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RESUMO 

A alocação de recursos e a constante busca por diferenciais competitivos, visando melhores 

resultados, são grandes desafios empresariais. No contexto contemporâneo, para obter 

desempenho superior, reforça-se a necessidade de a empresa dispor, e fazer bom uso, de recursos 

raros, valiosos, não-substituíveis e de difícil imitação. Dentre estes recursos, destacam-se 

aspectos como as marcas, a base de clientes, o conhecimento, a capacidade e competência das 

equipes de trabalho, a cultura corporativa, as parcerias e os processos operacionais 

estabelecidos, dentre outros ativos intangíveis, geralmente decorrentes de longos e arriscados 

processos de desenvolvimento. As fusões e aquisições (F&A) surgem, então, como movimentos 

estratégicos importantes, sendo meio alternativo para obter e acelerar a acumulação destes recursos 

nas empresas.  É essa a temática deste trabalho, que discorre sobre a importância dos ativos 

intangíveis existentes e divulgados previamente às operações de F&A de empresas, sobre a 

classificação dos seus diversos tipos, a sua mensuração e o seu impacto sobre o desempenho 

financeiro da firma resultante, no longo prazo. O objetivo geral desta tese foi analisar como este 

desempenho, após prazo mínimo de 36 meses do evento, está relacionado à existência, ao nível 

de divulgação e à natureza dos ativos intangíveis das organizações envolvidas. Foram 

investigadas 118 empresas, em 59 casos de F&A ocorridos na França entre 1997 e 2007, em uma 

pesquisa multi-métodos, pluralística, nas vertentes qualitativa e quantitativa. Foram construídos 

indicadores de divulgação (disclosure) de ativos intangíveis, mediante aplicação da técnica de 

análise de conteúdos aos relatórios contábil-financeiros disponibilizados pelas empresas antes do 

evento, e calculados indicadores financeiros (proxies) para a existência de intangíveis. Estes 

indicadores foram inicialmente confrontados entre si e posteriormente quanto ao seu poder 

explicativo em relação aos índices financeiros de crescimento e de lucratividade (empresarial e para 

os acionistas), que são as dimensões analisadas do desempenho financeiro. Utilizaram-se métodos 

de análise estatística de dados multivariados (análises de correlações, fatoriais, regressões 

múltiplas) e modelagem em equações estruturais, via Partial Least Squares (SEM- PLS). Foram 

estabelecidos, no total, doze modelos com significância estatística para expressar o relacionamento 

entre os construtos examinados. Alcançaram-se melhores resultados nos modelos desenvolvidos 

com variáveis de origem semântica, em detrimento daqueles que utilizaram indicadores 

exclusivamente financeiros. Os resultados obtidos nesta tese permitiram deduzir que há relações 

positivas entre a existência e a divulgação de ativos intangíveis pelas firmas envolvidas nas 

operações de F&A estudadas e o posterior desempenho financeiro, mensurado pela 

lucratividade empresarial e pelo crescimento, da organização resultante. Isto sugere que a 

opção estratégica por crescimento empresarial via operações de F&A é favorável ao acúmulo 

de recursos intangíveis nas firmas, na busca por melhores resultados.  

 

Palavras-chave: intangíveis; disclosure de intangíveis; indicadores de divulgação de intangíveis 

em base textual; indicadores financeiros da existência de ativos intangíveis; fusões e aquisições; 

desempenho financeiro: lucratividade e crescimento; pesquisa pluralística; análise de conteúdos; 

análise estatística de dados multivariados; modelagem em equações estruturais-SEM; Partial Least 

Squares-PLS. 
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ABSTRACT 

The allocation of resources and the constant search for competitive advantages differentiators 

to reach best results are always business challenges. In the contemporary context, in order to 

achieve superior performance, it reinforces the company's need to have, and make good use, of 

scarce, valuable, non-substitutable and inimitable resources. These resources include brands, 

customer base, knowledge, ability and competence of the work teams, corporate culture, 

partnerships and operational processes established, among other intangible assets, usually 

arising from a long and risky development process. Mergers and acquisitions (M & A) arise, 

then, as an important strategic action, being an alternative means to obtain and accelerate the 

accumulation of these resources within the companies. That is the subject of this work, which 

discusses the importance of existing and intangible assets disclosed, previous to the M & A 

transactions, their classification into various types, measurement, and impact on the 

resulting firm's financial performance in long term. The overall objective of this thesis was to 

analyze how this performance, after a minimum period of 36 months of the event, is related to 

the existence, level of disclosure and the nature of intangible assets in the organizations 

involved. One hundred-eighteen (118) companies were investigated in fifty-nine (59) cases of 

M & A occurred in France between 1997 and 2007; the study reflects a multi-method research, 

pluralistic, on qualitative and quantitative aspects. Intangible assets disclosure indicators were 

built by applying the content analysis technique to financial and accounting reports provided by 

the companies prior to the events, as well as financial indicators (proxies) for the existence of 

intangibles were calculated. These indicators were initially confronted with each other and later 

their explanatory power in relation to financial ratios of growth and profitability (for the 

corporation and its shareholders), which are the analyzed dimensions of financial performance. 

Many methods for statistical analysis were used in the multivariate data analysis (correlations 

and factor analysis, multiple regressions) and in the structural equation modeling (SEM), via 

Partial Least Squares (PLS). A total of twelve models, with statistics significance, were 

established to express the relationship among the constructs examined. Best results were 

achieved in the models developed with variables of semantic origin, in detriment of those with 

financial indicators only. The results obtained in this thesis leads to deduce that, in this study, 

there are positive relationships between the existence and the disclosure of intangible assets by 

firms involved in the operations of M & A and subsequent financial performance, measured by 

the corporate profitability and the growth of the resulting organization. This suggests that the 

strategic choice for business growth via M & A operations is favorable to the accumulation of 

intangible assets in the firms, in search for better results.  

 

Keywords: intangibles; disclosure of intangibles; intangible disclosure indicators in textual 

base; financial indicators for the intangible assets' existence; mergers and acquisitions; financial 

performance: profitability and growth; pluralistic research; content analysis; data statistical 

analysis of multivariate data; Structural Equation Modeling-SEM; PLS-Partial Least Squares. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 JUSTIFICATIVA DO INTERESSE NO TEMA ESCOLHIDO   

 

A alocação de recursos, sempre escassos para atendimento de necessidades individuais e 

da sociedade, de forma a também gerar valor para as organizações produtivas têm sido alvo 

constante de pesquisas nas áreas da economia, de estratégia empresarial e de finanças, entre 

outras. No campo da estratégia empresarial, em especial, se debruçam vários estudiosos, na 

busca da compreensão sobre as fontes de uma vantagem competitiva sustentável, com vistas à 

identificação de fatores que possam explicar o desempenho superior de certas empresas. A 

ênfase destes estudos sobre a criação de valor tem envolvido os produtos, os clientes e os 

recursos.  

O final do século XX trouxe ao mundo empresarial um novo cenário, de profundas e 

permanentes transformações, potencializadas pelo avanço da tecnologia da informação, 

expansão no setor de serviços, crescimento e sofisticação dos mercados e pela criação de 

riqueza a partir de recursos intangíveis, como a informação (NONAKA, 1991). Estes aspectos 

e o modo pelo qual a organização lida com eles tem consequências sobre a concepção da 

estratégia organizacional e sua implementação.  

O papel desempenhado pelos recursos intangíveis, em especial do conhecimento, para o 

estabelecimento de uma vantagem competitiva sustentável é ressaltado na discussão de vários 

dos autores estudados. Embora não exista consenso quanto à conceituação do que sejam os 

intangíveis em uma empresa, dada a variedade de construtos (ANDRIESSEN, 2004; 2005), 

pesquisas recentes visando à elucidação dos aspectos e variáveis que mais contribuem para a 

geração de riqueza têm destacado os aspectos intangíveis das organizações, que vêm se 

mostrando uma fonte de vantagem competitiva sustentável e duradoura para aquela que os 

detém (como no caso de uma marca ou reputação empresarial) e os coloca a seu serviço 

(como no caso do capital intelectual).         

A importância dos ativos intangíveis tem crescido em termos de valor econômico, de 

acordo com Kayo, Teh e Kimura (2005), fenômeno evidenciado em várias pesquisas 

empíricas, cuja maioria estuda a relação existente entre o valor de mercado das empresas e os 

diversos tipos de intangíveis. Low e Kalafut (2003) explicam que os ativos intangíveis são as 
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fontes de vantagem invisível, de alto custo e extremamente volátil e destacam a sua 

importância, afirmando que pesquisas recentes indicam que 35% das decisões gerenciais 

sobre alocação de investimentos são tomadas com base em intangíveis.  

Nestas condições, assume grande importância a análise de fusões e aquisições como 

movimentos competitivos para retenção ou aquisição de recursos estratégicos, em especial de 

recursos intangíveis, inclusive como uma maneira de abreviar o lapso de tempo necessário à 

sua acumulação. A análise de fusões e aquisições como uma estratégia alternativa ao 

crescimento empresarial interno vem, desde a década de 1980, sendo do interesse também de 

teóricos da área de finança, em especial no que diz respeito aos resultados para os acionistas 

das empresas envolvidas.  Nos artigos de autoria de Barney (1988), Capron e Pistre (2002) e 

Uhlenbruck, Hitt e Semadeni (2006), esta análise é realizada sob a perspectiva teórica da 

Resource-Based View – RBV, sendo destacada a importância das fusões e aquisições (F&A) 

como meio de acelerar a acumulação de recursos. 

Para Barney (1988), apesar de pesquisas anteriores evidenciarem que a existência de 

relação estratégica entre as firmas envolvidas em uma fusão ou aquisição pode ser um fator 

para seus acionistas obterem lucros maiores e superiores à média, o simples fato das empresas 

serem estrategicamente relacionadas não oferece garantias de que haverá retornos acima da 

média, em especial para a empresa ofertante na transação. 

Esclarecendo o conceito financeiro de relação estratégica sinérgica como aquela na qual 

o valor presente das empresas tomadas em conjunto é maior do que a soma de seus valores 

presentes quando separadas, e com base nos preceitos da RBV do valor da raridade, 

mobilidade e imitabilidade imperfeitas dos recursos, Barney (1988) argumenta que para haver 

possibilidade de criação de valor econômico para os acionistas, em decorrência de uma 

estratégia de F&A, é necessário que existam sinergias entre as empresas envolvidas e que 

ocorra pelo menos uma das seguintes situações: geração de fluxos de caixa sinérgicos, 

valiosos, únicos (exclusivos) e privados (que não possam ser antecipados por outras 

empresas); sinergias inimitáveis e únicas, geradoras de fluxos de caixa valiosos; e / ou fluxos 

de caixa sinérgicos e inesperados. 

Diversos estudos acadêmicos examinaram o grau de eficiência do mercado em antecipar 

informações e incorporá-las aos preços, a partir dos estudos seminais de diversos autores, 

depois consolidados por Fama, Fisher e Jensen (1969), que demonstram que a divulgação de 

informações impacta o valor de mercado da empresa.  
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Outros muitos estudos têm sido realizados analisando os efeitos de fusões e aquisições 

na criação de valor, a exemplo de Limmack (1991), que efetuou um extenso exame dos 

efeitos para a riqueza dos acionistas, das fusões corporativas ocorridas entre 1977 e 1986; 

Campa e Hernando (2004) que examinaram a criação de valor ocorrida em fusões e 

aquisições européias, globalmente, Danbolt (2004), que avaliou o efeito das aquisições no 

Reino Unido. Já Goergen e Renneboog (2004), Beitel e Schiereck (2006) e Campa et al. 

(2007) analisaram o efeito das F&A domésticas versus transnacionais e Jagersma (2005) 

pesquisou as aquisições transnacionais de multinacionais européias. 

Em paralelo a estas investigações, no mundo inteiro é crescente o interesse na 

ampliação do grau de divulgação e transparência de informações de empresas participantes do 

mercado de capitais. Zambon et al. (2003, p.2) confirmam o grande número de trabalhos que 

evidenciam o importante papel dos relatórios financeiros para fornecer informação aos 

stakeholders sobre o valor de uma empresa.  Contudo, dizem os autores, ―as evidências 

sugerem haver uma lacuna significativa de relatórios relacionados aos recursos intangíveis‖.  

Comerlato e Terra (2003) destacam que no Brasil isto também se verifica. 

