 

BDA; desl: desempenho percebido; desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado 

percebido. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Inclusão de variáveis secundárias de desempenho financeiro 

 Esta pesquisa mostra uma proposta inovadora ao trazer para o modelo de PLS-SEM 

variáveis independentes secundárias, obtidas em base de dados especializada provido pela 

consultoria Economatica. As variáveis selecionadas foram baseadas no estudo de Brynjolfsson, 

Hill e Kim (2011), que avaliaram a relação de uma métrica de capacidade analítica, Data Driven 

Decisionmaking (DDD) também obtida por meio de uma pesquisa primária, com variáveis 

financeiras obtidas no mercado através de regressões lineares por mínimos quadrados 

ordinários para testar: (i) produtividade, medida através de uma especificação Cobb-Douglas 

para Vendas; (ii) rentabilidade, medida através de rácios de lucratividade e (iii) valor de 

mercado, mensurada pelo valor de mercado da firma. Os resultados apresentados por 

Brynjolfsson, Hill e Kim (2011) indicaram que a capacidade analítica apresentou uma relação 

direta com produtividade, não apresentou uma relação com rentabilidade e que a DDD 

contribuiu com uma porção do valor de mercado da firma. Estes resultados estão em linha com 

a proposta de Grover et al. (2018) que indicam que a relação da capacidade analítica com 

resultados financeiros é decorrente da criação de valor funcional, decorrente da melhoria de 

desempenho da organização e, também, da criação de valor simbólico, derivada das 

expectativas dos agentes de mercado que afetam o preço das ações das empresas. 

Selecionamos as variáveis independentes do banco de dados da empresa de consultoria 

Economatica que nos propiciaram avaliar a média simples do desempenho financeiro real das 

c

g

t

desf

desm
bdacl desl
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empresas em 2018 e 2019: retorno total para o acionista (trs), a relação entre o valor de mercado 

e o valor contábil da empresa (mb), o crescimento da receita (grec) e o retorno sobre ativos 

(roa). As formulações para as variáveis financeiras mensuradas são apresentadas a seguir na 

Tabela 2, conforme calculados pela consultoria Economatica (2021).  

 

Tabela 2 ‒ Formulação dos Indicadores Financeiros 

Quatro variáveis financeiras mensuradas foram selecionadas para avaliar o desempenho factual das empresas 

pesquisadas. Estas variáveis possibilitam comparar o valor funcional, como produtividade e lucratividade, com o 

valor simbólico, decorrente das expectativas dos investidores, entre as empresas (Brynjolfsson, Hill & Kim, 2011; 

Grover et al., 2018). 

Indicador Financeiro Fórmula de Cálculo Fonte Pesquisada 

Retorno total para o 

acionista (trs) 

 

Retorno calculado com base na média diária a partir da 

última cotação da ação do ano de análise para o período 

de um ano, calculado sobre o fechamento e ajustado para 

proventos, inclusive dividendos. 

Economatica (2020). 

Relação entre valor de 

mercado e valor contábil 

(mb) 

Cotação não ajustada por proventos, dividido pelo 

patrimônio líquido por ação a partir da última cotação 

da ação do ano de análise consolidada. 

Economatica (2020). 

Crescimento das receitas 

(grec) 

Receita líquida operacional consolidada do mês de 

dezembro do ano de análise para o período de 12 meses, 

dividido pela receita líquida operacional consolidada do 

mês de dezembro do ano anterior de análise para o 

período de 12 meses. 

Economatica (2020). 

Retorno sobre ativos (roa) Somatória do lucro líquido e participação dos acionistas 

minoritários, dividido pelo ativo total em dezembro do 

ano de análise para o período de 12 meses consolidado. 

Economatica (2020). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Todos os indicadores financeiros tiveram suas escalas ajustadas conforme a formulação 

que segue, sendo que os indicadores ajustados têm a marcação “d” para indicar este tratamento. 

Este ajuste de escala buscou eliminar as variações entre os intervalos de valores apresentados 

pelas métricas financeiras em um intervalo padronizado e permitiu melhor tratamento dos dados 

pelos modelos estatísticos. 
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Escala ajustada dos indicadores financeiros. 

Os indicadores financeiros tiveram suas escalas ajustadas transformando os valores originalmente apresentados 

em milhares de reais em indicadores com média zero, permitindo melhor tratamento dos dados pelos modelos 

estatísticos. 

 

𝑑𝑡𝑟𝑠(𝑖)  =
(𝑡𝑟𝑠(𝑖) − 𝑎𝑣𝑒(𝑡𝑟𝑠))

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣 (𝑡𝑟𝑠)
 

 

𝑑𝑚𝑏(𝑖)  =
(𝑚𝑏(𝑖) − 𝑎𝑣𝑒(𝑚𝑏))

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣 (𝑚𝑏)
 

 

𝑑𝑔𝑟𝑒𝑐(𝑖)  =
(𝑔𝑟𝑒𝑐(𝑖) − 𝑎𝑣𝑒(𝑔𝑟𝑒𝑐))

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣 (𝑔𝑟𝑒𝑐)
 

 

𝑑𝑟𝑜𝑎(𝑖)  =
(𝑟𝑜𝑎(𝑖) − 𝑎𝑣𝑒(𝑟𝑜𝑎))

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣 (𝑟𝑜𝑎)
 

                                                    Fonte: Elaboração própria. 

  

O modelo estrutural que relaciona as variáveis latentes das BDAC com o desempenho 

de mercado das empresas listadas na B3 está representado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Modelo estrutural com a inclusão de dados financeiros. 

Modelo reflexivo-reflexivo com a capacidade de conhecimento, de gestão e de tecnologia medindo as BDAC e 

crescimento de receita, valor de mercado, retorno sobre ativos e retorno para o acionista medindo o desempenho 

real. 

c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; bdacl: capacidades de 

BDA; desB3: desempenho factual; dgrec: crescimento das receitas; dmb: relação entre valor de mercado e valor 

contábil; droa: retorno sobre ativos; dtrs: retorno total para o acionista. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Modelagem por equações estruturais por mínimos quadrados parciais (PLS-SEM) 

PLS-SEM é uma metodologia amplamente utilizada em pesquisas em administração de 

empresas por permitir estimar modelos complexos com vários constructos, variáveis de 

mensuração e caminhos estruturais, sem impor muitas restrições sobre o tamanho da amostra e 

as características de distribuição dos dados. Além disso, a abordagem PLS-SEM dá ênfase em 

predição na estimativa de modelos estatísticos em que as estruturas foram definidas para prover 

explicação direta, abordagem conhecida como preditiva-causal. Diversas características deste 

estudo sugerem a aplicação da PLS-SEM: (i) análise preocupada em testar uma teoria com uma 

perspectiva preditiva; (ii) objetivo em melhor compreender o aumento da complexidade 

explorando extensões da teoria; (iii) inclusão de variáveis financeiras; (iv) pesquisa baseada em 

dados secundários em adição aos dados de mensuração direta; (v) população pequena restringe 

o tamanho da amostra e (vi) questões relacionadas à não normalidade da distribuição das 

respostas (Hair et al., 2016; Hair et al., 2019).  

Os modelos estruturais foram avaliados segundo a metodologia proposta por Hair et al. 

(2019). Esta avaliação considera as seguintes etapas que foram utilizadas durante apresentação 

dos resultados dos modelos PLS-SEM na seção de análise dos resultados: (a) considerações 

preliminares; (b) avaliação do modelo de mensuração e (c) avaliação do modelo estrutural. Nas 

considerações preliminares, avaliamos a distribuição dos dados, o tamanho da amostra, a 

utilização de dados secundários e o poder estatístico desejado para confirmar a aplicabilidade 

da modelagem por PLS-SEM. Os modelos analisados foram todos do tipo reflexivo-reflexivo 

(tipo I), em que as mensurações foram todas independentes, mas correlacionadas, formando um 

modelo hierárquico de fatores comuns (Becker, Klein & Wetzels, 2012). Aplicamos o modelo 

consistente de PLS-SEM (PLSc) proposto por Djikstra e Henseler (2015) para ajustar as 

estimativas atenuadas dos caminhos de regressão corrigindo a confiabilidade dos constructos 

quando as condições de contorno da amostra permitirem. Nos casos em que estas condições se 

mostraram restritivas ao uso do modelo PLSc, aplicamos o modelo PLS-SEM tradicional.  

As análises dos modelos de mensuração consideraram os indicadores Alfa de Cronbach, 

Rho A, Confiabilidade Composta e Variância Média Extraída para analisar confiabilidade, os 

testes de Fornell-Larcker e a razão Heterotrait-Monotrait (HTMT) para analisar poder 

discriminante. Destes indicadores destacam-se o Rho A (Djikstra & Henseler, 2015) e o HTMT 

(Henseler, Ringle & Sarstedt, 2015) como principais elementos dos modelos de mensuração. 

Para a análise de colinearidade foram utilizados os Fatores de Inflação da Variança (VIFs) entre 

as variáveis mensuradas do modelo estrutural (Hair et al., 2019). Para as análises de 
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significância e relevância do modelo estrutural foram avaliadas as cargas dos coeficientes de 

caminhos, suas estatísticas-T e seus valores-P. Também foi considerado o poder explicativo 

mensurado pelo coeficiente de determinação de Pearson (R2), pelo tamanho do efeito de Cohen 

(f2), pelo indicador Standardized Root Mean-square Residual (SRMR) de avaliação do ajuste 

do modelo estrutural, e pelo indicador Q2 de precisão de predição do modelo, calculado pelo 

método PLSpredict proposto por Shmueli et al. (2019). 

Esta pesquisa elaborou quatro modelos evolutivos conforme ilustrado na Tabela 3. O 

Modelo 1 considerou a amostra de 69 empresas que responderam a pesquisa de forma válida, 

analisando os dados obtidos através da pesquisa primária com as variáveis independentes 

mensuradas Capacidade de Gestão (g), Capacidade de Tecnologia (t), Capacidade de 

Conhecimento (c) que refletem a variável independente latente Capacidades de BDA (bdacl) e 

as variáveis dependentes mensuradas Desempenho Financeiro Percebido (desf) e Desempenho 

de Mercado Percebido (desm) que refletem a variável dependente latente Desempenho 

Percebido (des) para testar a Hipótese 1.  O Modelo 2 utilizou as mesmas variáveis mensuradas 

e latentes para a amostra final de 57 empresas que responderam a pesquisa de forma válida e 

que possuíam dados financeiros secundários para testar a Hipótese 1. O Modelo 3 substituiu as 

variáveis dependentes mensuradas e latente pelos dados secundários obtidos para a amostra 

final de 57 empresas. As variáveis independentes mensuradas utilizadas foram Crescimento das 

Receitas (dgrec), Relação entre Valor de Mercado e Valor Contábil (dmb), Retorno sobre 

Ativos (droa) e Retorno Total para o Acionista (dtrs) que refletem a variável dependente latente 

Desempenho Factual (desB3) para testar a Hipótese 2. O Modelo 4 eliminou as variáveis 

independentes mensuradas que não apresentaram significância no Modelo 3, mantendo apenas 

a variável independente mensurada Crescimento das Receitas (dgrec) que reflete a variável 

dependente latente Desempenho Factual (desB3) para testar a Hipótese 2. 
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Tabela 3 – Evolução dos modelos PLS-SEM analisados. 

Quatro modelos foram elaborados de maneira evolutiva. O Modelo 1 e o Modelo 2 têm por objetivo testar a 

Hipótese 1 com base nos dados obtidos na pesquisa primária. O Modelo 3 e o Modelo 4 têm por objetivo testar a 

Hipótese 2 com base nos dados obtidos na pesquisa primária e nos dados financeiros secundários. 

bdacl: capacidades de BDA; c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; 

desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; desl: desempenho percebido; 

dgrec: crescimento das receitas; dmb: relação entre valor de mercado e valor contábil; droa: retorno sobre ativos; 

dtrs: retorno total para o acionista; desB3: desempenho factual. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Tamanho da 

amostra 
69 57 57 57 

Variáveis 

independentes 

mensuradas 

g 

t 

c 

g 

t 

c 

g 

t 

c 

g 

t 

c 

Variável 

independente 

latente 

bdacl bdacl bdacl bdacl 

Variáveis 

dependentes 

mensuradas 

desf 

desm 

desf 

desm 

grec 

dmb 

droa 

dtrs 

grec 

Variável 

dependente latente 
desl desl desB3 desB3 

Motivação do 

modelo 

Teste da Hipótese 1 

com dados da 

pesquisa primária 

para a amostra 

inicial 

Teste da Hipótese 1 

com dados da 

pesquisa primária 

para a amostra final 

Teste da Hipótese 2 

com dados da 

pesquisa primária e 

dados financeiros 

para a amostra final 

Teste da Hipótese 2 

com dados da 

pesquisa primária e 

dados financeiros 

para a amostra final 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A abordagem PLS-SEM tem sido aplicada de forma recorrente em pesquisas que 

estudam as BDAC (Akter et al., 2016; Wamba et al., 2017; Mikalef et al., 2019; Cabrera-

Sanchez &Villarejo-Ramos, 2019; Maçada, Brinkhues & Freitas Jr., 2019; Medeiros, Hopen & 

Maçada, 2020), sempre aplicando uma pesquisa primária em um grupo de empresas e tratando 

os dados coletados por meio de variáveis latentes tanto reflexivas como formativas. Em 

particular, Akter et al. (2016) especificaram um modelo hierárquico de terceira ordem reflexivo-

reflexivo com um moderador e Wamba et al. (2017) especificaram um modelo hierárquico de 

terceira ordem reflexivo-reflexivo com mediação. Importante notar que nenhum dos estudos 

anteriores sobre BDAC analisados utilizaram dados financeiros secundários nos seus modelos 

estruturais, apesar de PLS-SEM ser uma abordagem recomendada quando variáveis de pesquisa 

são indicadores financeiros e baseados em dados secundários (Hair et. al., 2019).   
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4 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

 Os dados foram coletados junto a empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de 

São Paulo (B3) entre julho e setembro de 2020. Foram selecionadas como amostra inicial 328 

empresas com base na listagem setorial da B3 de julho de 2020, sendo 136 empresas 

participantes do Novo Mercado (NM), 27 empresas com nível 1 de governança corporativa 

(N1), 21 empresas com nível 2 de governança corporativa (N2) e 144 empresas com nível 

básico de governança corporativa. Destas, 30 são empresas financeiras que foram incluídas na 

pesquisa para posterior tratamento adequado durante as análises. 83 empresas da amostra inicial 

tiveram indicação de contato para participar da pesquisa fornecido pela EY, que apoiou 

institucionalmente este trabalho. 

 Os dados foram coletados através de uma pesquisa on-line criada usando a plataforma 

Google Forms. A pesquisa foi realizada pela empresa Ábaco Marketing Research, especializada 

neste tipo de atividade, que enviou e-mails para profissionais indicados. Um teste da pesquisa 

foi efetuado com oito empresas por telefone ou videoconferência e, por meio deles, os 

entrevistados forneceram suas percepções sobre o questionário que foi aplicado, não indicando 

nenhum ajuste relevante ao modelo estabelecido com base nos trabalhos de Akter et al. (2016) 

e Wamba et al. (2017). Os entrevistados foram localizados através de contatos feitos com as 

empresas de interesse, por telefone ou e-mail. Localizada a pessoa do perfil adequado, esta foi 

convidada a participar da pesquisa, sugerindo horário de sua conveniência para responder ao 

questionário.  

Devido a pandemia da Covid-19, as dificuldades habituais deste tipo de trabalho (junto 

a executivos de áreas muito específicas da empresa), foram elevadas e a logística, inicialmente 

pensada para a pesquisa, precisou ser reformulada. As empresas adotaram modelo de trabalho 

remoto durante a pandemia e implantaram novas sistemáticas de trabalho. Novas fontes de 

contato tiveram que ser usadas como redes sociais (LinkedIn, Instagram, Facebook), contatos 

através de indicações pessoais, incluindo as indicações fornecidas pela EY. As entrevistas, 

anteriormente planejadas para serem conduzidas por telefone, foram igualmente adaptadas para 

a opção de resposta on-line (à escolha do entrevistado), permitindo ao entrevistado maior 

liberdade para responder quando e onde pudesse.  

 Foram recebidas 106 respostas para o questionário, sendo 6 recusas formais. 31 

entrevistas foram descartadas por não atenderem a requisitos relacionados à adequação da área, 

ou do cargo do entrevistado, ao tema da pesquisa, ou ao tempo de empresa, ou por 

inconsistência nas respostas fornecidas. 69 pesquisas foram consideradas válidas, 
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representando 65% de taxa de resposta válida, sendo 41 empresas participantes do Novo 

Mercado (NM),  8 empresas com nível 1 de governança corporativa (N1), 5 empresas com nível 

2 de governança corporativa (N2), 15 empresas com nível básico de governança corporativa.  

 As 69 empresas da amostra pesquisada representam 48% do total de ativos totais 

consolidados, 47% do valor de mercado e 47% das receitas acumuladas em 12 meses 

consolidadas, não considerando as receitas das instituições bancárias, em 31 de dezembro de 

2019 das 365 empresas negociadas na B3, segundo dados extraídos do banco de dados da 

empresa de consultoria Economatica. Na Tabela 4 apresentamos a classificação das empresas 

contidas na amostra de 69 empresas (amostra inicial) por tamanho, destacando que 3 empresas 

não possuíam valor de mercado e 7 empresas não possuíam receitas em 12 meses consolidadas.  

 

Tabela 4 – Empresas da amostra inicial de acordo com o tamanho 

As 69 empresas pesquisadas estão concentradas nas faixas intermediárias de ativo total, valor de mercado e receitas 

em 12 meses, com representatividade próxima a 50% dos valores totais das empresas listadas na B3. 

 

Faixa de valores em milhares de 

reais em 31 de dezembro de 2019 

Ativo total 

consolidado 

Valor de mercado Receitas em 12 meses 

consolidadas* 

x<1,000,000 7 7 12 

1,000,001<x<10,000,000 26 25 26 

10,000,001<x<100,000,000 29 30 23 

100,000,001<x<1,000,000,000 6 4 2 

x>1,000,000,000 1 0 0 

Total 69 66 63 

(*) não considera as receitas das instituições bancárias. 

Fonte: Elaboração própria adaptada de Economatica (2020). 

 

Podemos observar que as empresas pesquisadas estão bem distribuídas entre dez setores 

econômicos, com destaque para as empresas de bens industriais, de consumo cíclico, do setor 

financeiro, de utilidades e de materiais básicos que somam 78% da amostra. A maioria dos 

respondentes é do gênero masculino (88%) e trabalha no departamento de TI (62%) com o 

cargo de analista (70%). 84% dos respondentes têm graduação ou pós-graduação sendo que 

65% em cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). 73% dos participantes 

da pesquisa estão na faixa entre 31 e 50 anos de idade com 75% apresentando mais de um ano 

de atuação na empresa e 67% com mais de um ano na função atual. Na Tabela 5 apresentamos 

os perfis demográficos dos participantes da pesquisa para a amostra inicial. 
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Tabela 5 – Perfil demográfico dos participantes da pesquisa da amostra inicial. 

A amostra de 69 empresas pesquisadas possui uma distribuição equilibrada entre setores econômicos e os 

respondentes apresentam atuação em funções de TI, com tempo adequado de empresa e experiência profissional. 

Dimensão % Dimensão % Dimensão % 

Segmento de mercado  Departamento  Idade  

NM 59% Outros 12% 20 < x < 30 16% 

N1 12% TI 62% 31 < x < 40 45% 

N2 7% BDA 14% 41 < x < 50 28% 

Básico 22% Finanças 7% x > 51 10% 

  CRM 4%   

Setor econômico    Anos de empresa  

Bens industriais 19% Cargo  x <= 1 25% 

Comunicações 4% Analista 70% 1 < x <= 5 33% 

Consumo cíclico 19% Gerente 17% 5 < x <= 10 10% 

Consumo não cíclico 6% Diretor (CxO) 13% 10 < x <= 20 25% 

Financeiro 17%   x > 20 7% 

Materiais básicos 10% Formação    

Petróleo 3% Outros 22% Anos na função  

Saúde 6% STEM 65% x <= 1 33% 

TI 3% BA 13% 1 < x <= 5 35% 

Utilidade 13%   5 < x <= 10 22% 

  Graduação  x > 10 10% 

Gênero  Técnico 16%   

Feminino 12% Superior 55%   

Masculino 88% Pós/MBA 29%   

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma vez entendido o perfil das empresas presentes na amostra inicial, analisamos os 

dados obtidos com a aplicação da pesquisa. O questionário, apresentado no Apêndice A, foi 

estruturado por meio de escalas de concordância de 7 pontos (Escala Tipo Likert), com logística 

simples e de fácil compreensão, adequado para entrevista com ou sem apoio do entrevistador, 

segundo a empresa Ábaco Pesquisa de Mercado que conduziu a pesquisa de campo. O 

questionário continha 52 frases avaliadas pela escala, onde 1 representava discordância total, 4 

representava ausência de discordância ou concordância e 7 representava concordância total com 

o conceito apresentado. Também foram feitas questões básicas para identificação do perfil da 

empresa e do entrevistado. O questionário abordou o tema BDAC por meio de três constructos: 

Capacidade de Gestão (g) com 16 aspectos, Capacidade de Tecnologia (t) com 12 aspectos, 

Capacidade de Conhecimento (c) com 16 aspectos. O questionário abordou o tema desempenho 
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(DES) através de dois constructos: Desempenho Financeiro (desf) com 4 aspectos e 

Desempenho de Mercado (desm) com 4 aspectos. Uma vez coletadas as respostas, foi feito um 

ajuste de escala para facilitar a modelagem estatística posterior em que subtraímos 4 pontos das 

respostas originais. Assim: -3 representa discordância total, 0 representa ausência de 

concordância ou discordância e 3 representa concordância total com o conceito apresentado.  

Os resultados das respostas obtidas com o questionário foram analisados com o software 

R usando suas funções de estatística descritiva. Executamos o teste de Kruskal-Wallis e 

obtivemos um resultado de Chi-quadrado = 147,01 com GL = 51 e valor-P = 3,045e-11, 

indicando que existem diferenças significativas entre as respostas coletadas. A distribuição das 

respostas das variáveis independentes pode ser observada na Figura 4. Por se tratar de variáveis 

categóricas não foram executados testes de normalidade nem calculadas as médias e desvios 

padrão. As estatísticas descritivas das variáveis independentes coletadas são apresentadas no 

Apêndice B. 

 As escalas ordinais tipo Likert foram combinadas em escalas Likert somadas através de 

procedimentos de somatória dos pontos obtidos por construtos de segunda ordem e de terceira 

ordem. A pontuação obtida foi dividida pelo máximo de pontos possíveis a se obter em cada 

um dos constructos, criando uma escala que pode ser tratada como um intervalo (Warmbrod, 

2014; Chakrabartty, 2014; Boone & Boone, 2012; Carifio & Perla, 2007). Os resultados das 

escalas somadas foram analisados com o software R usando suas funções de estatística 

descritiva. O teste de Mardia para normalidade multivariada dos constructos da escala Likert 

indicou que o conjunto de dados continua não normal, o que pode ser observado na Figura 4 e  

Figura 5. 
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Figura 4 – Gráficos “boxplot” das escalas Likert na pesquisa com 69 empresas. 

As respostas somadas em escala Likert têm comportamento fora da normalidade com mediana acima de 0,0 e 

abaixo ou igual a 0,5 para todos os constructos. 

c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; bdac: capacidades de BDA; 

desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; des: desempenho percebido. 

 
                                               Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5 – Histogramas das escalas Likert na pesquisa com 69 empresas. 

As respostas somadas em escala Likert têm comportamento fora da normalidade com média acima de 

0,0 e abaixo de 0,5 para todos os constructos. 

c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; bdac: capacidades 

de BDA; desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; des: 

desempenho percebido. 

 

              Fonte: Elaboração própria. 
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O software smartPLS 3 (Ringle, Wende & Becker, 2015) forneceu as estatísticas 

descritivas de cada variável independente e, com isso, foi possível observar que 1 constructo (t) 

apresenta distribuição normal. Dentre os outros 7 constructos, 2 constructos apresentam 

distorção negativa acentuada e 4 constructos apresentam distorção moderada. As estatísticas 

descritivas dos constructos em escala Likert somada são apresentadas na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Estatísticas descritivas dos constructos em escalas Likert somada para pesquisa com 

69 empresas. 

As respostas somadas em escalas Likert têm comportamento fora da normalidade, com exceção do 

constructo Capacidade de Tecnologia (t). 

g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; c: capacidade de conhecimento; bdac: capacidades 

de BDA; desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; des: 

desempenho percebido. 

Cons-

tructo Média Mediana Mínimo Máximo 

Desvio 

Padrão Kurtosis Skewness 

g 0,296 0,400 -0,800 0,900 0,379 0,038 -0,801 

t 0,268 0,300 -0,700 1,000 0,352 0,089 -0,465 

c 0,414 0,500 -1,000 1,000 0,418 2,182 -1,287 

bdac 0,326 0,400 -0,700 0,800 0,354 0,923 -1,057 

desf 0,241 0,300 -1,000 1,000 0,509 0,063 -0,690 

desm 0,271 0,300 -1,000 1,000 0,516 0,412 -0,906 

des 0,245 0,300 -1,000 1,000 0,500 0,330 -0,838 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Foram incorporadas variáveis independentes de mercado para avaliar o desempenho das 

empresas e analisar sua relação com as BDAC. As variáveis incluídas foram o retorno total para 

o acionista (trs), a relação entre o valor de mercado e o valor contábil da empresa (mb), o 

crescimento da receita (grec) e o retorno sobre ativos (roa), conforme proposto por 

Brynjolfssson, Hill e Kim (2011). Para evitar o efeito de um único ano nos resultados 

consideramos a média dos indicadores nos anos de 2018 e 2019, obtidos para a data de 31 de 

dezembro de cada ano, levando em conta o período de 12 meses. Os valores foram obtidos no 

banco de dados da empresa de consultoria Economatica, no segundo semestre de 2020. Os 

dados financeiros foram encontrados para 57 empresas da amostra inicial, sendo 40 empresas 

participantes do Novo Mercado (NM), 6 empresas com nível 1 de governança corporativa (N1), 

5 empresas com nível 2 de governança corporativa (N2) e 6 empresas com nível básico de 

governança corporativa. 
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Das 12 empresas da amostra inicial que não foram consideradas nas análises com dados 

secundários, 6 eram bancos listados na B3, mas para os quais os reportes e análises são 

substancialmente diferentes daquelas para empresas não bancárias (Almeida & Eid Júnior, 

2012), e 6 eram empresas não bancárias listadas na B3, mas que não apresentaram algum dos 

indicadores financeiros selecionados na consulta feita ao banco de dados da empresa de 

consultoria Economatica. As 57 empresas da amostra final representaram 24% do total de ativos 

totais consolidados, 34% do valor de mercado e 45% das receitas acumuladas em 12 meses 

consolidadas, não considerando as receitas das instituições bancárias, em 31 de dezembro de 

2019 das 365 empresas negociadas na B3, segundo dados extraídos do banco de dados da 

empresa de consultoria Economatica. Na Tabela 7 apresentamos a classificação das empresas 

contidas na amostra final por tamanho.  