Na Europa, como relatado pelos sites L' Observatoire de l’Immatériel e nos sites 

corporativos da OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development, e da 

European Commission, entre outras fontes, o movimento em favor da maior divulgação de 

informações inclui não apenas aspectos financeiros relativos à governança corporativa, mas 

também a própria mensuração e divulgação dos ativos intangíveis, através de diversas 

iniciativas de governos e órgãos oficiais, nacionais ou da comunidade européia, tais como as a 

seguir citadas, por data:  

- em 1992, a OCDE, em sua publicação OECD proposed guidelines for collecting and 

interpreting technological innovation data Oslo Manual sugeriu que todos os dispêndios 

empresariais de longo prazo, visando aumentar o desempenho futuro, de forma diferente da 

compra de ativos fixos fossem denominados investimentos intangíveis, entendimento 

compartilhado nas contas nacionais da França (CAÑIBANO; COVARSÍ; SANCHEZ, 1999); 

- em 1996 e 1997, a OCDE atualizou o OECD proposed guidelines for collecting and 

interpreting technological innovation data - Oslo Manual; 

- em 1997, o governo dinamarquês, através do Danish Agency for Trade and Industry 

(DATI) Development Council Memorandum, lançou o Intellectual Capital Accounts - 
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Reporting and managing intellectual capital. 

- em 1998, o IFAC - International Federation of Accountants lançou o IFAC-STUDY 

N°7: ―The Measurement and Management of Intellectual Capital – An Introduction”;  

- em 2000, a Danish Agency For Trade And Industry (DATI) desenvolveu o seu guia: 

―A Guideline for Intellectual Capital Statements – A Key to Knowledge Management‖, 

revisado posteriormente, em 2003; 

- em 2001, o Nordic Project, por sua vez, lançou o seu próprio guia: ―Intellectual 

Capital – Managing and Reporting‖, que foi atualizado em 2006, com o Project Nordic 

harmonized knowledge indicators - Putting IC into Practice – PIP (THORLEIFSDOTTIR; 

CLAESSEN, 2006) 

- em 2002, o Projeto MERITUM - Measuring intangibles to understand and improve 

innovation management, um programa iniciado em 1998 pela European Commission, 

destinado a medir os intangíveis com o objetivo de compreender e melhorar a gestão da 

inovação, implementou o seu próprio guia, o ―Guidelines for Managing and Reporting on 

Intangibles – Intellectual Capital Report”, resultante de um esforço conjunto de dez grupos 

de pesquisa, envolvendo seis países: França, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e 

Espanha;   

- em 2004, o InCaS - Intellectual Capital Statement, da European Commission, 

desenvolveu um guia para demonstrativos sobre os intangíveis (ou capital intelectual), onde 

traz um modelo já seguido por 15 nações européias, segundo Kohl (2009). 

 - em 2005 foi criada na França uma organização dedicada à observação, mensuração e 

avaliação dos ativos intangíveis, sob as dimensões financeira e gerencial: o Observatoire de 

l’Immatériel; esta entidade modelou uma metodologia para valoração dos intangíveis, 

chamada  Baromètre du Immatériel, sobre o qual afirma que ―propõe o primeiro referencial 

europeu de mensuração destes ativos; é uma ferramenta que organiza a mensuração, a 

comparação e a evolução de 09 ativos fundamentais, 71 critérios de análise  e 175 indicadores 

de medida" (L'OBSERVATOIRE DE L’IMMATÉRIEL, 2009)  

- em 2006, o projeto RICARDIS - Reporting Intellectual Capital to Augment Research, 

Development and Innovation in SMEs, que pretende incentivar a mensuração e a divulgação, 

por parte das empresas, sobretudo as pequenas e médias, das atividades de pesquisa e outras 

formas de capital intelectual e outros intangíveis;  
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- em 2006, também, a EFFAS – The European Federation of Financial Analysts 

Societies criou a EFFAS- CIC (Commission on Intellectual Capital), visando analisar, valorar 

e informar, através de relatórios, os ativos intelectuais, sob a ótica do investidor. A EFFAS-

CIC lançou suas diretrizes, por meio da cartilha: Measurement, Reporting and Valuation of 

Intellectual Assets - the Investor View; 

- a partir de 2007, o Observatoire de l’Immatériel, em conjunto com a consultoria Ernst 

& Young, com o INPI - Institut National de la Propriété Industrielle e com a Université 

Sorbonne, entre outros órgãos, promove uma conferencia anual sobre intangíveis, nomeada 

Journée Nationale des Actifs Immatériels (L'OBSERVATOIRE DE L’IMMATÉRIEL, 2009a); 

- em 2008, o EFFAS-CIC lançou seus Principles for Effective Communication of 

Intellectual Capital, que traz a visão desta associação sobre a divulgação de intangíveis, 

consolidados em dez princípios; 

- em 2008 também, a Universidade Paris-Sud oficializou o lançamento da primeira 

cátedra universitária européia sobre a gestão do imaterial, em parceria com a OCDE, com o 

INPI, o Instituto Europeu de Patentes e empresas privadas, que funciona sob a batuta do 

Professor Ahmed Bounfour, titular da cátedra e coordenador científico das Conférences 

Mondiales sur le Capital Immatériel des Communautés, eventos organizados em conjunto 

com o Banco Mundial, desde 2005 (L'OBSERVATOIRE DE L’IMMATÉRIEL, 2008); 

- em 2009, durante a 3e Journée Nationale des Actifs Immatériels, em  Paris, foi 

fundada a École Française de l'Immatériel, que deu início de um grande programa francês de 

pesquisa e desenvolvimento - P&D, de experimentação, de medição e de formação, destinado 

a fazer emergir uma escola francesa de pensamento e de mensuração do capital intangível, a 

qual terá suporte acadêmico concedido pela ESDES - École Supérieure de Développement 

Économique et Sociale, de Lyon, França (L'OBSERVATOIRE DE L’IMMATÉRIEL, 2009). 

As próprias regras contábeis vêm se modificando para incluir os recursos ou ativos 

intangíveis, em diversos países: nos Estados Unidos e na União Européia; na Austrália e na 

Turquia (ANTUNES; GUTHRIE, 2000; SOCIETY FOR KNOWLEDGE ECONOMICS, 

2005). No Brasil, avanços ocorrem com a promulgação da Lei nº 11.638, de 28 de Dezembro 

de 2007. 

As tentativas de mensuração e de valoração de intangíveis em pesquisas empíricas são 

incontáveis e bastante diversificadas, enfocando diferentes variáveis dependentes e 

http://www.jnai.org/


22 

 

 

 

independentes, e em diferentes níveis de agregação das variáveis, pois enquanto alguns 

teóricos referem-se aos níveis de intangibilidade e desempenhos globais (como Richieri; 

Basso; Martin, 2009), outros analisam a atuação de variáveis intervenientes e moderadoras (a 

exemplo de Kayo; Patrocínio; Martin, 2009). 

Em relação às métricas financeiras indicativas de intangibilidade, Chung e Pruitt (1994) 

e Villalonga (2004), entre outros pesquisadores, utilizam o Q de Tobin como um indicador 

global da presença de intangíveis na organização, sendo este um dos índices mais utilizados 

em estudos da espécie, em que pesem suas limitações, destacadas por Andriessen (2004).  

Low (2000) e Kalafut e Low (2001), entre outros, tentaram modelar um índice de 

criação de valor, com base na quantificação de intangíveis. Eles destacaram diferentes pesos 

aos fatores, conforme o tipo de atividade econômica desenvolvida pela organização estudada. 

Gelb (2002), Guthrie et al. (2004) e Abdolmohammadi (2005) pesquisam a relação entre a 

divulgação a respeito do capital intelectual e o valor de mercado de empresas; Chaminade e 

Johansson (2003) questionam se eventuais diferenças culturais podem interferir na 

administração e divulgação do capital intelectual, enquanto Brito e Vasconcelos (2005) 

estudaram a influência do país de origem no desempenho das empresas.  

White, Lee e Tower (2007) estudaram os direcionadores da divulgação voluntária do 

capital intelectual por empresas do ramo de biotecnologia, com ações listadas em bolsa de 

valores. Estudiosos da União Européia examinam a divulgação dos intangíveis por empresas 

de vários países europeus, como Malhotra (2002), Bergamini e Zambon (2003), Andriessen e 

Stam (2005), Bounfour (2003; 2003a) e Cordazzo (2005), dentre outros. O uso de um 

indicador global, entretanto, não permite vislumbrar a real fonte de criação de valor, o que 

necessita a avaliação da natureza dos intangíveis presentes na empresa.  

A ausência de consenso teórico em torno do próprio conceito de intangíveis, ativos 

intangíveis ou capital intelectual, entre outras expressões correlatas, acerca dos seus 

construtos constitutivos e, ainda, sobre o método de mensuração ou avaliação mais adequado, 

denota a importância de a empresa conhecer, mensurar, avaliar e administrar corretamente 

seus intangíveis, em especial em relação à criação de valor, como referido por Andriessen 

(2004; 2005); Kristandl (2006); Levy e Jouyet (2006); Kristandl e Bontis (2007); Lloria 

(2008); Frederick (2009), entre tantos outros.  
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O crescente interesse demonstrado por estudiosos pelo tema, a variedade de opiniões 

emitidas e a extensão das discussões a esse respeito, nos últimos anos, indicam ser este um 

vasto campo a ser pesquisado, em especial em relação à análise de tentativas rápidas de 

incorporação de ativos intangíveis, que vem se mostrando, em pesquisas recentes, um forte 

motivo para movimentos competitivos as fusões e aquisições.  

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA  

Ainda não estão claras as relações entre intangíveis e criação de valor, nem como ocorre 

a incorporação destes recursos pela empresa que os adquire (como nos processos de fusão e 

aquisição - F&A), para favorecer, de maneira consistente a melhoria de seu desempenho e 

valor. Esta reflexão conduziu ao questionamento que orienta este trabalho: qual a relação 

entre: a) a variação no desempenho financeiro empresarial de uma empresa, após passado 

algum tempo da realização de um e b) o grau de divulgação e a natureza dos ativos intangíveis 

das organizações envolvidas?  

Para tentar responder a esta indagação, torna-se interessante investigar também outras 

questões daí derivadas, tais como: 

a) A variação, a longo-prazo, no desempenho da empresa resultante da efetivação de 

um processo uma F&A, está relacionada com o tipo de seus ativos intangíveis pré-

existentes? 

b) Qual a relação entre o desempenho, a longo-prazo, de uma empresa resultante de 

uma F&A e o seu grau global de divulgada intangibilidade?  

c) O índice global de divulgação de intangíveis da organização comprada está 

relacionado com a variação a longo-prazo, no desempenho da empresa resultante de 

uma F&A?  

d) Qual a influência dos tipos dos ativos adquiridos, no posterior desempenho da 

empresa?  

e) As evidências indicam a existência de diferenças significativas de desempenho, 

entre empresas com níveis de intangibilidade similares, por setor de atividade?  
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f) Qual a influência de outras variáveis, como o endividamento, o porte e a 

experiência em F&A da firma adquirente? 

Estes questionamentos podem ser resumidos em uma única questão de pesquisa : 

qual a relação entre a criação de valor empresarial na empresa resultante de um 

processo de fusão & aquisição (medido por seu desempenho em termos de lucratividade 

e crescimento, após 36 meses do evento) e a existência, o nível de divulgação e a natureza 

de ativos intangíveis das organizações envolvidas? 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

1.3.1 Foco Teórico 

 A visão e o corte analítico adotados nesta pesquisa se limitam à visão financeira, mais 

precisamente à existência e divulgação dos ativos intangíveis em empresas envolvidas em 

processos de fusão e aquisições (F&A) e à análise da relação entre grau de intangibilidade por 

elas divulgada, natureza de seus ativos intangíveis e o desempenho da empresa resultante, 

decorridos no mínimo 36 meses do evento, com a análise de possíveis variáveis intervenientes 

e moderadoras, tais como: setor de atividade econômica, porte e endividamento da empresa, 

sua experiência anterior em processos de F&As. 

1.3.2 Foco Temporal 

Foram estudados os processos de fusões e aquisições ocorridos entre 1997 e 2007. O 

inicio deste lapso temporal foi escolhido por se tratar do período recente de maior estabilidade 

econômica e por causa da disponibilidade das informações, com bancos de dados acessíveis e 

confiáveis. O final da janela de estudo foi fixado para abranger as transações mais recentes 

possíveis, em estudos considerados de longo-prazo. 

Em que pese a advertência de Brealey e Myers (2003, p. 36), que lembram que os 

marcos delineatórios do tempo decorrido entre curto e longo prazos são meras convenções, 

claramente artificiais, para efeito desta tese, considera-se como de longo-prazo, períodos 

superiores a três anos, com apoio em teóricos das áreas de: estratégia empresarial (KAPLAN; 

NORTON, 1996; SENGE, 1999); contabilidade (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1992); 
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finanças corporativas (GITMAN, 2001; 2002); desempenho financeiro (CARTON, 2004, p. 