 

Tabela 7 – Empresas da amostra final de acordo com o tamanho. 

As 57 empresas pesquisadas estão concentradas nas faixas intermediárias de ativo total, valor de mercado e receitas 

em 12 meses, com representatividade próxima a 33% dos valores totais das empresas listadas na B3. 

Faixa de valores em milhares de 

reais em 31 de dezembro de 2019 

Ativo total 

consolidado 

Valor de mercado Receitas em 12 meses 

consolidadas* 

x<1,000,000 4 6 9 

1,000,001<x<10,000,000 24 21 24 

10,000,001<x<100,000,000 25 28 22 

100,000,001<x<1,000,000,000 4 2 2 

x>1,000,000,000 0 0 0 

Total 57 57 57 

(*) não considera as receitas das instituições bancárias. 

Fonte: Elaboração própria adaptada de Economatica (2020). 

 

As empresas remanescentes estão bem distribuídas entre dez setores econômicos, com 

destaque para as empresas de bens industriais, de consumo cíclico, de materiais básicos, de 

utilidades e do setor financeiro, que somam 74% da amostra final. A maioria dos respondentes 

é do gênero masculino (88%) e trabalha no departamento de TI (61%) com o cargo de analista 

(70%). 90% dos respondentes têm graduação ou pós-graduação sendo que 61% em cursos de 

ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). 72% dos participantes da pesquisa estão 

na faixa entre 31 e 50 anos de idade com 81% apresentando mais de um ano de atuação na 

empresa e 72% com mais de um ano na função atual. Na Tabela 8 apresentamos os perfis 

demográficos dos participantes da pesquisa contidos na amostra final de 57 empresas. 
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Tabela 8 – Perfil demográfico dos participantes da pesquisa da amostra final. 

A amostra de 57 empresas pesquisadas possui uma distribuição equilibrada entre setores econômicos e os 

respondentes apresentam atuação em funções de TI com tempo adequado de empresa e experiência profissional. 

Dimensão % Dimensão % Dimensão % 

Segmento de mercado  Departamento  Idade  

NM 70% Outros 12% 20 < x < 30 16% 

N1 11% TI 61% 31 < x < 40 44% 

N2 9% BDA 12% 41 < x < 50 28% 

Básico 11% Finanças 9% x > 51 11% 

  CRM 5%   

Setor econômico    Anos de empresa  

Bens industriais 21% Cargo  x <= 1 19% 

Comunicações 5% Analista 70% 1 < x <= 5 33% 

Consumo cíclico 19% Gerente 16% 5 < x <= 10 11% 

Consumo não cíclico 7% Diretor (CxO) 14% 10 < x <= 20 28% 

Financeiro 11%   x > 20 9% 

Materiais básicos 12% Formação    

Petróleo 4% Outros 26% Anos na função  

Saúde 7% STEM 61% x <= 1 28% 

TI 4% BA 12% 1 < x <= 5 37% 

Utilidade 11%   5 < x <= 10 25% 

  Graduação  x > 10 11% 

Gênero  Técnico 11%   

Feminino 12% Superior 58%   

Masculino 88% Pós/MBA 32%   

   Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados das escalas Likert e das variáveis financeiras com escala ajustada foram 

analisados com o software R usando suas funções de estatística descritiva. O teste de Kruskal-

Wallis obteve um resultado de Chi-quadrado = 49,207 com GL = 10 e valor-P = 3,732e-7, 

indicando que existem diferenças significativas entre as respostas coletadas com a inclusão das 

variáveis financeiras. O teste de Mardia, para normalidade multivariada dos constructos das 

escalas Likert e escalas Financeiras, indicou que o conjunto de dados da amostra final de 57 

empresas continua não normal, o que pode ser observado na Figura 6 e Figura 7. Os resultados 

das variáveis financeiras factuais sem ajuste de escala estão apresentados no Apêndice C.  
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Figura 6 – Gráficos “boxplot” das escalas Likert e Financeiras na pesquisa com 57 empresas. 

As respostas somadas em escala Likert seguem com um comportamento fora da normalidade e as variáveis 

financeiras também têm comportamento não normal, porém, com mediana ligeiramente negativa. 

g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; c: capacidade de conhecimento; bdac: capacidades de BDA; 

desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; des: desempenho percebido; 

dtrs: retorno total para o acionista; dmb: relação entre valor de mercado e valor contábil; dgrec: crescimento das 

receitas; droa: retorno sobre ativos. 

               Escalas Likert               Escalas Financeiras 

 

        Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 7 – Histogramas das escalas Likert e Financeiras na pesquisa com 57 empresas. 

As respostas somadas em escala Likert seguem com um comportamento fora da normalidade e as variáveis 

financeiras também têm comportamento não normal, porém, com média zero por construção dos indicadores. 

g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; c: capacidade de conhecimento; bdac: capacidades de BDA; 

desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; des: desempenho percebido; 

dtrs: retorno total para o acionista; dmb: relação entre valor de mercado e valor contábil; dgrec: crescimento das 

receitas; droa: retorno sobre ativos. 

 

                Fonte: Elaboração própria. 
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O software smartPLS 3 (Ringle, Wende & Becker, 2015) forneceu as estatísticas 

descritivas de cada variável independente sendo possível observar que 3 constructos (t, dtrs e 

dgrec) apresentam distribuição normal. Dentre os outros 8 constructos, 1 constructo apresenta 

distorção negativa acentuada, 1 constructo apresenta distorção positiva acentuada e 6 

constructos apresentam distorção moderada. As estatísticas descritivas dos constructos em 

escala Likert e escala Financeira são apresentadas na Tabela 9. 

Tabela 9 – Estatísticas descritivas dos constructos em escalas Likert e Financeiras para a 

pesquisa com 57 empresas. 

As respostas somadas em escalas Likert seguem com um comportamento fora da normalidade, com exceção do 

constructo Capacidade de Tecnologia (t). As variáveis financeiras Retorno Total para o Acionista (dtrs) e 

Crescimento de Receita (dgrec) têm comportamento normal. 

g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; c: capacidade de conhecimento; bdac: capacidades de BDA; 

desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; des: desempenho percebido; 

dtrs: retorno total para o acionista; dmb: relação entre valor de mercado e valor contábil; dgrec: crescimento das 

receitas; droa: retorno sobre ativos. 

Cons-tructo Média Mediana Mínimo Máximo 

Desvio 

Padrão Kurtosis  Skewness 

g 0,316 0,400 -0,500 0,900 0,367 -0,445 -0,676 

t 0,312 0,400 -0,500 1,000 0,339 -0,297 -0,377 

c 0,412 0,400 -1,000 1,000 0,419 2,249 -1,216 

bdac 0,342 0,400 -0,700 0,800 0,349 0,636 -0,954 

desf 0,247 0,300 -1,000 1,000 0,508 -0,021 -0,592 

desm 0,282 0,300 -1,000 1,000 0,514 0,344 -0,817 

des 0,253 0,300 -1,000 1,000 0,498 0,244 -0,745 

dtrs 0,000 -0,040 -3,293 2,922 0,991 2,090 -0,087 

dmb 0,000 -0,364 -1,783 4,477 0,991 6,583 2,026 

dgrec 0,000 -0,072 -3,643 3,616 0,991 5,331 -0,228 

droa 0,000 -0,035 -3,266 2,148 0,991 1,742 -0,568 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

 A partir dos dois conjuntos de dados coletados partimos para as análises de relação entre 

os constructos Capacidade de Gestão (g), Capacidade de Tecnologia (t) e Capacidade de 

Conhecimento (c) e as capacidades de BDA (bdac) e o Desempenho Percebido das Empresas 

(des) medidos de duas maneiras: através da percepção dos respondentes da pesquisa em termos 

de Desempenho Percebido Financeiro (desf) e Desempenho Percebido de Mercado (desm) para 

o grupo de 69 empresas e através de dados secundários com escala ajustada para Retorno Total 

para o Acionista (dtrs), a relação entre o Valor de mercado e o Valor contábil da empresa (dmb), 
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Crescimento da Receita (dgrec) e Retorno Sobre Ativos (droa) para 57 empresas que 

responderam à pesquisa. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Dada a limitação do tamanho das duas amostras, optamos por apresentar uma 

modelagem com dimensionalidade reduzida usando as escalas Likert somadas. As análises 

foram realizadas através de modelagem por equações estruturais por mínimos quadrados 

parciais (PLS-SEM). Cinco fatores presentes neste estudo indicam a modelagem por PLS-SEM: 

(i) o estudo em questão busca melhor entender a teoria estabelecida sobre BDAC e desempenho 

empresarial em uma análise exploratória; (ii) foram adicionadas variáveis secundárias; (iii) as 

variáveis secundárias são índices financeiros, (iv) uma população pequena restringe o tamanho 

da amostra; (v) não há normalidade das respostas obtidas e dos indicadores financeiros (Hair et 

al., 2019).  

Vale destacar que, de acordo com Hair et al. (2019), o tamanho pequeno da amostra é 

um dos fatores utilizados para justificar a aplicação de PLS-SEM. Contudo, é importante avaliar 

a sensibilidade do modelo quanto as amostras disponíveis, dado um poder estatístico de 0,80 e 

um nível de significância estatística de 0,05 (Hair et al., 2016). Para a amostra de 69 empresas, 

considerando o modelo de dimensionalidade reduzida com três preditores, temos um tamanho 

de efeito médio f2 de 0,17 e para a amostra de 57 empresas, considerando o modelo de 

dimensionalidade reduzida com três preditores, temos um tamanho de efeito médio f2 de 0,21, 

calculados usando a ferramenta G*Power V3.1 (Faul et al., 2009), considerando a família de 

testes para teste-F, teste estatístico de regressão linear múltipla, para análise de sensibilidade 

do tamanho do efeito da amostra. Em ambas as amostras o tamanho de efeito médio f2 é maior 

do que 0,15 proposto por Hair et al. (2019).  

Com a validação dos tamanhos das duas amostras, seguimos para a avaliação do modelo 

de equações estruturais por mínimo quadrados parciais (PLS-SEM). A aplicação de modelagem 

através de PLS-SEM está bastante difundida em estudos que buscam relacionar Capacidades 

de BDA com Desempenho das Empresas (Gupta & George, 2016; Mikalef et al., 2019; Akter 

et al., 2016; Wamba et al., 2017; Maçada, Brinkhues & Freitas Jr., 2019; Medeiros, Maçada & 

Freitas Jr., 2020; Cabrera-Sanchez & Villarejo-Ramos, 2019).  
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Modelo de equações estruturais avaliados por mínimos quadrados parciais (PLS-

SEM) para 69 empresas sem inclusão dos dados financeiros (Modelo 1) 

O modelo com dimensionalidade reduzida para 69 empresas, considerando os 

constructos em escalas Likert somada para as capacidades analíticas, foi avaliado segundo a 

sequência proposta por Hair et al. (2019), utilizando o software smartPLS 3 (Ringle, Wende & 

Becker, 2015) e aplicando o modelo PLS-SEM consistente (PLSc) proposto por Dijkstra e 

Henseler (2015), com conexão de todas as variáveis latentes para a estimativa inicial e esquema 

de ponderação baseado em caminho rodando 1.000 interações. Na sequência, foi executado um 

bootstrapping completo com ajuste de viés e acelerado (BCa) com duas caudas com 10.000 

interações (Streukens & Leroi-Werelds, 2016). Destacamos o resultado do Rho A por estarmos 

executando o modelo PLSc (Dijkstra & Henseler, 2015) dentre os resultados de confiabilidade 

e validade apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Confiabilidade composta e validade convergente para amostra com 69 empresas 

(Modelo 1). 

O modelo de mensuração apresentou os indicadores Alfa de Cronbach, Rho A, Confiabilidade Composta e 

Variância Média Extraída acima dos níveis dos limites recomendados por Hair et al. (2016). 

bdacl: capacidades de BDA (latente); desl: desempenho percebido (latente). 

 

 Alfa de Cronbach  Rho A Confiabilidade 

Composta 

Variância 

Média Extraida 

bdacl 0,907 0,908 0,908 0,766 

desl 0,953 0,955 0,953 0,911 

Fonte: Elaboração própria. 

  

A validade discriminante do modelo de medição foi avaliada através do teste de Fornell 

e Larcker cujo resultado segue apresentado na Tabela 11 e através da razão Heterotrait-

Monotrait (HTMT) para a relação entre Desempenho Percebido (des) e BDAC, com resultado 

de 0,884. Segundo Hair et al.  (2019) o critério de Fornell-Lacker não apresenta resultado 

adequado, principalmente quando as cargas dos constructos diferem apenas levemente, sendo 

o teste HTMT preferível para a análise discriminante aceitando valores abaixo de 0,90 como 

válidos para modelos estruturais com constructos conceitualmente semelhantes (Henseler, 

Ringle & Sarstedt, 2015). 
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Tabela 11 – Validade discriminante (Fornell-Larcker) para amostra com 69 empresas  

(Modelo 1). 

O modelo não apresenta validade discriminante pelo teste de Fornell-Larcker, mas, apresenta validade 

discriminante pelo teste HTMT = 0,884. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); desl: desempenho percebido (latente). 

 bdacl desl 

bdacl 0,875  

desl 0,884 0,954 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo atendido os critérios de qualidade e os critérios de validade discriminante do 

modelo avançamos com a análise do modelo estrutural. A análise de colinearidade, a partir dos 

Fatores de Inflação da Variância (VIFs), indica que as variáveis de mensuração de desempenho 

percebido apresentam uma questão provável de colinearidade (VIF > 5) e que as variáveis de 

mensuração das BDAC apresentam uma questão possível de colinearidade (3 < VIF < 5), com 

exceção da Capacidade de Tecnologia (t). Os valores calculados para os VIFs estão 

apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Fatores de Inflação da Variância (VIFs) para amostra com 69 empresas  

(Modelo 1). 