158; CARTON; HOLFER, 2010, p. 8).  

1.3.3  Foco Espacial   

  Processos de fusões e aquisições registrados junto às autoridades monetárias da 

França, envolvendo empresas independentemente do local de sua sede. Esta delimitação 

decorre da experiência da pesquisadora no estágio doutoral e da maior disponibilidade de 

dados, em relação aos dados nacionais. 

1.4 OBJETO DO ESTUDO 

Empresas de capital aberto, que tenham passado por processos de fusões e aquisições 

entre os anos de 1997 e 2007, listadas no site da Autorité des Marchés Financiers – AMF, 

entidade monetária competente para registro e fiscalização de eventos desta natureza, no 

mercado francês. 

 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo geral 

Analisar como o desempenho, em suas vertentes de lucratividade e de crescimento, de 

empresas resultantes de processos de fusão e aquisição (F&A), após o prazo mínimo 36 meses 

do evento, está relacionado à existência, ao nível de divulgação e à natureza de ativos 

intangíveis nas organizações envolvidas. 

1.5.2 Objetivos específicos 

a) Avaliar a criação (ou eventual destruição) de valor a longo prazo, em decorrência de um 

processo de F&A, através do cálculo da variação de indicadores de desempenho financeiro 

empresarial das firmas resultantes, passados no mínimo 36 meses da operação; 

b) Identificar e avaliar a divulgação de informações sobre ativos intangíveis nos relatórios 

aos acionistas das empresas da amostra; 
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c) Mensurar os tópicos indicativos da existência de ativos intangíveis, referentes ao capital 

humano, ao capital estrutural e ao capital relacional;  

d) Calcular indicadores de divulgação de ativos intangíveis (global e por tipo de intangível), 

a saber: índice de divulgação de capital humano (IDCH); índice de divulgação de capital 

estrutural (IDCE); índice de divulgação de capital relacional (IDCR); e índice global de 

intangibilidade divulgada (IGID); 

e) Calcular indicadores contábeis, como proxies do grau de intangibilidade, para as 

empresas da amostra, com base nos dados do período anterior e confrontá-lo com os 

indicadores calculados; 

f) Examinar se o grau de intangibilidade divulgada da organização comprada está 

relacionado com o grau de intangibilidade divulgada da empresa adquirente e à variação no 

desempenho da empresa resultante do processo e qual a influência dos tipos dos ativos 

adquiridos; 

g) Identificar evidências significativas da existência de diferenças entre os resultados 

obtidos em relação a empresas com níveis de intangibilidade similares, de acordo com as 

variáveis tidas como intervenientes ou moderadoras da criação de valor em F&As.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUÇÃO  

 

O crescente interesse demonstrado por estudiosos pela mensuração, avaliação e 

administração dos intangíveis, a variedade de opiniões emitidas e a extensão das discussões a 

esse respeito nos últimos anos indicam um vasto campo a ser pesquisado, em especial em 

relação à análise de tentativas rápidas de incorporação de ativos intangíveis, que vem se 

mostrando, em pesquisas recentes um forte motivo para movimentos competitivos as 

operações de fusões e aquisições. 

Assim, para fundamentar solidamente este estudo, foram buscadas na literatura 

acadêmica fontes fidedignas, que permitissem apresentar o estado-da-arte em relação aos 

temas que formam sua base referencial, a saber: os ativos intangíveis, sua administração e 

incorporação pelas empresas; as práticas de divulgação de informações empresariais no 

mercado estudado; as operações de fusão e aquisição (F&A) de empresas, a criação de valor 

para os acionistas e a consequente análise do desempenho empresarial, como resultado do 

movimento estratégico efetuado. 

Este referencial teórico está constituído de sete capítulos, sendo esta introdução o 

primeiro, seguindo-se de uma breve análise sobre a empresa e seus objetivos e sobre o 

processo de acumulação de recursos ativos, sob a ótica da RBV- Resource Basead View 

(visão baseada em recursos).   

No capítulo seguinte, se trata a respeito dos ativos intangíveis: a difícil conceituação e 

classificação, a atual importância, a relação com o risco empresarial, as tentativas de medição 

e valoração, incluindo a construção de índices de intangibilidade, relato de alguns das 

principais pesquisas sobre a criação de valor por este tipo de recursos e muito brevemente 

sobre o tratamento contabil dispensado aos ativos intangiveis no Brasil e na França. 

O quinto capítulo é dedicado à avaliação da criação de valor nas de fusão e aquisição de 

empresas, abrangendo: a conceituação de tais operações; a oportunidade de crescimento 

estratégico que elas representam; sua importância como meio de acelerar a acumulação de 

recursos empresariais; as ondas de F&A  no Brasil e na França; a relação das F&A  com o 
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risco empresarial, com a questão de agência (agency) e com as regras de governança 

empresarial; a anàlise da criação de valor pelas F&A ; e os passos para a operacionalização de 

uma operação de F&A no Brasil e na França. 

Depois, o sexto tópico aborda algumas questões referentes às práticas de divulgação de 

informações pelas companhias no mercado estudado, tanto as de cunho obrigatório como as 

comunicações voluntariamente feitas aos acionistas e ao mercado, buscando-se, por fim, 

analisar as vantagens e riscos da divulgação de informações empresariais.  

No último capítulo deste referencial traz-se uma rápida visão acerca da avaliação do 

desempenho empresarial, compreendendo as análises de longo prazo, por intermédio de 

indicadores e em uma visão multifacetada.  

Destarte, espera-se ao final desta parte, haver construído um fio condutor para 

fundamentar a inserção da presente pesquisa na academia, bem como que este referencial 

possa ser visto como um interessante apanhado dos estudos na área, subsidiando e motivando 

novos trabalhos. 

 

2.2 A EMPRESA E SEUS OBJETIVOS  

As empresas modernas surgiram em consequência do desenvolvimento das atividades 

comerciais e artesanais, do crescimento do sistema bancário e do surgimento de novos 

mercados. Ao longo desta evolução, podem-se destacar alguns marcos, como: a substituição 

do escambo pela moeda, o declínio da forma de produção familiar e doméstica de 

mercadorias, que gradualmente passam a ser produzidas por corporações de artesão e depois 

por empresas, a multiplicação das trocas de bens e a circulação de pessoas, dando início ao 

capitalismo (HUBERMAN, 1978). A empresa é considerada, na teoria econômica, a 

responsável pela oferta de produtos e serviços que atendam às necessidades dos 

consumidores, a partir de recursos escassos (BESANKO et al., 2005). 

A alocação de recursos escassos para atendimento de necessidades individuais e da 

sociedade e a decorrente criação de valor para as organizações produtivas têm sido objeto 

constante de estudos acadêmicos nas áreas da economia, de estratégia empresarial e de 

finanças, entre outras. Para Peteraf e Bergen (2003, p. 1028), ―o valor de um recurso deriva de 

sua aplicação nos mercados de produtos‖ e, em última instância, ―da satisfação de 
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necessidades do consumidor‖, idéia que encontra respaldo na teoria econômica, pois de 

acordo com Besanko et al. (2005), a empresa é considerada a responsável pela oferta de 

produtos e serviços que atendam às necessidades dos consumidores, a partir de recursos 

escassos. 

Nonaka (1991) discorre sobre como o século XX trouxe um novo cenário, de profundas 

e permanentes transformações nas organizações, potencializadas pelo rápido avanço da área 

de tecnologia da informação, expansão no setor de serviços, crescimento dos mercados, com 

aumento de sua complexidade e pela criação de riqueza a partir de recursos intangíveis, como 

a informação. A maneira como a firma responde aos desafios que enfrenta neste cenário em 

constante mutação traz consequências sobre a concepção da estratégia organizacional e seu 

desenvolvimento.  

A partir dos anos 1980 a competitividade empresarial tem sido objeto de diversos 

estudos e de desenvolvimento de muitas estruturas de análise (frameworks), iniciando-se com 

os trabalhos de Porter (1980, 1985 e 1990), afirma Bounfour (2003a, p.397); entretanto, o 

foco analítico tem se deslocado, mais e mais, para os ativos intangíveis, ―como a principal 

fonte de vantagem competitiva‖. 

As abordagens mais recentes, segundo continua o autor, ―focam nos recursos, 

competências e capacidades intangíveis empresariais" [...], em ―abordagens que podem ser 

consideradas como contribuições para a fundação de um paradigma estratégico para 

intangíveis‖, classificando-as em cinco categorias, conforme a base ou foco da análise: as 

competências centrais, intelectuais e de serviços; os recursos: a visão baseada em recursos 

(RBV) e os recursos intangíveis; as competências essenciais; a dinâmica de criação de 

conhecimento; e as competências vistas como rotinas organizacionais (BOUNFOUR, 2003a, 

p.397).  

Já para Dyer e Singh (1998), assim como para Lavie (2006), duas destas abordagens 

sobressaem-se na reflexão sobre a evolução da administração estratégica: a visão estrutural da 

indústria, de Porter (1980), a qual sugere que os retornos acima da média são o resultado da 

firma participar de um determinado setor industrial que tenha características estruturais 

favoráveis; e a visão baseada em recursos (Resource Based View – RBV), de Barney (1986; 

1988; 1991; 2001) e outros estudiosos, que afirma ser o desempenho superior de uma firma 

essencialmente oriundo de sua heterogeneidade e não da estrutura do setor em que ela atua.  
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Assim, a habilidade da empresa para acumular recursos e capacidades raras, valiosas, 

não-substituíveis e de difícil imitação a conduz a obter uma vantagem competitiva frente seus 

competidores. Esta abordagem é objeto de um tópico específico neste referencial teórico, dada 

a sua influência para o estudo sobre os intangíveis.  

Outra questão se impõe também à discussão: qual a influência da estratégia 

empresarial no tipo de ativos de uma firma? O tipo de ativo é um fator determinante da sua 

estrutura de capital? Há relação inversa ou recíproca? ―As decisões de investimento dos 

gerentes financeiros afetam significativamente o grau de sucesso das empresas, uma vez que 

determinam em quais tipos de negócios suas empresas se engajam‖, ensinam Gitman e 

Madura (2003, p. 5).  

No processo de avaliação e seleção de investimentos de longo prazo, de acordo com 

critérios definidos pela empresa, chamado de orçamento de capital (GITMAN; MADURA, 

2003; ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 2000), também devem ser avaliados o nível e a 

composição de todos os ativos da empresa, tanto os reais como os financeiros, tanto os ativos 

tangíveis como intangíveis, os circulantes como os imobilizados, existentes e necessários ao 

atingimento das metas empresariais.  

A European Commission, no Projeto InCaS - Intellectual Capital Statement – made 

in Europe (2004, p. 7) desenvolveu um modelo estrutural que abrange as interrelações da 

estratégia inicial da empresa, seu processo de negócios, seu capital intelectual e seu meio 

ambiente, visando o sucesso da firma, reproduzido na figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Interrelações entre estratégia, capital intelectual, processos de negócios e meio 

ambiente, para o sucesso da firma  
Fonte: European Commission, Projeto InCaS (2004, p. 7) 
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Para Williamson (1985), os ativos podem ser específicos ou não a uma determinada 

atividade ou empresa. Os ativos considerados genéricos podem facilmente ser usados ou 

mesmo reutilizados em fins alternativos, sem perda significativa de seu valor inicial. Já os 

ativos específicos podem ser usados somente para a finalidade para a qual foram planejados e 

para serem aplicados em usos alternativos sofrerão perda de parte relevante de seu valor 

original. O autor enumera quatro tipos de ativos específicos: 

 Especificidade da localização, quando, em função da proximidade com outros 

agentes econômicos ou da utilização em fases específicas ou sucessivas de um 

processo produtivo, a empresa obtém economias de localização ou aglomeração, 

como as referentes a custos de estocagem e transporte, por exemplo;  

 Especificidade dos ativos físicos, quando ferramentas, instrumentos, máquinas e 

equipamentos especializados são exigidos para a produção de componentes ou para 

produtos especiais para determinado clientes. 

 Especificidade dos ativos humanos, de natureza intangível, que decorre de 

investimentos realizados em treinamentos do capital intelectual da empresa e da 

especialização de funcionários, em função da aprendizagem e ganhos de 

produtividade.    

 Especificidade de ativos dedicados – uma determinada capacidade produtiva criada 

para servir a um cliente, o qual é relativamente grande face ao tamanho do mercado, 

pelo que será difícil encontrar um cliente alternativo.  

Muitos são os estudos que tratam sobre a relação entre as estratégias empresariais e seus 

investimentos e como as características de seus ativos podem influenciar sua capacidade de 

contrair empréstimos, impactando, em consequência, sua estrutura de capital.  

Balakrishnan e Fox (1993) buscaram indícios de que os investimentos em ativos 

intangíveis contribuem para variações no grau de alavancagem das firmas, ou seja, no grau 

em que se utilizam recursos de terceiros como fontes de financiamentos. Encontrando tal 

relacionamento, isso indica que a estratégia, que tem efeito no nível de recursos intangíveis 

em uma firma, pode ajudar a determinar sua estrutura de capital. Os autores evidenciaram 

uma forte relação entre a estratégia e a estrutura financeira da empresa, onde a estratégia 

empresarial influencia sua estrutura financeira, com repercussões no tipo de investimentos, 



32 

 

 

 

formas de organização e gestão e até no seu tipo de crescimento desejado, se por aquisições 

ou por alianças e acordos. Demonstraram também que os efeitos da indústria e do tempo eram 

de pouca importância para determinar a estrutura de capital, sendo a heterogeneidade da firma 

mais importante.  

O estudo realizado por O‘Brien (2003) confirma o entendimento de que recursos 

altamente especializados tornam o financiamento da dívida mais caro, porque não servem 

como garantias. Investimentos em P&D, por exemplo, criam recursos intangíveis que não 

podem ser eficientemente negociados no mercado aberto e, portanto, não podem dar suporte a 

um alto nível de dívida. Assim, o autor conclui que a especificidade de recursos resulta em 

elevados custos de falência para firmas.  

Contudo, o estudo de Hovakimian, Opler e Titman (2000) constata que a intensidade de 

P&D permanece relacionada negativamente à alavancagem, sendo seu preditor significante, 

mesmo após a relação dos recursos tangíveis da firma ter sido controlada. Os autores passam 

a investigar a razão e concluem que a intensidade de investimentos de uma empresa em 

recursos intangíveis, como P&D, atinge uma dimensão estratégica, quando modelada em 

relação a seus rivais da indústria, indicando a importância da inovação para o jogo 

concorrencial. 

Os aspectos aqui mencionados, entre outros, são ponderados pelo mercado, por ocasião 

da avaliação acerca da empresa. Dado que em um mercado eficiente, segundo Fama, Fisher e 

Jensen (1969), o preço de uma ação deve refletir com precisão todas as informações 

disponíveis sobre o desempenho e das perspectivas futuras da empresa respectiva, Lev (2000) 

destaca estudos sobre os principais impulsionadores do crescimento econômico dos Estados 

Unidos, relatando que houve uma inversão na contribuição dos tipos de ativos de 1929, 

quando o capital intangível respondia por 30% do capital total e o tangível por 70%, para 

1990, quando o intangível ficava com 63% contra 37% do capital tangível. 

 

2.3 A ÓTICA DA RBV-RESOURCE BASEAD VIEW (VISÃO BASEADA EM 

RECURSOS) E O PROCESSO DE ACUMULAÇÃO DE ATIVOS 

O campo da estratégia empresarial tem sido alvo de vários estudiosos, na busca da 

compreensão sobre as fontes de uma vantagem competitiva sustentável e sustentada (VCS), 

visando à identificação de fatores que possam explicar o desempenho das empresas na área 
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em que atuam. A ênfase estratégica das empresas para a criação de valor tem envolvido os 

produtos, os clientes e os recursos. Na reflexão de Dyer; Singh (1998) e Lavie (2006) sobre 

esta evolução, uma das mais importantes visões é a visão baseada em recursos (RBV).  

Os conceitos centrais da RBV são explicitados por Barney (1988), ao afirmar que o 

desempenho superior de uma empresa é essencialmente oriundo de sua heterogeneidade e de 

sua habilidade para acumular recursos raros, valiosos, não-substituíveis e de difícil imitação, 

bem como as capacidades para a obtenção de vantagem competitiva frente seus competidores.  

Neste caso, a empresa é a unidade de análise e não a estrutura do setor em que ela atua, 

como era para Porter (1980). Isto tem como consequência imediata a modificação do foco 

estratégico das empresas, forçando a mudança da situação de adaptação às ameaças e 

oportunidades do ambiente externo, para a adoção de uma postura proativa, de valorização 

dos recursos internos no desenvolvimento de estratégias competitivas. Barney (1991, p. 102) 

afirma que o propósito de seu artigo é ―especificar as condições sob as quais os recursos 

internos da firma podem ser uma fonte de VCS‖. No centro da RBV estão três conceitos, 

conforme Barney (1991, p.101-102): 

 Recursos: são ―os ativos, capacidades, processos organizacionais e características da 

empresa, informações e conhecimentos controlados pela empresa e que a permitem 

conceber e implementar estratégias que melhore sua eficiência e efetividade‖ e 

incluem: recursos de capital físico (tecnologia, as instalações e equipamentos, a 

localização geográfica e o acesso à matéria prima); recursos de capital humano 

(treinamento, experiência, julgamento, inteligência, relacionamentos, insights 

individuais); e recursos de capital organizacional (estrutura, planejamento, sistemas 

de controle e coordenação, relações entre grupos na empresa e entre esta e as demais 

firmas em seu ambiente);  

 Vantagem Competitiva (VC): ―pode-se dizer que uma empresa tem uma vantagem 

competitiva quando ela implementa uma estratégia de criação de valor que não é 

implementada simultaneamente por nenhum outro concorrente atual ou potencial‖ e  

 Vantagem Competitiva Sustentada (VCS): quando uma empresa tem uma vantagem 

competitiva, conforme acima definida, e seus ―concorrentes são incapazes de 

replicar os benefícios desta estratégia‖  

A classificação da RBV como uma teoria de análise da vantagem competitiva é tratada 

por Peteraf e Bergen (2003, p. 1028), que desenvolvem um modelo baseado simultaneamente 
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no mercado e em recursos para exame da estratégia competitiva e fazem uma abordagem de 

análise da concorrência, no nível da empresa, particularmente útil sob circunstâncias 

ambientais dinâmicas.  

Mesmo que a empresa tente realizar uma análise do ambiente externo para melhorar a 

qualidade de suas expectativas quanto ao futuro, o ambiente externo não é, por si só, fator 

gerador de vantagem competitiva, enquanto que as habilidades e competências da empresa 

são fontes de vantagem competitiva, até mesmo por efetuar melhores previsões, de acordo 

com Barney (1986). A implicação daí advinda é que empresas deveriam priorizar o foco de 

sua análise estratégica em suas habilidades e em seus recursos, na intenção de obter 

desempenho econômico superior.  

Peteraf e Bergen (2003, p. 1028), contudo, destacam que o modelo de análise da 

rivalidade e desempenho baseado no mercado e a RBV são visões complementares e não 

teorias concorrentes e excludentes. Alertam, ainda, que gestores organizacionais tendem a ser 

míopes na análise da concorrência, em função de suas próprias limitações e vieses e da 

dependência a modelos de análise, quando o melhor antídoto seria o modelo de duplo foco: 

recursos e capacidades internas à empresa e ambiente competitivo externo, em uma análise 

ampla (PETERAF; BERGEN, 2003). 

Até a década de 1980, o estado-da-arte no pensamento estratégico focava a busca de 

caminhos para uma empresa criar imperfeições nos mercados de seus produtos, visando obter 

um desempenho econômico superior à média de seu setor. Entretanto, como enfatiza Barney 

(1986), isto não depende apenas da estratégia usada para criar tais imperfeições nos mercados 

de produto, mas do custo para implementá-las, ou seja, do funcionamento do mercado de 

fatores de produção, que adquire uma importância estratégica. 

Para analisar o custo de implementar estratégias nos mercados de produtos, Barney 

(1986, p. 1231) discute o conceito de "mercado de fatores estratégicos": um "mercado onde os 

recursos necessários para implementar uma estratégia são adquiridos". Se este mercado 

funcionar à semelhança em uma concorrência perfeita, o custo de um fator de produção será 

diretamente proporcional à sua capacidade de geração de receitas futuras.  

Para Barney (1986), a lucratividade superior de uma empresa pode decorrer da 

aquisição de recursos a um preço abaixo do valor a ele atribuído para a implementação da 

estratégia competitiva. A imperfeição no mercado de fatores ocorreria, segundo Barney 
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(1986, p. 1232), quando diferentes firmas têm diferentes expectativas em relação ao valor 

futuro de um recurso estratégico, discutindo a relevância de a empresa estar, 

consistentemente, melhor informada do que suas concorrentes em relação ao valor futuro da 

opção estratégica de produto-mercado feita, quando uma empresa que deseja ter desempenho 

superior na implementação de tal estratégia. 

O desempenho superior pode também se originar de outras imperfeições, mais 

aparentes, no mercado onde a empresa opera, as quais podem criar possibilidades de lucro ou 

retorno econômico anormais, como monopsônio ou outros tipos de controle das fontes de 

recursos, de custo de capital mais baixo, discute Barney (1986, p.1234).  Já para Peteraf e 

Bergen (2003, p. 1028), ―o valor de um recurso deriva de sua aplicação nos mercados de 

produtos‖ e, em última instância, ―da satisfação de necessidades do consumidor‖. 

Esta análise converge para a de Barney (1986, p. 1232), quando ele afirma que qualquer 

―estratégia que requer a aquisição de recursos para sua implementação tem mercados de 

fatores estratégicos associados a ela‖, os quais, a depender da opção de posicionamento 

estratégico (produto-mercado) escolhido, será um mercado diferente. Ele exemplifica com a 

estratégia de baixo custo, associada a grandes volumes de vendas como fator estratégico e a 

um suposto mercado de participações de mercado, e com a estratégia de alta qualidade no 

produto, baixos volumes e altas margens (na qual a reputação de qualidade da empresa é um 

recurso relevante e um suposto mercado de reputações corporativas seria associado). Afirma 

que ―de uma perspectiva ampla, mercados para uma companhia são apenas um exemplo de 

mercados de fatores estratégicos‖ (BARNEY, 1986, p. 1232), no contexto de implementação 

de estratégia de diversificação via aquisição de outras empresas. 

Daí a importância, defendida por Barney (1986, p.1232), de um modelo de tomada de 

decisão estratégica que permita à empresa antecipar e explorar as imperfeições nos mercados 

de fatores estratégicos, para obter altos retornos das escolhas estratégicas (produto-mercado) 

feitas e implementadas, pois as empresas só podem obter lucros acima da média a partir da 

aquisição de recursos necessários à implementação de estratégias, quando têm informação 

superior ou quando têm sorte, ou através de ambos os caminhos (BARNEY, 1986, p.1238). 

Todas as outras fontes de qualquer vantagem, no final das contas, se diluem em informação 

superior ou sorte.  

Dierickx e Cool (1989, p. 1505) fornecem uma base para o pensamento de Barney 

(1991), ao tratarem acerca (1) da imperfeição do mercado de fatores, discutindo algumas 
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limitações inerentes ao conceito de ‗mercados de fatores estratégicos‘; (2) de um modelo 

baseado na noção de acúmulo do estoque de recursos; e (3) de diretrizes para avaliar a 

sustentabilidade de uma VC de uma firma.  

A discussão deles, entretanto, se dá em torno das posições teóricas anteriores do próprio 

Barney, que, em 1986, ―introduziu o conceito de ‗mercado de fatores estratégicos‘, definido 

como um mercado onde os recursos necessários para implementar uma estratégia são 

adquiridos‖, sendo para Barney, no entendimento dos autores, ―um mercado de concorrência 

imperfeita‖, noção que traz como consequência administrativa ―que a firma deve focalizar sua 

análise estratégica principalmente sobre suas habilidades e recursos ‗únicos‘, ao invés de 

enfocar o ambiente competitivo‖ (DIERICKX; COOL, 1989, p. 1504).  

Nestas condições, os diferenciais são, de certo modo, estáveis, por um dado lapso de 

tempo. Esclarecendo que nem todas as firmas têm potencial para obter uma VC e que esta não 

é eterna, Barney (1991, p.105) afirma que ―para entender as fontes de VCS, é necessário 

construir um modelo teórico que começa com o pressuposto de que os recursos das empresas 

podem ser heterogêneos e imóveis‖. Este pensamento foi representado no modelo abaixo:  

 

 

Figura 2 – Obtenção de vantagem competitiva sustentada, na perspectiva da RBV-Resource 

Based View 
Fonte: Barney (1991, p. 112)  

 

Barney (1991) comunga com o pensamento de Dierickx e Cool (1989, p. 1505-1509), 

de que ―a implementação de uma estratégia de sucesso exigem intensamente recursos 

específicos da empresa, em oposição a insumos não-diferenciados‖, os quais, muitas vezes 

não são vendidos no mercado de fatores sendo necessário um fluxo de ações adequadas para 

que sejam construídos.  
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Os autores concluem, então, que os recursos ―críticos ou estratégicos‖ são justamente 

―aqueles que são não-comercializáveis‖, [...], são ―inimitáveis e insubstituíveis‖, porque sua 

forma e força decorrem de suas próprias histórias, de seu processo de construção, de suas 

interrelações com outros recursos, na potencialização e na erosão, em um processo ambíguo, 

determinístico e contínuo, que os torna únicos. 