O modelo apresenta provável questão de colinearidade para as variáveis desf e desm e possível questão de 

colinearidade para as variáveis c e g. 

c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; desf: desempenho financeiro 

percebido; desm: desempenho de mercado percebido. 

 c g t desf desm 

VIF 3,200 3,111 2,716 5,781 5,781 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para avaliar o poder do modelo computamos o coeficiente de determinação de Pearson 

(R2) e o tamanho do efeito de Cohen (f2). O R2 e o R2 Ajustado para o constructo desempenho 

percebido pelos respondentes da pesquisa foram respectivamente 0,781 e 0,777, o tamanho do 

efeito f2 foi de 3,558, indicando uma utilidade grande. As cargas dos coeficientes de caminho 

e os resultados obtidos com o bootstrapping foram analisados e os resultados seguem 

apresentados na Tabela 13 e Figura 8. 
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Tabela 13 – Estimativa do modelo estrutural (coeficientes de caminho) para amostra com 69 

empresas (Modelo 1). 

As relações das variáveis observadas com as variáveis latentes e entre as duas variáveis latentes apresentam cargas 

acima de 0,70 e são estatisticamente significativas (p<0,001). 

bdacl: capacidades de BDA (latente); c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de 

tecnologia; desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; desl: desempenho 

percebido (latente).  

 Carga do Coeficiente de 

Caminho 

Média da 

Amostra 

Desvio  

Padrão 

Estatística-T Valor-P 

bdacl -> desl 0,884 0,879 0,044 19,930 0,000 

c <- bdacl 0,886 0,882 0,040 22,414 0,000 

g <- bdacl 0,896 0,894 0,036 24,916 0,000 

t <- bdacl 0,843 0,840 0,052 16,298 0,000 

desf <- desl 0,980 0,980 0,022 44,387 0,000 

desm <- desl 0,928 0,925 0,028 33,662 0,000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 8 – Modelo estrutural, cargas e valores-P dos coeficientes de caminho para amostra com 

69 empresas (Modelo 1). 

As relações das variáveis observadas com as variáveis latentes e entre as duas variáveis latentes apresentam cargas 

acima de 0,70 e são estatisticamente significativas (p<0,001). O R2 da variável latente Desempenho Percebido 

(desl) é igual a 0,781. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de 

tecnologia; desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; desl: desempenho 

percebido (latente).  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, o indicador Standardized Root Mean-square Residual (SRMR), que permite 

avaliar o ajuste do modelo estrutural, obteve um valor de 0,008, bastante abaixo do limite 

proposto por Henseler, Ringle e Sarstedt (2015) de 0,08, o que demonstra um bom ajuste do 

modelo. O indicador Q2, que estabelece a precisão de predição do modelo, foi estimado entre 

0,676 e 0,681 em 10 rodadas com 10 grupos e 10 repetições, o que é maior do que a marca de 

0,50 proposta por Hair et al. (2019), denotando uma relevância preditiva grande.  
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Modelo de equações estruturais avaliados por mínimos quadrados parciais (PLS-

SEM) para 57 empresas sem inclusão dos dados financeiros (Modelo 2) 

A inclusão das variáveis secundárias financeiras reduz a amostra de 69 participantes 

para 57 participantes. Avaliamos o modelo com dimensionalidade reduzida para as 57 

empresas, considerando os constructos em escalas Likert somada para as capacidades analíticas, 

para avaliar se a exclusão das 12 empresas implica em mudanças nos parâmetros calculados 

para o modelo de mensuração e modelo estrutural em comparação com o modelo para a amostra 

com 69 empresas. O modelo com dimensionalidade reduzida para 57 empresas, considerando 

os constructos em escalas Likert somada para as capacidades analíticas, também foi avaliado 

segundo a sequência proposta por Hair et al. (2019), utilizando o software smartPLS 3 (Ringle, 

Wende & Becker, 2015) e aplicando o modelo PLS-SEM consistente (PLSc) proposto por 

Dijkstra e Henseler (2015), com conexão de todas as variáveis latentes para a estimativa inicial 

e esquema de ponderação baseado em caminho rodando 1.000 interações. Na sequência, foi 

executado um bootstrapping completo com ajuste de viés e acelerado (BCa) com duas caudas 

com 10.000 interações. Destacamos o resultado do Rho A por estarmos executando o modelo 

PLSc (Dijkstra & Henseler, 2015) dentre os resultados de confiabilidade e validade 

apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Confiabilidade composta e validade convergente para amostra com 57 empresas 

(Modelo 2). 

O modelo de mensuração apresentou os indicadores Alfa de Cronbach, Rho A, Confiabilidade Composta e 

Variância Média Extraída acima dos níveis dos limites recomendados por Hair et al. (2016).  

bdacl: capacidades de BDA (latente); desl: desempenho percebido (latente). 

 Alfa de Cronbach  Rho A Confiabilidade 

Composta 

Variância 

Média Extraida 

bdacl 0,906 0,906 0,906 0,762 

desl 0,951 0,954 0,952 0,908 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A validade discriminante do modelo de medição foi avaliada através do teste de Fornell 

e Larcker, cujo resultado segue apresentado na Tabela 15 e através da razão Heterotrait-

Monotrait (HTMT) para a relação entre Desempenho Percebido (des) e BDAC, com resultado 

de 0,864. Segundo Hair et al. (2019) o critério de Fornell-Lacker não apresenta resultado 

adequado, principalmente quando as cargas dos constructos diferem apenas levemente, sendo 

o teste HTMT preferível para a análise discriminante aceitando valores abaixo de 0,90 como 
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válidos para modelos estruturais com constructos conceitualmente semelhantes (Henseler, 

Ringle & Sarstedt, 2015). 

 

Tabela 15 – Validade discriminante (Fornell-Larcker) para amostra com 57 empresas  

(Modelo 2). 

O modelo apresenta validade discriminante pelo teste de Fornell-Larcker e apresenta validade discriminante pelo 

teste HTMT = 0,864. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); desl: desempenho percebido (latente). 

 bdacl desl 

bdacl 0,873  

desl 0,863 0,953 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo atendido os critérios de qualidade e os critérios de validade discriminante do 

modelo avançamos com a análise do modelo estrutural. A análise de colinearidade, a partir dos 

Fatores de Inflação da Variância (VIFs), indica que as variáveis de mensuração de desempenho 

percebido apresentam uma questão provável de colinearidade (VIF > 5) e que a variável de 

mensuração da Capacidade de Conhecimento (c) apresenta uma questão possível de 

colinearidade (3 < VIF < 5). Os valores calculados para os VIFs estão apresentados na Tabela 

16. 

 

Tabela 16 – Fatores de Inflação da Variância (VIFs) para amostra com 57 empresas  

(Modelo 2). 

O modelo apresenta provável questão de colinearidade para as variáveis desf e desm e possível questão de 

colinearidade para as variáveis c. 

c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; desf: desempenho financeiro 

percebido; desm: desempenho de mercado percebido. 

 c g t desf desm 

VIF 3,452 2,748 2,852 5,593 5,593 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para avaliar o poder do modelo computamos o coeficiente de determinação de Pearson 

(R2) e o tamanho do efeito de Cohen (f2). O R2 e o R2 Ajustado para o constructo desempenho 

percebido pelos respondentes da pesquisa foram respectivamente 0,746 e 0,741, e o tamanho 

do efeito f2 foi de 2,930, indicando uma utilidade grande. As cargas dos coeficientes de caminho 

e os resultados obtidos com o bootstrapping foram analisados e os resultados seguem 

apresentados na Tabela 17 e Figura 9. 

 



58 

 

Tabela 17 – Estimativa do modelo estrutural (coeficientes de caminho) para amostra com 57 

empresas (Modelo 2). 

As relações das variáveis observadas com as variáveis latentes e entre as duas variáveis latentes apresentam cargas 

acima de 0,70 e são estatisticamente significativas (p<0,001). 

bdacl: capacidades de BDA (latente); c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de 

tecnologia; desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; desl: desempenho 

percebido (latente).   

 Carga do Coeficiente de 

Caminho 

Média da 

Amostra 

Desvio 

Padrão 

Estatística-T Valor-P 

bdacl -> desl 0,863 0,859 0,051 17,037 0,000 

c <- bdacl 0,866 0,860 0,050 17,211 0,000 

g <- bdacl 0,886 0,885 0,041 21,363 0,000 

t <- bdacl 0,867 0,864 0,056 15,588 0,000 

desf <- desl 0,986 0,986 0,026 37,255 0,000 

desm <- desl 0,919 0,917 0,032 28,639 0,000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 9 – Modelo estrutural, cargas e valores-P dos coeficientes de caminho para amostra com 

57 empresas (Modelo 2). 

As relações das variáveis observadas com as variáveis latentes e entre as duas variáveis latentes apresentam cargas 

acima de 0,70 e são estatisticamente significativas (p<0,001). O R2 da variável latente Desempenho Percebido 

(desl) é igual a 0,746. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de 

tecnologia; desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; desl: desempenho 

percebido (latente).   

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, o indicador Standardized Root Mean-square Residual (SRMR), que permite 

avaliar o ajuste do modelo estrutural, obteve um valor de 0,016, bastante abaixo do limite 

proposto por Henseler, Ringle e Sarstedt, (2015) de 0,08, o que demonstra um bom ajuste do 

modelo. O indicador Q2, que estabelece a precisão de predição do modelo, foi estimado entre 

0,641 e 0,647 em 10 rodadas com 10 grupos e 10 repetições, o que é maior do que a marca de 

0,50 proposta por Hair et al. (2019), denotando uma relevância preditiva grande.  
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Modelo de equações estruturais avaliados por mínimos quadrados parciais (PLS-

SEM) para 57 empresas com inclusão dos dados secundários financeiros (Modelo 3) 

Como não foi observada nenhuma alteração nos parâmetros calculados para as amostras 

com 69 empresas e com 57 empresas seguimos para o modelo 3, no qual foram substituídas as 

variáveis de desempenho percebido pelos respondentes da pesquisa (desf, desm e des) pelas 

variáveis secundárias de desempenho financeiro real das empresas no mercado acionário B3, 

obtidos na base de dados da consultoria Economatica com escalas ajustada (dtrs, dmb, dgrec e 

droa). Este modelo também foi avaliado segundo a sequência proposta por Hair et al. (2019), 

utilizando o software smartPLS 3 (Ringle, Wende & Becker, 2015) e aplicando o modelo PLS-

SEM consistente (PLSc) proposto por Dijkstra e Henseler (2015), com conexão de todas as 

variáveis latentes para a estimativa inicial e esquema de ponderação baseado em caminho 

rodando 1.000 interações. Na sequência, foi executado um bootstrapping completo com ajuste 

de viés e acelerado (BCa) com duas caudas com 10.000 interações (Streukens & Leroi-Werelds, 

2016). 

O modelo de mensuração apresentou os indicadores Alfa de Cronbach, Rho A, 

Confiabilidade Composta e Variância Média Extraída acima dos níveis dos limites 

recomendados para a variável latente bdacl e apresentou apenas o indicador Rho A acima dos 

níveis dos limites recomendados para a variável latente desB3 (Hair et al., 2016), conforme 

indicado na Tabela 18. Dijkstra e Henseler (2015) propõem a utilização do Rho A, pois, os 

indicadores de confiabilidade mais utilizados, Alfa de Cronbach e Confiabilidade Composta, 

não são consistentes. Segundo o indicador Rho A, o modelo de mensuração é adequado. 

 

Tabela 18 – Confiabilidade composta e validade convergente para amostra com 57 empresas 

(Modelo 3). 

O modelo de mensuração apresentou apenas o indicador Rho A acima do nível dos limites recomendados por Hair 

et al. (2016) para a variável dependente desB3. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); desB3: desempenho factual. 

 Alfa de Cronbach  Rho A Confiabilidade 

Composta 

Variância 

Média Extraida 

bdacl 0,906 0,907 0,905 0,761 

desB3 0,324 0,741 0,310 0,218 

Fonte: Elaboração própria. 
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A validade discriminante do modelo de medição foi avaliada através do teste de Fornell 

e Larcker, cujo resultado segue apresentado na Tabela 19 e através da razão Heterotrait-

Monotrait (HTMT) para a relação entre Desempenho Real de Mercado (desB3) e BDAC, com 

resultado de 0,502. Segundo Hair et al. (2019) o critério de Fornell-Lacker não apresenta 

resultado adequado, principalmente quando as cargas dos constructos diferem apenas 

levemente, sendo o teste HTMT preferível para a análise discriminante aceitando valores abaixo 

de 0,90 como válidos para modelos estruturais com constructos conceitualmente semelhantes 

(Henseler, Ringle & Sarstedt, 2015). 

 

Tabela 19 – Validade discriminante (Fornell-Larcker) para amostra com 57 empresas 

 (Modelo 3). 

O modelo apresenta validade discriminante pelo teste de Fornell-Larcker e apresenta validade discriminante pelo 

teste HTMT = 0,502. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); desB3: desempenho factual. 

 bdacl desB3 

bdacl 0,872  

desB3 0,443 0,467 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo atendido os critérios de qualidade e os critérios de validade discriminante do 

modelo avançamos com a análise do modelo estrutural. A análise de colinearidade, a partir dos 

Fatores de Inflação da Variância (VIFs), indica que as variáveis de mensuração de desempenho 

factual não apresentam questões de colinearidade e que a variável de mensuração da 

Capacidade de Conhecimento (c) apresenta uma questão possível de colinearidade (3 < VIF < 

5). Os valores calculados para os VIFs estão apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Fatores de Inflação da Variância (VIFs) para amostra com 57 empresas  

(Modelo 3). 