A heterogeneidade dos fatores, para Peteraf (1993, p.180-184), decorre dos diferentes 

níveis de eficiência de alguns deles, da escassez de fatores produtivos superiores ou de 

restrições de disponibilidade, implicando que as empresas apresentam competências variadas 

ao competir no mercado, que resultam, em última análise, em níveis de rentabilidade 

diferenciados. A imperfeição na mobilidade dos recursos se revela nos recursos não 

comercializáveis ou, no fato de que sejam utilizados de modo diferenciado, tendo mais valor 

para uma empresa do que em outra, ou ainda, nos custos da especialização e de mudança dos 

recursos pré-destinados a um negócio ou estratégia específica.  

Para Peteraf (1993, p.182-183) é necessário que esta condição seja preservada, mesmo 

após o ganho da VC, ou seja, há de haver proteção à competição por tais recursos, que ocorre 

através de dois fatores críticos: a imitabilidade imperfeita e a substitutibilidade imperfeita dos 

recursos escolhidos como base da estratégia concorrencial. No modelo de Peteraf (1993), para 

a empresa obter e manter uma posição competitiva superior, oriunda de recursos estratégicos, 

a competição por eles deve ser limitada.  

Peteraf e Bergen (2003, p. 1027) destacam aspectos relevantes comuns (comunalidades) 

existentes entre empresas, apesar de suas arenas competitivas heterogêneas e únicas. As 

similaridades entre concorrentes podem ocorrer tanto em relação aos produtos como aos 

recursos e capacidades. Os autores destacam que a substituição de recurso condiciona não 

somente a sustentabilidade da vantagem competitiva, mas sua própria realização também. 

 Quando recursos de tipos diferentes servem a uma mesma finalidade, a condição de 

raridade para os recursos que são fontes de vantagem competitiva, mesmo que provisória, 

deve ser extensivo aos ―recursos-substitutos‖ (fazendo uma analogia ao conceito de produtos-

substitutos). A raridade deve ser considerada não apenas em relação ao tipo do recurso, mas 

também em termos da sua funcionalidade, afirmam Peteraf e Bergen (2003, p. 1028). 

A queda das barreiras nacionais para o estabelecimento de redes de suprimento e 

distribuição, em consequência direta da globalização dos mercados, aumenta no final do 
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século XX a relevância das redes de relacionamentos para a aquisição e preservação da 

vantagem competitiva (DYER; SINGH, 1998; LAVIE, 2006), surgindo no estudo da 

estratégia empresarial a chamada Visão Relacional - VR da firma e uma nova unidade de 

análise é acrescida àquelas inicialmente destacadas, objeto de estudos da RBV e do Modelo 

Estrutural da Indústria: as parcerias e redes de relacionamento das firmas. 

Estes três frameworks para a análise competitiva encontram-se presentes, de maneira 

explicita ou subjacente, de modo crescente em novas pesquisas acadêmicas. Segundo 

Mahoney (2005), a partir de 1990 diversos trabalhos empíricos procuraram suporte aos 

fundamentos observados pela RBV.  

Muitos exemplos de trabalhos recentes, fundados na RBV podem ser encontrados, entre 

os quais os artigos a seguir: 

 Wilk e Fensterseifer (2003), que relata uma pesquisa sobre as alianças estratégicas 

sob a ótica da RBV, visando contribuir para a criação de um modelo dinâmico de 

cooperação;  

 Foss e Foss (2004), que apontam a integração da RBV com a teoria dos custos de 

transações (TCT) como uma evolução necessária;  

 Kimura, Martin e Nakamura (2004), que sugeriram um modelo matemático capaz de 

fornecer suporte à integração entre capacidades e recursos para a obtenção de rendas 

econômicas;  

 Ramos-Rodrigues e Ruiz-Navarro (2004), que tendo efetuado um estudo 

bibliométrico nos artigos publicados no Strategic Management Journal, entre 1980 

e 2000, visando analisar mudanças na estrutura teórica da pesquisa em 

administração estratégica e consideraram a RBV uma abordagem emergente e 

importante para a explicação da vantagem competitiva nas organizações;  

 Silva-e-Meirelles, Basso e Pace (2005), que analisaram as contribuições dos 

recursos específicos da firma no seu desempenho competitivo no setor de software, 

com base na RBV; e  

 Kristandl e Bontis (2007), que utilizaram os fundamentos da RBV para a análise 

sobre os intangíveis, na tentativa de construção de uma conceituação que obtenha 

aceitação geral da comunidade acadêmica internacional. 

Frederick (2009, p. 12), mostra os diferentes tipos de recursos da empresa em um 

continuum, dos elementos tangíveis e intangíveis, que serão tratados a seguir:  
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Figura 3 – Tipos de ativos - Continuum da tangibilidade 

Fonte: PRISM (web site: www.EUIntangibles.com), adaptada por Frederick (2009, p. 12) 

2.4 OS ATIVOS INTANGÍVEIS 

Estudo da Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD (2007, 

p.1) constata que os ―ativos intelectuais tornaram-se fatores estratégicos para a criação de 

valor das empresas‖, em decorrência da globalização, da desregulamentação, da expansão do 

setor de serviços e do surgimento de novas tecnologias de informação, que trouxeram à 

discussão ―a questão de como o conhecimento é criado, difundido, mantida e usado para obter 

retornos econômicos‖.  A instituição promove e publica, continuadamente, diversos eventos, 

pesquisas, estudos e sínteses de eventos, visando ―uma melhor compreensão e uma melhor 

divulgação dos investimentos em ativos intelectuais, bem como a difusão das melhores 

práticas‖, o que, segundo referido documento, ―iria beneficiar gestores, investidores e 

políticos‖, pois, em conjunto com as modificações nos processos de trabalho, houve uma 

transformação no processo de criação de valor nas empresas, em 

uma mudança estrutural do modo de operacionalização tradicional das empresas [de 

um modelo] baseado em ganhos de escala e assentado principalmente em ativos 

tangíveis, para novas atividades orientadas para a inovação, que dependem, em 

grande parte, de pesquisa e desenvolvimento, patentes, software, recursos humanos e 

novas estruturas organizacionais - referidos coletivamente como ativos intelectuais. 

[...] tornando-se necessário atualizar métodos de medição e os modelos conceituais 
[de análise] investimento, capital e seu retorno.  

(OECD, 2007a, p.1) 

Levy e Jouyet (2006, p. 10), contudo, afirmam que a ascensão do enfoque de estudos 

sobre o tema capital intangível, em relação ao capital físico, é bem mais antiga e que remonta 

aos anos 1920, segundo certos autores, fazendo referência a Abramovitz e David (1996); 

entretanto, eles admitem que  

http://www.euintangibles.com/
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parece que esta tendência tomou, a partir dos anos 1980, uma nova dimensão e que 

as economias da OCDE atingiram um ponto de inflexão: doravante, a dinâmica do 

crescimento e a criação de valor descansam, sobretudo sobre elementos imateriais: 

conhecimentos, conhecimentos, novas idéias, contatos, modalidades de 

organização…  

(LEVY; JOUYET, 2006, p. 10) 

 

Zambon et al. (2003) concordam, destacando que embora a importância econômica de 

recursos intangíveis tenha sido reconhecida desde muito tempo, somente recentemente a 

mensuração e a elaboração de relatórios empresariais sobre recursos intangíveis se 

transformaram do interesse de governos, órgãos reguladores, empresas, investidores, 

financistas acionistas e outras partes interessadas da empresa.  

Este interesse é decorrência, no entender dos os pesquisadores, do crescimento 

significativo no investimento do setor privado em recursos intangíveis, dado o estoque finito 

de recursos físicos e das limitações associadas com a atual disponibilidade de informação para 

a tomada de decisão sobre investimentos em ativos intangíveis, ao mesmo tempo em que no 

atual ciclo econômico, a inovação e a criação do conhecimento são as armas do competidor, 

na maioria de economias industrializadas. 

Os ativos intangíveis (ou intelectuais) raramente são refletidos nas medidas oficiais de 

desempenho econômico, tanto em nível da economia global (tais como no produto interno 

bruto-PIB), como em nível da empresa (nas demonstrações financeiras). Para a OECD (2007, 

p.1) ―a maioria deles não são contabilizados como investimentos‖. Exemplificando, esclarece 

a existência de um viés na mensuração dos investimentos e despesas empresariais: ―quando 

um dólar é gasto na compra de uma peça de equipamento e outro dólar vai para aprender 

como usá-lo ou a pagar a licença de patentes que permite a sua utilização, apenas o primeiro 

dólar é contabilizado como investimento.‖  

Hoje, porém, continua a síntese da OECD (2007, p.1), ―as empresas muitas vezes 

gastam tanto em bens intelectuais como em bens tangíveis‖, apesar do atual viés de 

mensuração do investimento, que pode levar à tomada de ―decisão ineficiente, à má alocação 

de recursos pelos gestores e ao aumento do custo de capital para os investidores‖, havendo 

uma crescente necessidade de medir a contribuição dos recursos intangíveis tanto para os 

resultados da firma como para os resultados macroeconômicos.  ―No entanto, considerar os 

ativos intelectuais como investimentos e não como despesas é problemático em relação à 

medição e avaliação‖, alerta.  
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Frederick (2009, p.10), no relatório intitulado ―Recent Developments in Intellectual 

Capital Reporting and their Policy Implications", publicado pela Organisation for Economic 

Co-operation and Development - OECD, afirma a respeito dos ativos intangíveis de algumas 

organizações, mundialmente reconhecidas por sua marca ou imagem corporativa: 

―claramente, estes fatores têm enorme valor, mesmo se eles raramente encontrem-se refletidos 

nos relatórios financeiros tradicionais‖. E concluem: ―o debate sobre os intangíveis gira em 

torno da aceitação, do reconhecimento e do relatório sobre estes valores como recursos e 

investimentos‖.  

Assim, neste capítulo, de referencial teórico, encontram-se alinhados e discutidos os 

seguintes aspectos: conceituação de ativos intangíveis; os intangíveis sob a ótica da RBV- 

Resource Basead View (visão baseada em recursos) e o processo de acumulação de recursos 

ativos; classificações dos ativos intangíveis; a importância dos intangíveis, em especial do 

conhecimento; os ativos intangíveis e o risco empresarial; as tentativas de mensuração dos 

ativos intangíveis; a construção de índices de intangibilidade empresarial; os ativos 

intangíveis e a criação de valor; e o tratamento contábil. 

2.4.1 Conceituação dos intangíveis nas empresas  

Diversos dos autores estudados, entre os quais Edvinsson e Malone (1998), Guthrie et 

al. (2003), Andriessen (2004; 2005); Kristald (2006), Levy  e Jouyet (2006), Yardimcioglu 

(2008) e Frederick (2009) são unânimes sobre a ausência de consenso quanto à conceituação 

do que sejam os intangíveis em uma empresa, dado à variedade de definições. Frederick 

(2009, p. 9) explica que  

Muitos termos diferentes são usados na literatura sobre os intangíveis para explicar e 

descrever estes recursos, apenas recentemente encontrados, que agora são 

reconhecidos como importantes fontes de riqueza. Os termos intangíveis, recursos 

intangíveis, capital humano e capital intelectual são os mais comuns, e são 

frequentemente usados indiferentemente e de maneira intercambiável. 

Yardimcioglu (2008, p.100), concorda e elegeu em seu artigo o uso do termo ―ativos 

intangíveis‖; ele enumera alguns termos, entre vários relacionados, usados para fazer menção 

à afluência de intangíveis comprados por empresas, além de recursos físicos e financeiros: 

―são conceitos como recursos intangíveis, intangíveis, capital intelectual, ativos intelectuais‖.  
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A expressão ‗capital intelectual‘ foi publicada a primeira vez em 1969, informa Feiwal 

(1975, apud Bontis, 1998, p.67) por John Kenneth Galbraith. Segundo Edvinsson e Malone 

(1998, p.19) ―é um capital não financeiro que representa a lacuna oculta entre o valor de 

mercado e o valor contábil, sendo, portanto, a soma do capital humano e do capital estrutural‖ 

e, afirmam ainda os autores: o capital intelectual de uma firma é sua posse de conhecimento, 

habilidades profissionais, tecnologia organizacional, relacionamentos com clientes e 

experiências aplicadas, que lhe proporcionam uma vantagem competitiva no mercado.  

Para Guthrie et al. (2003), o termo capital intelectual pode ser permutado com as 

expressões: intangíveis, conhecimento ou recursos do conhecimento. Montequín et al. (2006), 

entretanto, esclarecem que o capital intelectual é considerado um subconjunto dos ativos 

intangíveis.  

O projeto MERITUM (2002), no framework conceitual do seu Guidelines for Managing 

and Reporting on Intangibles, também nota a ausência de uma definição para intangíveis que 

seja plenamente aceita, bem como o intercâmbio existente no uso de termos tais como 

intangíveis, capital intelectual ou do conhecimento e ativos intangíveis, tanto na literatura 

como na prática. A definição forjada pelo projeto reflete isso:  

are generally defined as non-monetary sources of probable future economic profits, 

lacking physical substance, controlled (or at least influenced) by a firm as a result 

of previous events and transactions (self-production, purchase or any other type of 

acquisition) and may or may not be sold separately from other corporate assets.  

(MERITUM PROJECT, 2002, p. 9)  

De acordo com a European Committee for Standardization (2004a), os ativos 

intangíveis são aqueles ativos que podem ter grande valor para uma empresa, para a geração 

de vantagem competitiva no futuro, que se caracterizam pela ausência de presença física e 

que, tradicionalmente não têm sido reconhecidos sob a perspectiva financeira, à exceção, em 

alguns casos, do reconhecimento contábil, de maneira global, sob a rubrica goodwill.  

Contudo, Kristandl (2006), alerta que não se devem confundir os conceitos de capital 

intelectual ou intangíveis com o termo goodwill, pois sob a atual regulamentação contábil da 

maioria dos países, este é reconhecido apenas quando a empresa é comprada e se refere ao 

preço após o processo de negociação, envolvendo, portanto, o resultado da aplicação de 

habilidades, táticas e estratégias por parte de ambas as empresas envolvidas. Por outro lado, 

esclarece Kristandl (2006, p. 11), o goodwill também não compreende os intangíveis 

reconhecidos pela contabilidade empresarial, como mostrado na Figura 4: 
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Figura 4 – Diferenças entre os conceitos de intangíveis e de goodwill 
Fonte: Schmalenbach Gesellschaft (2005, p. 69, apud Kristandl, 2006, p. 11) 

 

Os International Financial Reporting Standards-IFRS, de acordo com Frederick (2009, 

p. 10) definem especificamente os ativos intangíveis como: ―identifiable non-monetary assets 

without physical substance held for use in the production or supply of goods or services, for 

rental to others, or for administrative purposes‖.  

O autor complementa, citando exemplos específicos destes ativos não-monetários, sem 

substância física:  

poderiam ser a consciência da marca (Coca-Cola ou Chups Chups), a imagem da 

empresa (Nike ou Enron), a pesquisa incompleta e atividades de desenvolvimento de 

uma companhia (novo sistema operacional Vista, da Microsoft) ou o conhecimento e 
habilidades que os empregados de uma companhia acumularam (McKinsey ou 

Christian Dior).  

(FREDERICK, 2009, p. 10) 

Levy  e Jouyet (2006, p. 11), considerando que os bens imateriais são bastante distintos 

dependendo da realidade das empresas, elaboram uma tentativa de tipificar os elementos 

intangíveis, recorrendo à noção de investimento e de ativos. Os pesquisadores esclarecem que 

não se trata de uma proposta exaustiva, e que os conceitos são utilizados no sentido 

econômico e não contábil. O esquema resultante é adaptado no Quadro 1, a seguir: 

Antunes (2000, p.82) fornece uma base para este entendimento, quando afirma que 

―segundo a visão dos economistas, o ser humano é considerado capital por possuir capacidade 

de gerar bens e serviços, por meio do emprego, de sua força de trabalho e do conhecimento, 

constituindo-se em importante fonte de acumulação crescimento econômico‖.  

Há ―duas maneiras de definir o capital intelectual e intangível na literatura: descrições 

das características ou descrições dos componentes do capital intelectual e intangível‖, diz 
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Kristandl (2006, p.4), explicando que como não há uma delimitação positiva comum, muitos 

autores e grupos de trabalho descrevem a natureza dos intangíveis, sugerindo categorizações e 

taxonomias.  

Quadro 1- Exemplos de investimentos e de ativos imateriais de uma empresa 

Natureza Investimentos Ativos 

Imaterial tecnológico 
Pesquisa & Desenvolvimento, 

Aquisição de programas e sistemas 

Patentes, know-how, desenhos e 

modelos, programas e sistemas 

Imaterial ligado ao imaginário 

Publicidade e propaganda 

Comunicações empresariais, 

Despesas de marketing 

Propriedades literárias e artísticas, 

direitos autorais, marcas 

Imaterial organizacional 

Educação e formação continuada, 
Treinamento em recursos 

tecnológicos e informacionais, 

Aquisição de sistemas de produção 

e respectivo treinamento 

Arquivos de clientes, arquivos de 
fornecedores, suporte de vendas, 

cultura organizacional, capital 

humano, organização específica do 

sistema de produção 

Fonte: adaptada pela autora, a partir de Levy  e Jouyet (2006, p. 11). 

Isto parece não ser suficiente, continua o estudioso na mesma página, ―uma vez que, 

fornecendo três categorias (por exemplo: capital intelectual, capital humano e capital 

estrutural), ainda resta saber as características do termo capital intelectual‖. Os teóricos têm 

trabalhando assim, em torno de uma definição: ao tentar responder a ‗o que são...?‘, surge 

muitas vezes em substituição: ‗quais são as categorias de...?‘; ainda de acordo com o autor. 

O Quadro 2 a seguir, adaptado a partir de Kristandl (2006, p.5-7), transmite a idéia das 

diferentes definições dos termos em questão que podem ser encontradas na literatura:  

Quadro 2 - 30 exemplos de definições a respeito de intangíveis 

 ANO / AUTORES 
TERMO 
MAIS 
USADO 

DESCRIÇÃO 

1 

1992/ Belkaoui 
(apud Cañibano; 
Covarsí; Sanchez, 
1999, p. 11) 

Ativos 
intangíveis 
 

Ativos sem substancia física, que são resultados de direitos legais ou contratuais e 
aparentemente produzem benefícios futuros. 

2 
1992 /OECD 
(apud Kristandl, 
2006, p. 7) 

Investimen-
tos 
intangíveis 

Cobertura de todas as despesas a longo prazo feitas por parte das empresas e destina-
das a aumentar seu desempenho futuro de forma diferente da compra de ativos fixos 

3 1997/ Sveiby  
Ativos 
intangíveis 

Ativos invisíveis, que incluem a competência de funcionário, estrutura interna e 
estrutura externa 

4 
1997/Edvinsson; 
Malone 

 

Capital 
intelectual 

 

A posse de conhecimentos, experiência aplicada, tecnologia organizacional, 
relacionamento com o cliente e competências profissionais que fornecem a uma 
empresa uma vantagem competitiva no mercado.  

Um capital não-financeiro que representa a lacuna oculta entre o valor de mercado e o 
valor contábil, sendo, portanto, a soma do capital humano e do capital estrutural 

- Continua - 
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Quadro 2 - 30 exemplos de definições a respeito de intangíveis - continuação 

 ANO / AUTORES 
TERMO 
MAIS 
USADO 

DESCRIÇÃO 

5 1997/Roos et al.  
Capital 
intelectual 

A soma dos ativos ocultos da empresa não totalmente capturados no balance; inclui, 

assim, o que está na cabeça dos membros da organização e que permanece na 
empresa quando eles a deixam 

6 
1997/ Stewart 
(apud Kristandl, 
2006,  p. 6) 

Capital 

intelectual 

A soma de tudo que todos na empresa sabem que dá à empresa uma vantagem 

competitiva no seu mercado 

7 1998/ Stewart  
Capital 
intelectual 

Conjunto de ativos intangíveis do conhecimento,  habilidades e sistemas de 
informação. 

8 
1998- IAS 38 / 
(apud Bornemann 
et al., 1999, p.8) 

Ativos 
intangíveis 

Ativos não-financeiros, sem substância física que são mantidos para uso na produção 

ou fornecimento de bens ou serviços, ou para arrendamento a outros, ou para fins 
administrativos, que são identificáveis e são controlados pela empresa, como 
resultado de acontecimentos passados a partir dos quais se esperam que fluam 
benefícios econômicos futuros  

9 1998/ Brooking  
Capital 
intelectual 

Termo dado ao conjunto dos intangíveis ou ativos que permitem uma empresa 

funcione, consistindo em ativos de mercado, ativos de propriedade intelectual, ativos 
centrados no homem e ativos de infra-estrutura 

10 1998/ Sullivan  
Capital 
intelectual 

Conhecimentos que podem ser convertidos em lucros 

11 
2000 / DATI-
Danish Agency for 
Trade and Industry 

Capital 
intelectual 

A habilidade organizacional somado ao potencial para a ação; é o conhecimento 
relacionado com a prática, o conhecimento em ação, com insights, ações práticas, a 
interação entre o homem, a máquina e a tecnologia etc., que torna possível para a 
companhia entregar um serviço ou um produto aos usuários. 

12 
2001 / DATI -
Danish Agency for 
Trade and Industry 

Recursos do 
conhecimento 

São recursos detidos pelos empregados, consumidores, processos e tecnologias 

13 2001/ Lev  

Intangíveis, 
Ativos de 
conhecimen-
to, Capital 
intelectual  

Reivindicação sobre benefícios futuros, que não tem presença física ou financeira 
(uma ação ou uma obrigação).  
Todos os termos como sinônimos. 

14 
2001/ Upton (apud 
Kristandl, 2006, 

p.6) 

Ativos 
intangíveis 

Ativos ou instrumentos que nem são tangíveis, nem financeiros; itens que fogem à 
definição de um ativo, mas são elementos importantes para o sucesso do negócio; são 

apenas informações não financeiras  

15 
 

 
S/D- Intangibles 

Research Center, 
New York 
University (Upton, 
2001, p. 68, apud 
Kristandl, 2006, 
p.5) 

Ativos 
intangíveis 
 

Definição ampla: intangíveis são fontes não-físicas, de prováveis benefícios 
econômicos futuros a uma entidade ou, alternativamente, todos os elementos de 
negócios existentes em uma empresa, em adição aos ativos monetários e corpóreos. 

Definição restrita: intangíveis são fontes não-físicas, de prováveis benefícios 
econômicos futuros a uma entidade que tenham sido adquiridos em troca ou 
desenvolvidos internamente, a partir de custos identificáveis, que tenham tempo de vida 
limitado, que tenham valor de mercado em separado da entidade e que sejam de 
propriedade ou controlados pela entidade. 

16 
2001/Blair; Wall-
man (apud Kris-
tandl, 2006, p.5)  

Intangíveis 
Fatores não-físicos que contribuem para ou são utilizados na produção de bens ou na 
prestação de serviços ou que sejam susceptíveis de gerar benefícios produtivos futuros 
para os indivíduos ou empresas que controlam o uso destes fatores 

17 2002/ MERITUM Intangíveis 

Fontes não-monetárias dos prováveis, lucros econômicos futuros, às quais falta de 

substância física, controladas (ou pelo menos influenciadas) por uma empresa como 
resultados de eventos anteriores e transações (desenvolvimento interno, compra ou 
qualquer outro tipo de aquisição) e podem ou não podem ser vendidos separadamente 
de outros ativos corporativos. 

18 

 
2003/ MERITUM 
 

Ativos 
intangíveis 

Representa o conjunto de intangíveis ou elementos de capital intelectual, que sejam 
susceptíveis de serem reconhecidos como ativos, em conformidade com o atual 
modelo de contabilidade 

Capital 
intelectual 

Abrange todos os tipos de intangíveis, quer formalmente possuídos ou utilizados, quer 
informalmente implantados e mobilizados; é mais do que a soma de recursos 
humanos, estruturais e relacionais da firma, mas também como empregá-los para criar 
valor  (capital de conectividade)  

- Continua –  
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Quadro 2 - 30 exemplos de definições a respeito de intangíveis – continuação 

 ANO / AUTORES 
TERMO 
MAIS 
USADO 

DESCRIÇÃO 

19 2003/ Hand; Lev 
Ativos 
intangíveis 

Quaisquer elementos não-físico que tenha a propriedade ou constitua a possibilidade 
de gerar um beneficio incremental para a empresa 

20 

2003/ Commission 
of the European 
Communities 
 

Ativos 
intangíveis  

Fontes não-físicas dos benefícios futuros esperados  

21 
2003/ Vilaseca, 
Torrent; Lladós 

Ativos 
intangíveis 

São em essência, mercadorias com características de bem público, importantes 

externalidades, economias de rede e rendimentos crescentes. Contudo, são de difícil 
comercialização, com direitos de propriedade difusos, uma elevada dificuldade de 
geração de contratos contingentes e uma estrutura de custos que não favorece nem a 
fixação de preços estáveis nem as condições de competição. 