O modelo apresenta possível questão de colinearidade para a variável c. 

c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; dgrec: crescimento das 

receitas; dmb: relação entre valor de mercado e valor contábil; droa: retorno sobre ativos; dtrs: retorno total para 

o acionista. 

 c g t dgrec dmb droa dtrs 

VIF 3,452 2,748 2,852 1,090 1,029 1,009 1,110 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para avaliar o poder do modelo computamos o coeficiente de determinação de Pearson 

(R2) e o tamanho do efeito de Cohen (f2). O R2 e o R2 Ajustado para o constructo desempenho 

percebido pelos respondentes da pesquisa foram respectivamente 0,196 e 0,182, e o tamanho 

do efeito f2 foi de 0,245, indicando uma utilidade média.  

O modelo PLSc apresentou inconsistências no bootstrapping, problema usual para 

modelos que não satisfazem os pressupostos estritos dos modelos de fatores comuns, em que 

os fatores de correção são negativos e as raízes quadradas destes valores são inexistentes 

(Becker, 2015; Becker, 2017). Desta forma, executamos o modelo PLS tradicional, proposto 

por Wold (1982), adotando um esquema de ponderação baseado em caminho rodando 1.000 

interações e, na sequência, executando um bootstrapping completo com ajuste de viés e 

acelerado (BCa) com duas caudas com 10.000 interações. Os valores de Alfa de Cronbach, Rho 

A, Confiabilidade Composta, Variância Média Extraída e razão Heterotrait-Monotrait (HTMT) 

são os mesmos obtidos pelo modelo PLSc. A validade discriminante do modelo de medição 

avaliada através do teste de Fornell e Larcker apresentou pequena melhora dos resultados 

obtidos em comparação com o modelo PLSc, confirmando a qualidade e validade discriminante 

do modelo de mensuração.  

Avaliamos o poder do modelo estrutural através do coeficiente de determinação de 

Pearson (R2) e do tamanho do efeito de Cohen (f2). O R2 e o R2 Ajustado para o constructo 

desempenho percebido pelos respondentes da pesquisa foram respectivamente 0,132 e 0,116, o 

tamanho do efeito f2 foi de 0,152, indicando uma utilidade média. As cargas dos coeficientes 

de caminho e os resultados obtidos com o bootstrapping foram analisados e indicam que as 

relações das variáveis calculadas “g”, “c” e “t” e a variável latente “bdac” apresentam cargas 

acima de 0,70 e são estatisticamente significativas (p<0,001). A relação entre a variável 

observada “dgrec” e a variável latente “desB3” apresenta carga acima de 0,70 e é 

estatisticamente significativa (p<0,001). A relação das demais variáveis observadas “dmb”, 

“droa” e “dtrs” com a variável latente “desB3” apresentam cargas abaixo de 0,70 e não são 

estatisticamente significativas. A relação estrutural entre “bdac” e “desB3” também apresenta 

carga abaixo de 0,70 e não é significativa. Os resultados seguem apresentados na Tabela 21 e 

Figura 10. 
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Tabela 21 – Estimativa do modelo estrutural (coeficientes de caminho) para amostra com 57 

empresas (Modelo 3). 

Quatro das relações das variáveis observadas com as variáveis latentes apresentam cargas acima de 0,70 e são 

estatisticamente significativas. A relação entre as variáveis latentes apresenta carga abaixo de 0,70 e não é 

significativa. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de 

tecnologia; dgrec: crescimento das receitas; dmb: relação entre valor de mercado e valor contábil; droa: retorno 

sobre ativos; dtrs: retorno total para o acionista; desB3: desempenho factual. 

 Carga do 

Coeficiente de 

Caminho (PLS) 

Média da 

Amostra 

Desvio 

Padrão 

Estatís-

tica-T 

Valor-

P 

Carga do 

Coeficiente de 

Caminho 

(PLSc) 

bdacl -> desB3 0,364 0,333 0,267 1,363 0,173 0,443 

c <- bdacl 0,927 0,910 0,166 5,596 0,000 0,819 

g <- bdacl 0,911 0,894 0,168 5,434 0,000 0,906 

t <- bdacl 0,913 0,894 0,164 5,564 0,000 0,890 

dgrec <- desB3 0,953 0,709 0,471 2,021 0,043 0,881 

dmb <- desB3 0,247 0,229 0,249 0,991 0,322 0,153 

droa <- desB3 -0,075 0,051 0,466 0,161 0,872 -0,099 

dtrs <- desB3 0,511 0,415 0,280 1,828 0,068 0,250 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 10 – Modelo estrutural, cargas e valores-P dos coeficientes de caminho para amostra com 

57 empresas (Modelo 3). 

Quatro das relações das variáveis observadas com as variáveis latentes apresentam cargas acima de 0,70 e são 

estatisticamente significativas. A relação entre as variáveis latentes apresenta carga abaixo de 0,70 e não é 

significativa. O R2 da variável latente Desempenho Real de Mercado (desB3) é igual a 0,132. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de 

tecnologia; dgrec: crescimento das receitas; dmb: relação entre valor de mercado e valor contábil; droa: retorno 

sobre ativos; dtrs: retorno total para o acionista; desB3: desempenho factual.  

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Por fim, o indicador Standardized Root Mean-square Residual (SRMR), que permite 

avaliar o ajuste do modelo estrutural, obteve um valor de 0,074 através do PLS Tradicional e 

0,052 através do PLSc, ambos abaixo do limite proposto por Henseler, Ringle e Sarstedt (2015) 

de 0,08, o que demonstra um bom ajuste do modelo. O indicador Q2, que estabelece a precisão 

de predição do modelo, foi estimado entre -0,002 e -0,039 em 10 rodadas com 10 grupos e 10 

repetições, menor do que a marca de 0,00 proposta por Hair et al. (2019), denotando não haver 

relevância preditiva neste modelo.  

Modelo de equações estruturais avaliados por mínimos quadrados parciais (PLS-

SEM) para 57 empresas com inclusão apenas do dado secundário Crescimento das 

Receitas (Modelo 4) 

Buscando melhorar o modelo estrutural, eliminamos as variáveis secundárias de 

mercado com carga do coeficiente de caminho menor que 0,70 (Hair et al., 2016). Desta forma, 

objetivamos um modelo cuja variável latente de desempenho de mercado está relacionada 

apenas a uma variável secundária financeira mensurável, o crescimento de receitas média no 

período com escala ajustada (dgrec). Existe uma grande controvérsia em aceitar modelos de 

equações estruturais com constructos com apenas um item de mensuração, porém, 

características da amostra e do modelo estrutural para 57 empresas tais como o pequeno 

tamanho da amostra e o tamanho do efeito abaixo de 0,30 nos permitem avaliar esta 

configuração (Petrescu, 2013; Ringle, Sarstedt & Straub, 2012). O modelo calculado substituiu 

as variáveis de desempenho percebido pelos respondentes da pesquisa (desf, desm e des) pela 

variável secundária de crescimento de receitas com escala ajustada (dgrec) das empresas no 

mercado acionário B3, obtidos na base de dados da consultoria Economatica. Este modelo 

também foi avaliado segundo a sequência proposta por Hair et al. (2019), utilizando o software 

smartPLS 3 (Ringle, Wende & Becker, 2015) e aplicando o modelo PLS-SEM consistente 

(PLSc) proposto por Dijkstra e Henseler (2015), com conexão de todas as variáveis latentes 

para a estimativa inicial e esquema de ponderação baseado em caminho rodando 1.000 

interações. Na sequência, foi executado um bootstrapping completo com ajuste de viés e 

acelerado (BCa) com duas caudas com 10.000 interações (Streukens & Leroi-Werelds, 2016). 

A Tabela 22 mostra que os indicadores para a variável latente “desB3” são iguais a 1,00 por 

definição do modelo com apenas uma variável observada para uma variável latente. 
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Tabela 22 – Confiabilidade composta e validade convergente para amostra com 57 empresas 

(Modelo 4). 

O modelo de mensuração apresentou os indicadores Alfa de Cronbach, Rho A, Confiabilidade Composta e 

Variância Média Extraída acima dos níveis dos limites recomendados. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); desB3: desempenho factual. 

 Alfa de Cronbach  Rho A Confiabilidade 

Composta 

Variância 

Média Extraida 

bdacl 0,906 0,910 0,905 0,762 

desB3 1,000 1,000 1,000 1,000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A validade discriminante do modelo de medição foi avaliada através do teste de Fornell 

e Larcker, cujo resultado segue apresentado na Tabela 23 e através da razão Heterotrait-

Monotrait (HTMT) para a relação entre Desempenho Real de Mercado (desB3) e BDAC, com 

resultado de 0,390. Segundo Hair et al. (2019) o critério de Fornell-Lacker não apresenta 

resultado adequado, principalmente quando as cargas dos constructos diferem apenas 

levemente, sendo o teste HTMT preferível para a análise discriminante aceitando valores abaixo 

de 0,90 como válidos para modelos estruturais com constructos conceitualmente semelhantes 

(Henseler, Ringle & Sarstedt, 2015). 

 

Tabela 23 – Validade discriminante (Fornell-Larcker) para amostra com 57 empresas 

 (Modelo 4). 

O modelo apresenta validade discriminante pelo teste de Fornell-Larcker e apresenta validade discriminante pelo 

teste HTMT = 0,390. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); desB3: desempenho factual. 

 bdacl desB3 

bdacl 0,873  

desB3 0,390 1,000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo atendido os critérios de qualidade e os critérios de validade discriminante do 

modelo avançamos com a análise do modelo estrutural. A análise de colinearidade, a partir dos 

Fatores de Inflação da Variância (VIFs), indica que a variável de mensuração de desempenho 

factual não apresenta questão de colinearidade por definição e que a variável de mensuração da 

Capacidade de Conhecimento (c) apresenta uma questão possível de colinearidade (3 < VIF < 

5). Os valores calculados para os VIFs estão apresentados na Tabela 24. 
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Tabela 24 – Fatores de Inflação da Variância (VIFs) para amostra com 57 empresas  

(Modelo 4). 

O modelo apresenta possível questão de colinearidade para a variável c. 

c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de tecnologia; dgrec: crescimento das 

receitas. 

 c g t dgrec 

VIF 3,452 2,748 2,852 1,000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para avaliar o poder do modelo computamos o coeficiente de determinação de Pearson 

(R2) e o tamanho do efeito de Cohen (f2). O R2 e o R2 Ajustado para o constructo desempenho 

percebido pelos respondentes da pesquisa foram respectivamente 0,152 e 0,137, e o tamanho 

do efeito f2 foi de 0,180, indicando uma utilidade média.  

O modelo PLSc apresentou inconsistências no bootstrapping, problema usual para 

modelos que não satisfazem os pressupostos estritos dos modelos de fatores comuns, em que 

os fatores de correção são negativos e as raízes quadradas destes valores são inexistentes 

(Becker, 2015; Becker, 2017). Desta forma, executamos o modelo PLS tradicional, proposto 

por Wold (1982), adotando um esquema de ponderação baseado em caminho rodando 1.000 

interações e, na sequência, executando um bootstrapping completo com ajuste de viés e 

acelerado (BCa) com duas caudas com 10.000 interações. Os valores de Alfa de Cronbach, Rho 

A e razão Heterotrait-Monotrait (HTMT) são os mesmos obtidos pelo modelo PLSc. Os valores 

de Confiabilidade Composta, Variância Média Extraída e do teste de Fornell e Larcker 

apresentaram pequena melhora em comparação com o modelo PLSc, confirmando a qualidade 

e validade discriminante do modelo de mensuração.  

Avaliamos o poder do modelo estrutural através do coeficiente de determinação de 

Pearson (R2) e do tamanho do efeito de Cohen (f2). O R2 e o R2 Ajustado para o constructo 

desempenho percebido pelos respondentes da pesquisa foram respectivamente 0,139 e 0,123, o 

tamanho do efeito f2 foi de 0,161, indicando uma utilidade média. As cargas dos coeficientes 

de caminho e os resultados obtidos com o bootstrapping foram analisados e indicam que as 

relações das variáveis calculadas “g”, “c” e “t” e a variável latente “bdac” apresentam cargas 

acima de 0,70 e são estatisticamente significativas (p<0,001). Por definição, a relação entre a 

variável observada “dgrec” e a variável latente “desB3” apresenta carga de 1,00. A relação 

estrutural entre “bdac” e “desB3” apresenta carga abaixo de 0,70, mas é estatisticamente 

significativa. Os resultados seguem apresentados na Tabela 25 e Figura 11. 
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Tabela 25 – Estimativa do modelo estrutural (coeficientes de caminho) para amostra com 57 

empresas (Modelo 4). 

As relações das variáveis observadas com as variáveis latentes e entre as duas variáveis latentes apresentam cargas 

acima de 0,70 e são estatisticamente significativas (p<0,001). 

bdacl: capacidades de BDA (latente); c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de 

tecnologia; dgrec: crescimento das receitas; desB3: desempenho factual. 

 Carga do 

Coeficiente de 

Caminho (PLS) 

Média da 

Amostra 

Desvio 

Padrão 

Estatís-

tica-T 

Valor-

P 

Carga do 

Coeficiente de 

Caminho 

(PLSc) 

bdacl -> desB3 0,372 0,372 0,116 3,204 0,001 0,390 

c <- bdacl 0,926 0,921 0,041 22,492 0,000 0,807 

g <- bdacl 0,915 0,909 0,054 16,913 0,000 0,940 

t <- bdacl 0,910 0,907 0,043 20,988 0,000 0,867 

dgrec <- desB3 1,000 1,000 0,000   1,000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 11 – Modelo estrutural, cargas e valores-P dos coeficientes de caminho para amostra com 

57 empresas (Modelo 4). 