22 
2004a/ European 
Committee for 
Standardization 

Ativos 
intangíveis 

São os ativos que podem ter grande valor para uma empresa, para a geração de 
vantagem competitiva no futuro, que se caracterizam pela ausência de presença física 
e que, tradicionalmente não têm sido reconhecidos sob a perspectiva financeira, à 

exceção, em alguns casos, do reconhecimento contábil, global, sob a rubrica goodwill.  

23 
2004/ Kaufmann; 
Schneider 

Capital 
intelectual 

Termo que inclui intangíveis, ativos intangíveis, capital intangível, recursos 
intangíveis, propriedade intelectual, mas não é limitado a eles   

24 2004 / Andriessen 

Recursos 
intangíveis 

Recursos não-monetários, sem substância física, que combinados são capazes de 
produzir benefícios futuros para uma empresa (definição suficientemente ampla para 
incluir os recursos não intelectuais, focar a importância da sinergia entre os recursos e 
evitar questões de propriedade). Importante destaque para a sinergia   

Capital 
intelectual 

Um subconjunto dos recursos intangíveis, que inclui todos os recursos que têm base 
em capacidades ou atividades intelectuais 

25 
2007/ Kristandl e 
Bontis 

Intangíveis  Intangíveis são definidos como um subconjunto dos recursos corporativos. 

26 2008/ Simo e Sallán  
Capital 
intelectual 

Subconjunto dos Ativos intangíveis  
Conhecimento que cria valor. Possui duas dimensões: conhecimento tácito e explícito 

27 2008 / OECD 
Ativos 
intelectuais 

Fatores estratégicos para a criação de valor por empresas, centrados sobre a inovação, 
apelando fortemente à pesquisa-desenvolvimento, às patentes, aos sistemas e 
programas computadorizados, aos recursos humanos, bem como às novas estruturas 
organizacionais, conjunto designado sob o nome de ativos intelectuais. 

28 2008/Yardimcioglu  
Ativos 
intangíveis 

São elementos do ativo que não existem fisicamente, mas, identicamente aos ativos 
tangíveis, são utilizados durante anos e sofrem depreciação e desgaste. Nas aquisições 
e takeovers, é o ágio, registrado como 'goodwill' 

29 

S/D -International 
Financial Reporting  
Standards - IFRS 
(apud Frederick, 
2009, p. 10) 

Ativos 
intangíveis 

Ativos não-monetários, identificáveis, sem substância física, mantidos para uso na 
produção ou fornecimento de bens ou serviços, para arrendamento a outros ou para 
fins administrativos. 

30 
 

2009/ Kohl, citando 
o projeto InCaS - e o 
European ICS 
Guideline (2004) 
 

Capital 
intelectual 

Descreve os recursos intangíveis de uma organização, divididos em três categorias: 
Capital humano: o que cada funcionário traz para os processos de adicionar valor; 
Capital estrutural: o que acontece entre pessoas, como as pessoas são conectadas 
dentro da empresa e o que resta quando o empregado deixa a empresa; e Capital 
relacional: as relações da empresa com os diversos grupos de interesse externos 

(external stakeholders). 

S/d significa sem ano. 

Fonte: adaptada e complementada pela autora, a partir de Kristandl (2006, p.5-7) e demais autores citados. 
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Como se depreende do Quadro 2, acima, as discussões continuam intensas e atuais. Na 

amostra acima, entre as trinta definições escolhidas, há igual número de defensores das 

expressões ‗ativos intangíveis‘ e ‗capital intelectual‘, sem que este fato tenha sido intencional. 

Nota-se também que mesmo em trabalhos recentes permanece a divisão entre os estudiosos. 

Outras definições na literatura incluem ainda, entre outros, Stewart (1998), para quem o 

Capital Intelectual é composto de ativos intangíveis do conhecimento, habilidades e sistemas 

de informação; a conceituação do International Financial Reporting Standards - IFRS (apud 

Frederick, 2009, p. 10), de onde consta que os ativos intangíveis são ativos não-monetários, 

identificáveis, sem substância física, mantidos para uso na produção ou fornecimento de bens 

ou serviços, para arrendamento a outros ou para fins administrativos;  

Moore (1996, p.36, apud Abdolmohammadi, 2005 p.398), que define Capital Intelectual 

como a soma do capital do cliente, capital de inovação e capital organizacional; Guthrie et al. 

(2003), cuja classificação possui três categorias: Capital Interno; Capital Externo; Capital 

Humano e 18 componentes relacionados ao Capital Intelectual;  

Thorleifsdottir e Claessen (2006, p. 15) mostram que ―muitas companhias usam 

categorias abstratas para descrever seus ativos intangíveis; fornece exemplos, como 

‗inovação‘, ‗flexibilidade‘, ‗orientação para o consumidor e ‗cultura forte‘ que são ―conceitos 

abstratos, não iniciativas‖.  

Simo e Sallán (2008, p.1) ao efetuarem uma revisão sobre as definições e linhas de 

pesquisa do capital intangível e do capital intelectual, afirmam que ―duas das questões mais 

importantes na investigação sobre os intangíveis e o capital intelectual são a falta de uma 

terminologia comum, e a falta de desenvolvimento de ferramentas de medição adequadas para 

os construtos relacionados aos intangíveis‖.  

Em seu trabalho, eles tentam estabelecer um conjunto de definições integradas e 

coerentes para os conceitos básicos na investigação de intangíveis, como capital intelectual ou 

ativos e passivos intangíveis e também definir um conjunto de dimensões do capital 

intelectual, teoricamente coerentes e úteis para gestão do capital intelectual.  

Após realizarem um exame longitudinal das contribuições mais relevantes na pesquisa 

acadêmica sobre os intangíveis, os autores definem capital intelectual como ―conhecimento 

que cria valor, sendo então um subconjunto dos ativos intangíveis da organização‖, como 

havia sido também reconhecido por Montequín et al. (2006). Por fim, propõem duas 
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dimensões de capital intelectual, retomando conceitos os conceitos de Nonaka (1991): 

conhecimento tácito e explícito.  

A OECD (2006, p. 7) em relação às expressões ‗intangíveis‘, ‗ativos intangíveis‘ e 

‗capital intelectual‘, reconhece que ―existe uma tendência generalizada para usar os termos 

como sinônimos‖ e considera que ―alguns vão encontrar as diferenças entre esses termos, mas 

eles se referem à mesma realidade: um ativo não-físico com um potencial fluxo de benefícios 

futuros‖. 

Bounfour (2003a, p. 399) classifica as práticas a cerca dos intangíveis em dois tipos: 

―aquelas relacionadas à gestão do conhecimento (KM), basicamente como uma prática 

gerencial e aquelas que se referem mais especificamente à mensuração e ao desenvolvimento 

do IC‖. O autor complementa, explicando que a visão embutida no termo KM é mais 

relacionada os trabalhos sobre tecnologias de informação, enquanto que o termo IC é 

preferido nas pesquisas relativas a finanças e ao controle em administração estratégica. 

Mesmo reconhecendo as diferenças entre as estruturas de análise, estudiosos têm elaborado 

frameworks integrados para a mensuração do capital intelectual e implementação da gestão do 

conhecimento, como Montequín et al. (2006), que aplicaram em pequenas e médias empresas 

da Espanha.  

Na mesma linha de pensamento de Bounfour (2003a), Andriessen (2004) relaciona o 

uso do termo ativos intangíveis à comunidade de contabilistas e financistas, voltados para a 

valoração de empresas e para a avaliação de sua performance, e o termo capital intelectual é 

mais usado pelos estudiosos do campo dos recursos humanos e disciplinas derivadas. 

Andriessen (2004, p. 63) também julga que o termo ativos intangíveis seja mais específico do 

que o conceito de capital intelectual. 

Na presente investigação, está sendo utilizada, indistintamente, a nomenclatura 

‗intangíveis‘, ‗ativos intangíveis‘, ‗ativos imateriais‘, ‗recursos intangíveis‘ ou ‗recursos 

imateriais‘, para designar a totalidade destes. Espelhando-se em Andriessen (2004) e em 

Yardimcioglu (2008), usar-se-á, preferencialmente, o termo ‗ativos intangíveis‘ (AI) 

subdivididos em três categorias, como será visto adiante.  Já a expressão ‗capital intelectual‘ 

(IC) será reservada a uma parte do capital humano, em concordância com Simo e Sallán 

(2008) e Montequín et al. (2006). 
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2.4.2 Classificações dos ativos intangíveis  

São inúmeras as classificações existentes acerca dos intangíveis na literatura acadêmica. 

Bounfour (2003a, p. 399) indica que a análise da estratégia empresarial tem-se desenvolvido 

dos anos 1990 em diante, através de um ―conjunto de experiências centradas na mensuração 

do capital intelectual (IC)‖, sob várias taxonomias diferentes, entre as quais se encontram as 

abordagens de Kaplan e Norton (1996); Bontis (1998; 2001); Brooking (1996; 1998); 

Edvinsson e Malone (1997); Stewart (1998); Sveiby (1997; 2000), dentre outros.  

Assim como se percebe a ausência de acordo em torno do próprio conceito de 

intangíveis, ativos intangíveis ou do capital intelectual, também não há concordância acerca 

de seu detalhamento, o que denota não haver ainda consenso teórico sobre os construtos 

envolvidos, nem sobre o método de mensuração ou avaliação mais adequado 

(ANDRIESSEN, 2004; 2006; LLORIA, 2008). 

Desse cenário, emerge a importância da empresa conhecer, mensurar, avaliar e 

administrar corretamente seus intangíveis, em especial em relação à criação de valor, não 

obstante a variedade de termos, taxonomias e visões sobre intangíveis e de métodos de 

avaliação destes recursos. O crescente interesse demonstrado por estudiosos pela mensuração, 

avaliação e administração do tema, a variedade de opiniões emitidas e a extensão das 

discussões a esse respeito, nos últimos anos, indicam um vasto campo a ser pesquisado.  

Estudo da OECD (2006a, p. 7) analisa as muitas tentativas para identificar os elementos 

constitutivos dos ativos intelectuais e desenvolver, consequentemente, uma taxonomia, e 

conclui que a proliferação de definições, classificações e técnicas de mensuração nos últimos 

anos revelam dificuldades conceituais, metodológicas e também de natureza prática, uma vez 

que ―o termo ‗ativos intelectuais‘ não é comumente aceito e alguns países tendem a utilizar o 

termo ‗capital intelectual‘ ou ‗intangíveis‘ ou mesmo ‗capital do conhecimento‘".  

Jensen et al. (1997, p. 15) trataram do conceito de capital intelectual e de como tratá-los 

em relatórios; alertaram que o conceito de contas (contabilização) do capital intelectual não é 

um conceito perfeito, bem definido. Em sua pesquisa, com uma amostra de dez empresas, os 

dez relatórios sobre intangíveis produzidos durante o estudo apresentaram divergências, tanto 

nas mensurações como na apresentação dos intangíveis, segundo relato dos autores.  
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Todas as firmas, segundo o relato, mostraram grande criatividade em seus esforços 

contínuos para estabelecer os limites para os intangíveis, mesmo tendo sido usado como ponto 

de partida único a distinção entre três tipos de capital que compõem uma firma, de acordo 

com os autores:  

 Capital individual (competências, habilidades e conhecimentos possuídos pelas pessoas);  

 Capital estrutural (infra-estrutura da empresa e conhecimentos explicitados em manuais: 

procedimentos, tecnologias, rotinas, sistemas de informação, patentes, conceitos de 

produtos); e  

 Capital financeiro (resultado da interação entre o capital individual e o capital estrutural, 

que irá se transformar em capital próprio dos acionistas ao longo do tempo).  

Andriessen (2005) concorda com a idéia, mas explicita que uma empresa é formada por 

uma árvore de recursos, onde os três principais galhos são: Capital Financeiro, abrangendo 

todos os recursos monetários (caixa e aplicações diretas); Capital Tangível (semelhante ao 

capital estrutural acima definido; e Capital Intelectual, estando este, para o estudioso, 

segmentado em Capital Humano, Capital Estrutural e Capital Relacional (ou Capital de 

Relacionamento).  