As relações das variáveis observadas com as variáveis latentes e entre as duas variáveis latentes apresentam cargas 

acima de 0,70 e são estatisticamente significativas (p<0,001). O R2 da variável latente Desempenho Real de 

Mercado (desB3) é igual a 0,139. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de 

tecnologia; dgrec: crescimento das receitas; desB3: desempenho factual. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, o indicador Standardized Root Mean-square Residual (SRMR), que permite 

avaliar o ajuste do modelo estrutural, obteve um valor de 0,047 através do PLS Tradicional e 

0,041 através do PLSc, ambos abaixo do limite proposto por Henseler, Ringle e Sarstedt (2015) 

de 0,08, o que demonstra um bom ajuste do modelo. O indicador Q2, que estabelece a precisão 

de predição do modelo, foi estimado entre 0,085 e 0,102 em 10 rodadas com 10 grupos e 10 

c

g

t

dgrec

bdacl

0,139

desB3

0,926 (0,000)

0,915 (0,000)

0,910 (0,000)

1,000 (0,000)0,372 (0,001)
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repetições, maior do que a marca de 0,00 proposta por Hair et al. (2019), denotando uma 

relevância preditiva pequena.  
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6 DISCUSSÃO  

Os coeficientes de caminho para os modelos PLS-SEM estão apresentados na Tabela 26 

e os indicadores de qualidade desses modelos estão apresentados na Tabela 27, para facilitar a 

comparação dos resultados obtidos, assumindo que todos os modelos têm sua validade de 

mensuração e construção aceitos, sendo que o único modelo que apresenta alguma possível 

crítica com relação a sua confiabilidade é o Modelo 3. Com base nesta comparação podemos 

avaliar o impacto no desempenho financeiro das empresas com a implementação de 

capacidades de BDA (BDAC), trazendo uma visão comparativa da percepção dos executivos e 

da realidade dos números de mercado e, com isso, discutir as hipóteses apresentadas. 

 

Tabela 26 – Coeficientes de caminho e valores-P. 

A hipótese 1 não pode ser rejeitada pelos resultados dos Modelo 1 e Modelo 2. A hipótese 2 pode ser parcialmente 

rejeitada pelo Modelo 3 e não pode ser rejeitada pelo Modelo 4. 

bdacl: capacidades de BDA (latente); c: capacidade de conhecimento; g: capacidade de gestão; t: capacidade de 

tecnologia; desf: desempenho financeiro percebido; desm: desempenho de mercado percebido; desl: desempenho 

percebido (latente); dgrec: crescimento das receitas; dmb: relação entre valor de mercado e valor contábil; droa: 

retorno sobre ativos; dtrs: retorno total para o acionista; desB3: desempenho factual. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

  

Carga do 

Coeficiente 

de Caminho 

(PLSc) 

Valor-

P 

Carga do 

Coeficiente 

de Caminho 

(PLSc) 

Valor-

P 

Carga do 

Coeficiente 

de Caminho 

(PLS) 

Valor-

P 

Carga do 

Coeficiente 

de Caminho 

(PLS) 

Valor-

P 

bdacl 

-> desl 
0,884 0,000 0,863 0,000 

    
bdacl 

-> 

desB3 

    0,364 0,173 0,372 0,001 

c <- 

bdacl 
0,886 0,000 0,866 0,000 0,927 0,000 0,926 0,000 

g <- 

bdacl 
0,896 0,000 0,886 0,000 0,911 0,000 0,915 0,000 

t <- 

bdacl 
0,843 0,000 0,867 0,000 0,913 0,000 0,910 0,000 

desf <- 

desl 
0,980 0,000 0,986 0,000 

    
desm 

<- desl 
0,928 0,000 0,919 0,000 

    
dgrec 

<- 

desB3  

   0,953 0,043 1,000 0,000 

dmb <- 

desB3  

   0,247 0,322 
  

droa <- 

desB3  

   -0,075 0,872 
  

dtrs <- 

desB3  

   0,511 0,068 
  

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 27 – Indicadores dos modelos estruturais. 

Os modelos apresentam indicadores estruturais em níveis aceitáveis, com exceção do poder de previsibilidade do 

Modelo 3. 

desl: desempenho percebido (latente); desB3: desempenho factual. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

 desl desl desB3 desB3 

R2 0,781 0,746 0,132 0,139 

f2 3,588 2,930 0,152 0,161 

Q2 0,681 0,647 -0,002 0,102 

SRMR 0,008 0,016 0,074 0,047 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Hipótese 1: As capacidades de BDA (BDAC) apresentam relação direta e positiva 

com o desempenho percebido (DES) pelos executivos das empresas pesquisadas.  

 

O Modelo 1, que considera a amostra de 69 empresas, e o Modelo 2, que considera a 

amostra de 57 empresas, indicaram que os respondentes da pesquisa acreditam que as BDAC 

têm um efeito direto e positivo no desempenho financeiro e desempenho de mercado da 

empresa, não rejeitando a Hipótese 1. O Modelo 1 e o Modelo 2 apresentaram coeficiente de 

caminho significativo com valor de 0,884 e 0,863 respectivamente. Este modelo é capaz de 

explicar, substancialmente, a variabilidade do desempenho percebido (DES) com R2 de 0,781e 

0,746 nessa ordem, tamanho do efeito da amostra alto com f2 de 3,588 e 2,930 respectivamente, 

e poder de previsibilidade alto com Q2 de 0,681 e 0,647 por essa ordem. Todos os valores estão 

acima dos valores de referência estabelecidos por Hair et al. (2016). Estes resultados estão em 

linha com os resultados obtidos por Akter et al. (2016), Wamba et al. (2017) e Mikalef et al. 

(2019). Com relação às capacidades avaliadas de forma reflexiva na construção das BDAC, 

capacidade de gestão (g), capacidade de tecnologia (t) e capacidade de conhecimento (c), 

observamos que a capacidade de gestão tem um coeficiente de caminho maior, sendo seguida 

pela capacidade de conhecimento e ficando em terceiro lugar a capacidade de tecnologia, 

indicando que os profissionais das empresas pesquisadas entendem que as capacidades 

humanas são tão ou mais importantes para a obtenção de resultados no desempenho da empresa 

com a adoção do BDA. 

  



70 

 

Hipótese 2:  As capacidades de BDA (BDAC) apresentam relação direta e positiva 

com o desempenho observado através de indicadores financeiros de mercado (DESB3) 

das empresas pesquisadas. 

 

O Modelo 3 e o Modelo 4, que consideram a amostra de 57 empresas com a inclusão 

dos dados secundários de desempenho financeiro, indicaram que as BDAC têm uma relação 

direta e positiva no crescimento de receita (dgrec), ou seja, com a produtividade da empresa, 

não rejeitando a Hipótese 2. Não foram encontrados efeitos significativos das BDAC com os 

demais indicadores financeiros, nomeadamente rentabilidade (droa), retorno total para o 

acionista (dtrs) e valor de mercado (dmb). O Modelo 3 e o Modelo 4 apresentaram coeficiente 

de caminho significativo com valor de 0,364 e 0,372 respectivamente. Este modelo é capaz de 

explicar a variabilidade do desempenho percebido (DES) com R2 de 0,132e 0,139 nessa ordem, 

tamanho do efeito da amostra médio com f2 de 0,152 e 0,161 respectivamente, e poder de 

previsibilidade baixo com Q2 de -0,002 e 0,102 por essa ordem. Com relação às capacidades 

avaliadas de forma reflexiva na construção das BDAC, capacidade de gestão (g), capacidade 

de tecnologia (t) e capacidade de conhecimento (c), observamos que a capacidade de 

conhecimento tem um coeficiente de caminho maior tanto no Modelo 3 quanto no Modelo 4, 

sendo seguida pela capacidade de gestão e em terceiro lugar fica a capacidade de tecnologia no 

Modelo 4, indicando que as capacidades humanas são tão ou mais importantes para a obtenção 

de resultados no desempenho da empresa com a adoção do BDA. 

Os coeficientes de caminho do modelo PLS-SEM devem ser interpretados como 

coeficientes de regressão padronizados (Becker, 2019). O resultado obtido no Modelo 3 nos 

permite identificar relação entre BDAC e desempenho financeiro observado no mercado, 

medido através da variável crescimento de receita (dgrec) e não nos permite identificar relação 

entre BDAC e desempenho financeiro observado no mercado, medido através das variáveis 

retorno sobre ativos (droa), valor de mercado (dmb) e retorno total para o acionista (dtrs). Já o 

resultado obtido no Modelo 4 permite confirmar que as BDAC têm relação direta e positiva no 

desempenho financeiro observado no mercado das empresas quando avaliado pelo crescimento 

de receita, em linha com os resultados obtidos por Brynjolfsson, Hitt e Kim, (2011), Tambe 

(2014) e Müller, Fay e Vom Brocke (2018). Brynjolfsson, Hitt e Kim (2011) associaram o 

processo de tomada de decisão baseado em dados, similar ao conceito usado BDAC trabalho, 

a um aumento de produtividade, medida em crescimento de vendas, da ordem de 6%. Tambe 

(2014) observou que investimentos em BDA estão associados com aumento de produtividade 

em indústrias intensivas em dados e calculou este fator em 3%. Müller, Fay e Vom Brocke 
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(2018) observaram que BDA é um investimento produtivo, sendo que a maioria das empresas 

implementa BDA primeiramente nos seus processos de atendimento a clientes e, 

consequentemente, de geração de receitas, calculado o aumento de produtividade das empresas 

em 4%. Akter et. al. (2016) identificaram que os esforços das BDAC nas empresas são 

direcionados prioritariamente para atividades que aumentem vendas e receitas. Teo, Nishant e 

Koh (2016) observaram que BDA é um tema relativamente novo e que muitos investidores não 

compreendem seus detalhes, resultando em menor impacto nos indicadores financeiros de 

mercado como preço da ação e, consequentemente, na relação de valor de mercado e valor 

contábil, e no retorno total para o acionista. Neste mesmo estudo foi observado que os 

investidores são mais sensíveis ao crescimento de vendas. A EY (2017), em pesquisa conduzida 

pela Forbes Insights, identificou que as empresas têm atuação de BDA mais consolidada em 

funções de vendas, marketing, clientes e crédito e menos consolidada em outras funções de 

suporte (Schur & Santos, 2019), indicando que os efeitos esperados na produtividade, medida 

através de receita, poderiam ser mais significativos do que os efeitos esperados em rentabilidade 

e retorno para o acionista.  

Os resultados apresentados também confirmam que BDA não é apenas uma capacidade 

de tecnologia requerendo outros recursos não tecnológicos que são incorporados nas BDAC e 

permitem que estas novas capacidades trabalhem em sintonia com outras disciplinas das 

empresas para criar impactos nos negócios. BDA é mais do que a criação de uma capacidade 

de tecnologia para coletar imensas quantidades de dados caracterizados pelos 3Vs e processar 

modelos analíticos (Mikalef et al., 2019). Muitas empresas consideram o BDA como um 

problema de tecnologia da informação, mas, na realidade, esse tema se estende muito além da 

tecnologia e as empresas precisam alinhar sua estratégia e alocar seus recursos em BDA de 

forma sistemática (Vidgen, Shaw & Grant, 2017). A capacidade de tecnologia (t) é importante, 

contudo, não é suficiente para a obtenção de desempenho, sendo necessário agregar a 

capacidade de conhecimento (c) e a capacidade de gestão (g), que emergem como elementos 

importantes na construção das BDAC e são fundamentais na criação de vantagens competitivas 

sustentáveis (Akter et al., 2016; Wamba et al., 2017). Conforme a tecnologia de BDA se torna 

mais abundante e disponível, ela deixa de ser um fator de diferenciação (Popovič et al., 2018).  

Isto se dá, pois, os efeitos imediatos das BDAC são no processo de tomada de decisão que, por 

sua vez, afeta positivamente o desempenho da empresa (Sharma, Mithas & Kankanhalli, 2014). 

Assim, para alavancar o BDA de forma bem sucedida, um investimento significativo deve ser 

feito nos aspectos humanos das BDAC, considerando os indivíduos que passam a operar este 

novo ambiente e as práticas de governança que permitem alcançar um novo posicionamento 
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estratégico. Os dados de qualidade sem os processos adequados e pessoas com conhecimentos 

de modelagem analítica não levam as empresas a obterem desempenho excepcional (Grover et 

al., 2018). Os ativos tecnológicos do BDA e as capacidades humanas do BDA criam um vínculo 

virtuoso reforçando um ao outro e impactando positivamente à empresa (Krishnamoorthi & 

Mathew, 2018). 

A capacidade de gestão (g) aparece como muito relevante na obtenção de desempenho 

financeiro superior. Ao complementar as capacidades gerenciais já estabelecidas na empresa, a 

capacidade de gestão do BDA, em conjunto com outros fatores organizacionais, permite gerar 

desempenho superior (Popovič et al., 2018). A capacidade de gestão do BDA, em adição à 

flexibilidade operacional, à realocação ágil de recursos e à quebra de inércias organizacionais, 

permite transformar os dados em atividades que culminam em resultados financeiros 

diferenciados (Mikalef et al., 2019). Por outro lado, a maior barreira na adoção do BDA nas 

empresas é gerencial (LaValle et al., 2011) e uma iniciativa bem sucedida de BDA requer uma 

boa estrutura de governança (Grover et al., 2018). Esta capacidade de gestão é fundamental 

quando consideramos que as BDAC devem ser capacidades permanentes da empresa, em que 

dados devem ser constantemente coletados, acessados, analisados e aplicados nos processos 

decisórios, resultando em atuações coordenadas em toda a organização (Tien, 2013). Mikalef 

et al. (2018) identificam que a principal fonte de vantagem competitiva com a utilização do 

BDA virá do reforço das capacidades organizacionais e de gestão. Vidgen, Shaw e Grant (2017) 

propõem que apenas um esforço organizacional orquestrado, ao invés de iniciativas 

departamentais isoladas, será capaz de converter o BDA em valor para o negócio. Na jornada 

de evolução do BDA nas empresas, a rotinização dos processos que utilizam BDA é crucial e a 

qualidade da tomada de decisão pelos gestores fundamentada em modelos analíticos é 

dependente da capacidade de gestão da cadeia de valor do BDA em toda a organização, 

implicando na necessidade de desenvolver mecanismos de governança apropriados e efetivos 

para a gestão desta cadeia (Janssen et al., 2017). Deste modo, os executivos devem dar mais 

prioridade às questões estratégicas, organizacionais e comportamentais das empresas, para o 

entendimento e realização de resultados esperados com a aplicação do BDA (Sharma, Mithas 

& Kankanhalli, 2014). É fundamental que os executivos que patrocinam a empreitada de BDA 

em suas empresas aprendam como integrar as BDAC na sua estratégia competitiva, reforçando 

suas competências organizacionais não tecnológicas e evitando que o BDA se reduza à 

execução de análises pontuais em grandes bancos de dados (Mikalef et al., 2018). 
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Adicionalmente à capacidade de gestão (g), a capacidade de conhecimento (c) também 

merece destaque. Akter et al. (2016) e Wamba et al. (2017) identificaram que a capacidade de 

conhecimento emerge como a principal capacidade dentre as BDAC. Tambe (2014) e Müller, 

Fay e Vom Brocke (2018) destacam que apenas as empresas que têm acesso ao mercado de 

trabalho com profissionais com habilidades de BDA são capazes de lucrar com os investimentos 

em BDA e que a não obtenção de pessoas com os conhecimentos adequados é um importante 

obstáculo para a aplicação de BDA de forma bem sucedida. LaValle et al. (2011) propõem que 

o primeiro passo para iniciar a jornada para implementar efetivamente BDA nas empresas é se 

armar com os profissionais com habilidade de BDA e apenas depois de obter estes profissionais 

é que a empresa pode avançar para os próximos estágios de aplicar o BDA de forma ampla e 

gerenciar esta adoção com foco nas questões amplas, tais como cultura e organização. Vidgen, 

Shaw e Grant (2017) identificam a falta de habilidades analíticas dos profissionais no mercado 

como um desafio crítico na construção das BDAC e esclarecem que para um profissional ser 

um cientista de dados não basta ser bom com números e com tecnologia da informação; deve, 

também, ter habilidades interpessoais como curiosidade intelectual, capacidade de resolução de 

problemas e capacidade de comunicação. Há uma demanda emergente de novos profissionais 

com conhecimento abrangente de tecnologia, estatística e negócios, que são fundamentais para 

o sucesso do BDA, contudo, a falta de oferta de tais habilidades no mercado, é a razão para a 

declaração de Davenport e Patil (2012) de que a ciência de dados é a profissão mais quente na 

atualidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo estão apresentadas as considerações finais deste trabalho de pesquisa, 

sintetizando os principais resultados e o caminho que nos permitiu chegar a estas conclusões. 

Ao final, são apresentadas as contribuições acadêmicas e gerenciais, bem como as limitações 

da pesquisa, sugerindo trabalhos futuros relacionados ao tema discorrido na tese. O objetivo 

principal deste trabalho foi avaliar o impacto no desempenho financeiro das empresas com a 

implementação de capacidades de BDA (BDAC), trazendo uma visão comparativa da 

percepção dos executivos e da realidade dos números de mercado. Da revisão da literatura 

foram formuladas duas hipóteses: (i) as capacidades de BDA (BDAC) apresentam relação direta 

e positiva com o desempenho percebido (DES) pelos executivos das empresas pesquisadas; e 

(ii) as capacidades de BDA (BDAC) apresentam relação direta e positiva com o desempenho 

observado através de indicadores financeiros de mercado (DESB3) das empresas pesquisadas. 

Estas hipóteses foram testadas através de modelagem de equações estruturais por mínimo 

quadrados parciais (PLS-SEM), utilizando dados obtidos em pesquisa primária com 69 

empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e dados secundários de 

desempenho financeiro obtidos do banco de dados da consultoria Economatica para 57 das 69 

empresas pesquisadas e aplicados em quatro modelos evolutivos e distintos. 

A primeira hipótese não foi rejeitada pelo Modelo 1 e pelo Modelo 2 e podemos 

observar relação direta e positiva na percepção dos respondentes da pesquisa entre as 

capacidades de Big Data Analytics (BDAC) e o desempenho percebido das empresas 

participantes do estudo (DES). Em particular, podemos salientar a importância relativa das 

capacidades humanas de BDA, capacidade de gestão (g) e capacidade de conhecimento (c), no 

desempenho percebido, em linha com trabalhos anteriores (Akter et al., 2016; Wamba et al., 

2017; Mikalef et al., 2019). A segunda hipótese foi parcialmente rejeitada pelo Modelo 3 e não 

foi rejeitada pelo Modelo 4, indicando relação direta e positiva entre as BDAC e o desempenho 

financeiro da empresa (DESB3) avaliado através do crescimento de receita, medido como a 

média do crescimento de receita de 2018 e de 2019, em linha com trabalhos anteriores 

(Brynjolfsson, Hill & Kim, 2011; Tambe, 2014; Müller, Fay & Vom Brocke, 2018). Também 

foi observada importância relativa das capacidades humanas das BDAC na obtenção deste 

desempenho financeiro superior. 

Com base nestes resultados, podemos afirmar que as BDAC são capacidades necessárias 

que as empresas devem cultivar para obter retornos substanciais que remunerem os 

investimentos em BDA (Mikalef et al., 2019). Esta relação entre informação e desempenho não 
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é novidade, e a fundamentação teórica para examinar o impacto de tecnologias de apoio para a 

tomada de decisão por parte dos gestores e o impacto da melhoria do processo decisório no 

desempenho das empresas foi estabelecida por Simon (1959). Porém, na sua forma atual, o 

BDA se apresenta como um novo paradigma tecnológico e de negócios e temos poucas 

evidências empíricas de como gerenciar e alavancar efetivamente esta disciplina nas empresas 

(Mikalef et al., 2018). As empresas avançam na utilização do BDA para melhorar seus 

processos de forma ampla, cobrindo cada vez mais áreas funcionais como logística, produção, 

serviços aos clientes e, com isso, conseguir oportunidades de criação de desempenho superior 

(Elbashir, Collier & Davern, 2008). Sharma, Mithas e Kankanhalli (2014) propõem que o BDA 

seja percebido como um gerador de opções reais; opções estas que devem ser exercidas por 

meio da alocação de recursos financeiros e gerenciais que permitirão a geração de valor para as 

organizações. Os resultados obtidos com a pesquisa realizada indicam que a percepção de 

desempenho financeiro das empresas pelos executivos é influenciada pelas BDAC. Esta 

percepção é confirmada quando são considerados os indicadores de produtividade medidos pelo 

crescimento de receitas. O crescimento de receitas está diretamente relacionado com as BDAC. 

Adicionalmente, dentre as capacidades que constituem as BDAC, as capacidades humanas são 

as que mais contribuem à obtenção de desempenho financeiro superior.  

Limitações e Sugestão de Pesquisas Futuras 

Esta pesquisa apresentou limitações relacionadas ao seu escopo e às escolhas 

metodológicas utilizadas. A decisão de avaliar o desempenho financeiro limitou a amostra de 

empresas consideradas na pesquisa, uma vez que o mercado acionário brasileiro apresenta uma 

quantidade relativamente pequena de empresas para o estudo (Almeida & Eid Jr., 2012). 

Diversas outras particularidades do mercado acionário brasileiro podem ter influenciado os 

resultados obtidos, tais como a alta concentração na estrutura societária, que causa sobreposição 

de propriedade e de gestão das empresas (Caixe & Krauter, 2013), a grande participação de 

uma pequena rede de investidores, com alta participação estatal, que interfere na competição 

dos investimentos e na estabilidade financeira (Carvalho & Ribeiro, 2019), um ambiente 

regulatório menos favorável aos acionistas minoritários, principalmente para as empresas que 

não pertencem ao Novo Mercado (Cotrim & Rochman, 2018), e a baixa liquidez das ações das 

empresas que não fazem parte do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) 

(Almeida & Eid Jr., 2012). A escolha da amostra apresentada limitou a generalização dos 

resultados obtidos para as empresas menores, bem como para aquelas que são negociadas em 

mercados globais (Müller, Fay & Vom Brocke, 2018). Além das limitações de mercado 
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apresentadas, por se tratar de uma pesquisa primária por adesão das empresas convidadas para 

uma amostra inicial pequena, o tamanho da amostra final pode ser considerado pequeno e 

apenas suficiente para a elaboração das análises de PLS-SEM (Hair et al., 2019). Os efeitos do 

BDA podem levar tempo para se estabilizarem nas empresas e impactarem os indicadores de 

desempenho financeiro e de mercado. A pesquisa primária não considerou variáveis defasadas 

para testar atrasos de tempo no efeito do BDA; considerou que as BDAC são fatores constantes 

durante o período analisado e restringiu a análise de desempenho financeiro a dois anos 

(Brynjolfsson, Hill & Kim, 2011; Müller, Fay & Vom Brocke, 2018). Adicionalmente aos 

dados secundários financeiros factuais analisados durante este estudo, informações publicadas 

nos relatórios corporativos, na mídia aberta e nos comunicados com investidores podem ser 

utilizados para sustentar qualitativamente os resultados obtidos (Teo, Nishant & Koh, 2016), 

mas, esta análise não foi escopo deste trabalho. Por fim, não podemos descartar a existência de 

endogeneidade dos dados, apesar da sustentação da análise empírica nos fundamentos teóricos 

e na modelagem de equações estruturais. Estudos futuros devem observar as limitações 

expostas e buscar alternativas metodológicas que permitam avaliar uma amostra maior de 

empresas em um período temporal mais amplo, sem perder a riqueza de conseguir tratar os 

dados primários originados da pesquisa com os dados secundários de desempenho das empresas 

no mercado. 

Contribuição à Prática Acadêmica 

Chen, Chiang e Storey (2012) destacam que a maioria dos estudos de BDA está em 

publicações não acadêmicas e este fato é indício de que o assunto ainda é novo e não alcançou 

o peso teórico adequado para o tema. Este estudo aplicou metodologia rigorosa para avaliar a 

relação entre BDAC e desempenho financeiro superior. A pesquisa foi construída nos 

fundamentos da teoria de capacidades dinâmicas de Teece, Pisano e Shuen (1997) e identifica 

quais são os elementos que influenciam a formação das BDAC e, consequentemente, possibilita 

a obtenção de desempenho financeiro superior. A metodologia aplicada foi alinhada a pesquisas 

similares baseadas na aplicação de questionário junto aos gestores das empresas, cuja base de 

respostas foi analisada com a utilização de PLS-SEM (Akter et al., 2016; Wamba et al., 2017; 

Mikalef et al., 2019; Cabrera-Sanchez & Villarejo-Ramos, 2019; Maçada, Brinkhues & Freitas 

Jr.,  2019; Medeiros, Maçada & Freitas Jr., 2020) Adicionalmente à pesquisa primária, o 

trabalho apresentado agregou dados secundários de desempenho financeiro das empresas 

pesquisadas, também analisados com a utilização de PLS-SEM, incorporando uma visão de 

resultados de mercado e avaliando se a relação positiva e direta observada na percepção dos 
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gestores se refletia nos indicadores de mercado (Brynjolfsson, Hill & Kim, 2011; Tambe, 2014; 

Müller, Fay & Vom Brocke, 2018). A combinação de pesquisa primária junto aos gestores, com 

dados secundários de desempenho financeiro aplicada a empresas brasileiras listadas na Bolsa 

de Valores de São Paulo, não foi encontrada nas pesquisas bibliográficas realizadas, o que 

permitiu inferir que este trabalho é inovador neste sentido. Os resultados obtidos, todos em 

linha com a base teórica levantada, permitiram concluir que existe influência positiva do BDA 

no desempenho financeiro das empresas brasileiras por meio das BDAC, divididas em 

capacidade de gestão, capacidade de tecnologia e capacidade de conhecimento.  

Contribuição à Prática Gerencial 

Mikalef, Van de Wetering e Krogstie (2020) observam que o valor que pode ser criado 

com a adoção do BDA pode ser impedido por múltiplos fatores, em diversos níveis da empresa, 

por conta da inércia organizacional que pode surgir em vários estágios da jornada de 

implementação das BDAC. É responsabilidade da alta gestão sobrepujar essas forças inerciais 

alavancando a capacidade de gestão e a capacidade de conhecimento de BDA nas organizações, 

permitindo que este esforço de implementação do BDA alcance o desempenho financeiro 

superior ambicionado. Este estudo contribui com os gestores das empresas ao identificar quais 

são as possíveis capacidades que precisam ser desenvolvidas ou adquiridas pela organização 

para permitir que o BDA contribua na obtenção de desempenho financeiro superior. Com base 

no questionário aplicado durante a pesquisa, os gestores responsáveis por BDA podem avaliar 

a situação atual das suas organizações, identificar suas fortalezas e fraquezas, e traçar planos de 

ação que reduzam as lacunas das BDAC. O trabalho também identificou que as capacidades 

humanas têm maior contribuição no desempenho financeiro e este direcionamento pode ser 

usado como critério de priorização das ações de melhoria empresarial em um ambiente de 

restrição de recursos.  

A EY (2017) estabeleceu cinco ações, bastante alinhadas com a adoção das capacidades 

humanas que compõem as BDAC e que as empresas devem adotar para obter desempenho 

financeiro superior com a adoção de BDA. É necessário definir o papel que os dados e modelos 

analíticos têm na estratégia da empresa e nos modelos de negócios existentes ou disruptivos. A 

partir desta definição mais ampla, a empresa pode construir o modelo operacional, 

compreendido pelas estruturas organizacionais e cadeia de comando, que gerencia as atividades 

relacionadas ao ciclo de vida do dado (captura – armazenagem – análise). Com esta fundação 

estabelecida, as iniciativas específicas de modelagem analítica podem ser elaboradas para 

alcançar os resultados de produtividade e lucratividade esperados. Estas iniciativas devem ser 
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colocadas em ação, por meio de projetos de intervenção bem definidos que permitam que o 

BDA seja parte integral das operações de negócio da empresa. No final desta cadeia de 

atividades, é fundamental medir e aprender com cada projeto de modelagem analítica. A Figura 

12 representa este fluxo de atividades. Estas ações foram colocadas em prática em diversas 

empresas brasileiras e trouxeram resultados significativos tanto financeiros, principalmente 

com foco em aumento de receitas, como organizacionais, permitindo que o BDA passasse a ser 

um recurso corporativo valioso (Barney, 1991), suportado por capacidades dinâmicas que 

permitiram sua plena utilização (Teece, Pisano & Shuen, 1997).  

 

Figura 12 – Fluxo de atividades para implementação do BDA. 

Ações relacionadas as capacidades humanas do BDA que as empresas devem adotar para obter desempenho 

financeiro superior com a adoção de BDA. 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em EY (2017).  

 

O resultado da pesquisa empírica conduzida durante este trabalho, em conjunto com os 

fundamentos teóricos desenvolvidos pela academia e com as experiências práticas nas empresas 

como indicado pelo fluxo de atividades de implementação do BDA da EY (2017) indicam que 

a capacidade de gestão pode servir como direcionadora para que a empresa adote uma estrutura 

organizacional dedicada ao BDA com práticas de planejamento, investimento, coordenação e 

controle adequadas e que a capacidade de conhecimento pode ajudar na elaboração de 

programas de contratação, desenvolvimento e retenção de talentos aptos a trabalhar com BDA 

nas distintas áreas funcionais da organização. A adoção destas capacidades humanas, em adição 

à capacidade de tecnologia necessária para processar o BDA, resultam em ganhos de 
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produtividade e criam um significativo impacto no desempenho financeiro das empresas com 

a implementação de capacidades de Big Data Analytics.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

1. Capacidade de Gestão (g): 

a. Planejamento (gpl): 

i. Nós examinamos continuamente as oportunidades inovadoras para o uso estratégico 

de BDA. 

ii. Nós impomos planos adequados para a introdução e utilização de BDA. 

iii. Nós desempenhamos os processos de planejamento de BDA de modo sistemático e 

formal. 

iv. Nós frequentemente ajustamos os planos de BDA para melhor adaptar as condições 

em mudança. 

b. Investimento (gin): 

i. Quando nós tomamos decisões de investimento em BDA, nós pensamos sobre e 

estimamos os efeitos que eles terão na produtividade das atividades dos 

funcionários. 

ii. Quando nós tomamos decisões de investimento em BDA, nós consideramos e 

projetamos quanto estas opções apoiarão os usuários finais a tomarem decisões de 

negócio mais rapidamente. 

iii. Quando nós tomamos decisões de investimento em BDA, nós pensamos sobre e 

estimamos os custos de treinamento que os usuários finais necessitarão. 

iv. Quando nós tomamos decisões de investimento em BDA, nós consideramos e 

estimamos o tempo que os gestores necessitarão gastar supervisionando a mudança. 

c. Coordenação (gcv): 

i. Na nossa organização, analistas de negócio e pessoal da linha de frente se 

encontram frequentemente para discutir temas importantes tanto formalmente como 

informalmente. 

ii. Na nossa organização, analistas de negócios e pessoal da linha de frente de vários 

departamentos participam frequentemente de encontros funcionais cruzados. 

iii. Na nossa organização, analistas de negócios e pessoal da linha de frente coordenam 

seus esforços harmoniosamente. 
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iv. Na nossa organização, informação é compartilhada amplamente entre os analistas 

de negócios e o pessoal da linha de frente, de forma que aqueles que tomam decisões 

ou desempenham tarefas tenham acesso ao conhecimento existente disponível. 

d. Controle (gct): 

i. Na nossa organização, a responsabilidade pelo desenvolvimento do BDA é clara. 

ii. Nós estamos confiantes que as propostas de projeto de BDA são analisadas 

apropriadamente. 

iii. Nós monitoramos constantemente o desempenho da função de BDA. 

iv. Nosso departamento de BDA sabe claramente quais são seus critérios de 

desempenho. 

2. Capacidade de Tecnologia (t): 

a.    Conectividade (tcn): 

i. Comparado com os nossos competidores, a nossa organização tem disponíveis os 

sistemas analíticos mais avançados. 

ii. Todos os escritórios remotos, filiais e móveis estão conectados ao escritório central 

para utilização de sistemas analíticos. 

iii. Nossa organização utiliza aplicações em redes abertas para impulsionar a 

conectividade dos sistemas analíticos. 

iv. Não existem gargalos de comunicação identificados na nossa organização quando 

compartilhamos conhecimento obtido com sistemas analíticos. 

b.    Compatibilidade (tcm): 

i. Softwares aplicativos podem ser facilmente transportados e usados entre múltiplas 

plataformas analíticas. 

ii. Nossas interfaces de usuários fornecem acesso transparente para todas as 

plataformas e aplicativos. 

iii. Informação dos aplicativos orientados para análise é compartilhada perfeitamente 

através da organização, independentemente da localidade. 

iv. Nossa organização fornece múltiplas interfaces analíticas ou pontos de entrada para 

usuários finais externos. 
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c. Modularidade (tmo): 

i. Módulos reutilizáveis de software são amplamente usados no desenvolvimento de 

novos modelos analíticos. 

ii. Usuários finais utilizam ferramentas orientadas a objetos para criar seus próprios 

aplicativos analíticos. 

iii. Tecnologias orientadas a objeto são utilizadas para minimizar o tempo de 

desenvolvimento de novos aplicativos analíticos. 

iv. Aplicativos podem ser adaptados para atender a variedade de necessidades durante 

atividades analíticas. 

3. Capacidade de Conhecimento (c): 

a. Tecnológico (cct): 

i. Nosso pessoal de modelagem analítica é bastante capaz em termos de competências 

de programação. 

ii. Nosso pessoal de modelagem analítica é bastante capaz em termos de 

gerenciamento do ciclo de vida dos projetos. 

iii. Nosso pessoal de modelagem analítica é bastante capaz em áreas de gerenciamento 

e manutenção de dados e de redes. 

iv. Nosso pessoal de modelagem analítica constrói sistemas bastante capazes para 

suporte à decisão direcionado por modelagem analítica. 

b. Gestão de TI (cgt): 

i. Nosso pessoal de modelagem analítica demonstra conhecimento superior de 

tendências tecnológicas. 

ii. Nosso pessoal de modelagem analítica demonstra habilidade superiora para 

aprender novas tecnologias. 

iii. Nosso pessoal de modelagem analítica é bastante conhecedor sobre os fatores 

críticos para o sucesso da nossa organização. 

iv. Nosso pessoal de modelagem analítica é bastante entendido sobre o papel do BDA 

como um meio e não como uma finalidade.  

 

 



90 

 

c. Negócios (cng): 

i. Nosso pessoal de modelagem analítica entende as políticas e planos da organização 

em um alto nível. 

ii. Nosso pessoal de modelagem analítica é bastante capaz na interpretação de 

problemas de negócio e no desenvolvimento das soluções apropriadas. 

iii. Nosso pessoal de modelagem analítica é bastante conhecedor das funções de 

negócios. 

iv. Nosso pessoal de modelagem analítica é bastante conhecedor do ambiente de 

negócios. 

d. Relacionamento (cre): 

i. Nosso pessoal de modelagem analítica é bastante capaz em termos de planejamento, 

organização e liderança de projetos. 

ii. Nosso pessoal de modelagem analítica é bastante capaz em termos de planejamento 

e execução de trabalhos em ambientes coletivos. 

iii. Nosso pessoal de modelagem analítica é bastante capaz em termos de ensinar outros 

profissionais. 

iv. Nosso pessoal de modelagem analítica trabalha bastante próximo dos clientes e 

mantém uma relação usuário/cliente produtiva. 

 

 O levantamento realizado na pesquisa também identificou a percepção dos respondentes 

com relação ao desempenho da empresa (DES). Adotamos as questões propostas por Wamba 

et al. (2017) para a medição do DES de cada empresa pelo entrevistado, dividida em questões 

de desempenho financeiro e desempenho de mercado. Isto foi feito para manter a similaridade 

com as pesquisas utilizadas como referência e possibilitar o confronto da expectativa dos 

responsáveis por BDA nas empresas com os resultados de desempenho obtidos pela empresa. 

Os constructos que refletem o DES são:  

4. Desempenho Percebido Financeiro (desf): 

i. O uso do BDA melhorou a retenção de clientes nos últimos 3 anos relativamente 

aos nossos competidores. 

ii. O uso do BDA melhorou o crescimento de vendas nos últimos 3 anos relativamente 

aos nossos competidores. 
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iii. O uso do BDA melhorou a lucratividade nos últimos 3 anos relativamente aos 

nossos competidores. 

iv. O uso do BDA melhorou o retorno sobre o patrimônio nos últimos 3 anos 

relativamente aos nossos competidores. 

5. Desempenho Percebido de Mercado (desm): 

i. O uso do BDA melhorou a entrada em novos mercados nos últimos 3 anos 

relativamente aos nossos competidores. 

ii. O uso do BDA melhorou a introdução de novos produtos ou serviços nos últimos 3 

anos relativamente aos nossos competidores. 

iii. O uso do BDA melhorou a taxa de sucesso de adesão aos novos produtos ou 

serviços nos últimos 3 anos relativamente aos nossos competidores. 

iv. O uso do BDA melhorou a nossa participação de mercado nos últimos 3 anos 

relativamente aos nossos competidores. 
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APÊNDICE B – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS RESPOSTAS OBTIDAS NA 

PESQUISA COM 69 EMPRESAS. 

Tabela 28 – Estatísticas descritivas das respostas obtidas na pesquisa com 69 empresas. 

Os respondentes têm uma tendência a responder na faixa de concordância com as frases propostas nos quatro 

grupos de perguntas com a mediana em 1 (concordo parcialmente) ou 2 (concordo), com duas exceções (gin4 e 

tmo2) com mediana em 0 (nem concordo nem discordo). 

 

3a Ordem 2ª Ordem 1ª Ordem Itens Mediana Mínimo Máximo 

bdac g gpl gpl1 2 -3 3 

   gpl2 1 -3 3 

   gpl3 1 -3 3 

   gpl4 1 -3 3 

  gin gin1 2 -3 3 

   gin2 2 -3 3 

   gin3 1 -3 3 

   gin4 0 -3 3 

  gcv gcv1 1 -3 3 

   gcv2 1 -3 3 

   gcv3 1 -3 3 

   gcv4 1 -3 3 

  gct gct1 1 -3 3 

   gct2 1 -3 3 

   gct3 1 -3 3 

   gct4 1 -3 3 

 t tcn tcn1 1 -3 3 

   tcn2 2 -3 3 

   tcn3 1 -2 3 

   tcn4 1 -3 3 

  tcm tcm1 1 -3 3 

   tcm2 1 -3 3 

   tcm3 1 -2 3 

   tcm4 1 -3 3 

  tmo tmo1 1 -3 3 

   tmo2 0 -3 3 

   tmo3 1 -3 3 

   tmo4 1 -3 3 

 c cct cct1 1 -3 3 

   cct2 1 -3 3 
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   cct3 1 -3 3 

   cct4 1 -3 3 

  cgt cgt1 1 -3 3 

   cgt2 1 -3 3 

   cgt3 2 -3 3 

   cgt4 2 -3 3 

  cng cng1 1 -3 3 

   cng2 2 -3 3 

   cng3 2 -3 3 

   cng4 2 -3 3 

  cre cre1 1 -3 3 

   cre2 2 -3 3 

   cre3 2 -3 3 

   cre4 1 -3 3 

des desf - des1 1 -3 3 

   des2 1 -3 3 

   des3 1 -3 3 

   des4 1 -3 3 

 desm - des5 1 -3 3 

   des6 1 -3 3 

   des7 1 -3 3 

   des8 1 -3 3 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 13 – Gráficos “boxplot” das respostas obtidas na pesquisa com 69 empresas. 

Os respondentes têm uma tendência a responder na faixa de concordância com as frases propostas nos quatro 

grupos de perguntas com a mediana em “concordo parcialmente” ou “concordo”, com duas exceções (gin4 e tmo2).

 

          Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE C – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS ESCALAS FINANCEIRAS 

NÃO AJUSTADAS NA PESQUISA COM 57 EMPRESAS. 

Figura 14 – Gráficos “boxplot” das escalas Financeiras não ajustadas na pesquisa com 57 

empresas. 

As respostas para as variáveis financeiras factuais não ajustadas têm comportamento não normal com altas 

variações entre os intervalos de valores apresentados. 

 

        Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 15 – Histogramas das escalas Financeiras não ajustadas na pesquisa com 57 empresas. 

As respostas d às variáveis financeiras factuais não ajustadas também têm comportamento não normal com altas 

variações nos valores apresentados. 

 

                Fonte: Elaboração própria. 
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