No estudo de Jensen et al. (1997), o conteúdo das contas de capital intelectual, nos 

relatórios empresariais é sempre uma combinação das seguintes categorias de recursos:  

 Recursos Humanos, abrangendo declarações sobre a composição, a gestão e a satisfação 

dos funcionários;  

 Clientes, compreendendo tópicos sobre a composição da carteira de clientes, sua gestão e 

sua satisfação;   

 Tecnologia, com declarações sobre o escopo, a função e a aplicação de sistemas e do 

parque tecnológico da empresa;  

 Processos, incluindo itens como o escopo, equipamentos e eficiência do parque industrial 

ou das instalações negociais.    

Para Bontis (1998, p. 66) o conceito de capital intelectual é um construto de 2° ordem, 

constituído de: Capital Humano, Capital Estrutural e Capital de Clientes.  

Edvinsson e Malone (1998, p.9) também usam esta taxonomia, pois afirmam que para 

existir capital intelectual, ou para que ele seja produzido, a empresa necessita de três fatores 

ocultos: a) Capital Humano: composto pelo conhecimento, expertise, poder de inovação e 
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habilidade dos empregados, além dos valores, cultura e a filosofia da empresa; b) Capital 

Estrutural: inclui equipamentos de informática, softwares, banco de dados patentes, marcas 

registradas e tudo o mais que apóia a produtividade dos empregados; c) Capital de Clientes: 

envolve o relacionamento com clientes e tudo o mais que agregue valor para os clientes da 

organização. 

Low e Kalafut (2003), por sua vez, apontam doze tipos de ativos intangíveis e os 

classificam em: Ativos de Liderança (liderança; execução da estratégia; e comunicação e 

transparência); Ativos de Relações (força da marca; reputação ou imagem; e redes e alianças) 

e Ativos Internos (tecnologias e processos; capital humano; organização e cultura do ambiente 

de trabalho; inovação; capital intelectual; e adaptabilidade). 

Estudando a natureza, as categorias do capital intelectual e dos intangíveis, e seu 

impacto na criação de valor da empresa, Holland (2001, p. 7.) afirma que como fruto do ativo 

debate, durante a década de 1990, houve diversas tentativas de categorizar e definir 

componentes, onde os defensores do termo capital intelectual corporativo, tais como Brooking 

(1996; 1998), Edvinsson e Malone (1997; 1998) e Sveiby (1997; 2000), que adotaram uma 

categorização em três partes. Na taxonomia utilizada originalmente pelos autores, explica 

Holland (2001, p.7), há  

quadros semelhantes, um pouco sobrepostos para descrever o IC. Há diferenças nos 
termos gerais usados e nos itens dentro de cada categorias principais de IC.  Isso 

reflete o problema que não existe nenhum esquema geralmente aceito de teoria ou 

classificação de IC. No entanto, estes escritores compartilhar uma preocupação 

comum para tentar retrata a natureza da IC e seu impacto na criação de valor.  

 

Holland (2001, p.7) esclarece ainda que os autores acima citados trabalham a cerca da 

criação de valor de maneira ad hoc e empírica, e que eles não tomam por base somente o 

fluxo de caixa convencional e a avaliação na perspectiva de preço das ações ou do 

financiamento, mas olham além, para uma imagem mais complexa da empresa, envolvendo as 

pessoas e os elementos estruturais da vida corporativa e seu impacto sobre o 'valor', como 

percebidos pelos gestores, empregados, clientes, bem como pelos investidores. Ainda assim, 

continua o autor, os escritores acima identificaram o IC como o principal gerador do valor de 

mercado da organização moderna, baseada no conhecimento e, sobretudo, como uma parte 

importante do excesso de valor de mercado sobre o valor de livro ou sobre a avaliação 

contábil dos ativos corpóreos.  
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Holland (2001) formatou uma classificação que pode ser resumida em: Capital 

Humano; Capital Organizacional ou Capital Estrutural Interno; Capital de Clientes ou 

Estrutural Externo, conforme a seguir descrito. 

O Capital Humano inclui a liderança, a competência dos funcionários, as habilidades 

empresariais e gerenciais possuídas por funcionários individuais; é a principal fonte 

corporativa de capacidade de resposta a novos eventos, de resolução de problemas, bem como 

de inovação e invenção dos ativos tangíveis e intangíveis. Este capital humano deixa a 

empresa no final do dia útil e não é propriedade da empresa nem pode ser por ela apropriado, 

esclarece o autor. 

O Capital Organizacional ou Capital Estrutural Interno abrange hardware, software, 

bases de dados, tecnologias, conceitos, invenções, patentes, dados, publicações, estratégia, 

estruturas e sistemas, sistemas de comunicação, procedimentos, manuais e sistemas 

administrativos, que são propriedade da empresa, estão continuamente presentes na empresa e 

podem ser reproduzidos e compartilhados.  

O Capital de Clientes ou Capital Estrutural Externo envolve o valor de relações 

corporativas com clientes expressas por meio de sua lealdade e o poder de marcas da empresa, 

marcas comerciais, canais de distribuição, publicidade, reputação e imagem com os clientes. 

A empresa pode possuir as marcas, mas não a fidelidade do cliente. Este tipo de intangível de 

baseado no mercado cria uma posição competitiva no mercado e isso tem o potencial de criar 

valor para o acionista.  

Halary (2007, p. 2) propõe uma classificação dos intangíveis em uma empresa, que 

afetam sua avaliação e ao discutir suas características, ela afirma que,  

por conseguinte, podem-se formar dois grandes grupos de ativos intangíveis: de um 

lado, os ativos separáveis, claramente identificados e cobertos por uma proteção 

jurídica; do outro que chamaremos de ativos difusos, que são mal identificados, não- 
separáveis, e consequentemente, não mensuráveis e como tais, não são reconhecidos 

legalmente. Claro que a contabilidade não pode tratar estas duas categorias de um 

modo semelhante, o que conduzirá a algumas distorções na avaliação das empresas.  

 

Esta classificação, em ativos separáveis e ativos difusos, se origina de três distinções 

complementares, em relação a:  

a) o grau de separabilidade dos ativos: alguns dos intangíveis são, de fato, identificáveis e 

passíveis de serem valorados, por exemplo, patentes ou marcas. Os outros, embora até 

mais numerosos e também contribuam para a criação de valor na firma, não são 



53 

 

 

 

identificáveis ou valorizáveis separadamente, como os efeitos da qualificação de pessoal, 

formação de equipes ou nos progressos realizados na organização do trabalho, o know-

how, as redes de relacionamentos. Estes ativos não-separáveis correspondem a despesas, 

mas apresentam a particularidade de não poder ser controlados plenamente pela empresa, 

seja por produzirem efeitos demasiadamente complexos, seja por apresentarem interações 

excessivamente numerosas para poder serem isolados. 

b) a origem dos ativos: alguns entre eles são adquiridos, quer separadamente, quer através de 

uma operação de crescimento externa (fusão-aquisição em especial). Estes ativos são, 

então, sistematicamente sujeitos à contabilização e são, por conseguinte, valorizados. Em 

contrapartida, os ativos imateriais criados e desenvolvidos internamente não são tidos em 

conta pela contabilidade; a autora cita Nussenbaum, 2003, para fazer exceção às despesas 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D), em certos sistemas contábeis nacionais, na 

condição de que possam ser registrados separadamente e que seja estabelecido que são 

suscetíveis de gerar efeitos econômicos positivos para a empresa  

c) o grau de proteção jurídica desses bens, a qual só pode ser concedida a um elemento 

identificável. A este nível, continua Halary (2007, p. 7), 

 Gordon Smith e Russell Parr [1989] fazem a distinção entre direitos e propriedade 

intelectual. Os direitos são decorrentes de contratos com terceiros: contratos de 

licenciamento e franquias, contratos de vendas [...] A propriedade intelectual é o 

produto da criatividade intelectual protegida por lei, a saber, segredos comerciais, 

patentes, direitos autorais, marcas, softwares, placas de circuitos, impressos e 

direitos de publicidade. Outros ativos intangíveis, especialmente porque não são 

identificáveis ou separados, não são objeto de qualquer proteção jurídica.  

 

Pierrat e Martory (2000, apud Halary, 2007, p.7), esclarecem que os ativos intangíveis 

não-separáveis e desenvolvidos internamente são muitas vezes incorporadas nas pessoas ou na 

essência da organização, de modo difuso.  

Contractor (2000, p. 245) compartilha a mesma idéia e acrescenta a questão da 

codificação do conhecimento corporativo à questão do registro contábil, o que resulta em três 

níveis: um pequeno núcleo central de ativos que formam a propriedade intelectual da firma 

(registrados, como patentes, marcas e direitos autorais); a seguir, no nível intermediário, estão 

os ativos intelectuais (não-registrados, mas codificados, como softwares, bancos de dados, 

formulários, desenhos, esquemas, segredos industriais escritos, fórmulas, receitas); e no nível 

mais amplo, está o capital intelectual (conhecimentos não-codificados, tais como know-how, 

cultura organizacional, satisfação dos clientes, habilidades e conhecimentos individual dos 

empregados e conhecimentos coletivos organizacionais) 
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Andriessen (2004, p.69) também destaca a importância da sinergia entre os diversos 

tipos de recursos intangíveis: ―the value of intangible resources lies in their combined 

strength an not in their individual characteristics. Companies become unique and successful 

by combining various types of intangibles resources‖  

Será utilizada neste trabalho a taxonomia mais difundida, utilizada nos estudos mais 

recentes, proposta pela European Commission no bojo do projeto Meritum, produzida e 

adotada pela maioria dos pesquisadores da comunidade cientifica européia e que também 

aparece como a mais comumente usada em artigos acadêmicos e nos guias sobre capital 

intelectual da Comunidade Européia, da Austrália, Suíça e Japão (OECD, 2006c, p.10).  

Nela, o capital intelectual é classificado em três categorias: Capital Humano, Capital 

Relacional e Capital Estrutural, como se segue:    

O Capital Humano - é definido como o conhecimento, as competências e know-how 

que os trabalhadores "levam com eles quando saem à noite". São exemplos: a 

capacidade de inovação, a criatividade, o know-how, a experiência anterior, a 

capacidade de trabalho em equipe, a flexibilidade no emprego, a tolerância para a 

ambiguidade, a motivação, a satisfação, a capacidade de aprendizagem, a lealdade, a 

formação e a educação. 

O Capital Relacional - diz respeito aos recursos decorrentes das relações externas da 
empresa com clientes, fornecedores e de parceiros de P&D. Compreende aquela 

parte do capital humano e do capital estrutural envolvidos com as relações 

companhia com esses stakeholders. Exemplos são a imagem [corporativa], a 

fidelidade dos clientes, a satisfação do cliente, as relações com fornecedores, 

capacidade comercial e capacidade de negociação com entidades financeiras.  

Capital Estrutural - refere-se ao conhecimento que fica com a empresa "após o 

pessoal sair, à noite". Compreende as rotinas organizacionais, os processos, os 

sistemas, a cultura e os bancos de dados. Exemplos são a flexibilidade 

organizacional, o serviço de documentação, a existência de um centro de 

conhecimento, o uso generalizado das tecnologias de informação e a capacidade de 

aprendizagem organizacional. 
 (OECD, 2006c, p.10) 

2.4.3 Importância dos intangíveis, em especial do conhecimento. 

Ao discutir as razões e implicações da adoção da RBV como ferramenta estratégica, 

Barney (1991, p. 102-109) argumenta, a partir da premissa de que as firmas são heterogêneas 

quanto aos seus recursos, e que, portanto, é possível obter e manter uma vantagem 

competitiva sustentável, quando se tem recursos que são, simultaneamente, valiosos, raros, 

inimitáveis perfeitamente e sem substitutos estratégicos equivalentes.  

O autor comunga com o pensamento de Dierickx e Cool (1989 p. 1505-1509), de que ―a 

implementação de uma estratégia de sucesso exigem intensamente recursos específicos da 

empresa, em oposição a insumos não-diferenciados‖, os quais, muitas vezes não são vendidos 
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no mercado de fatores (como reputação corporativa), quando é necessário um fluxo de ações 

adequadas para que sejam construídos. Os autores concluem, então, que os recursos ―críticos 

ou estratégicos‖ são justamente ―aqueles que são não-comercializáveis, [...], inimitáveis e 

insubstituíveis‖, porque têm sua forma e força decorrem de suas próprias histórias, de sua 

construção, de suas interrelações com outros recursos, na sua potencialização e sua erosão, em 

um processo de ambiguidade causal, determinístico e contínuo (e não estocástico). 

O papel desempenhado pelos recursos intangíveis, em especial do conhecimento, para o 

estabelecimento de uma VCS é ressaltado na discussão dos autores. Barney (1991) destaca tal 

importância, ao afirmar que ainda duas firmas detenham recursos físicos idênticos, a 

vantagem competitiva será daquela que primeiro desenvolver a estratégia adequada, o que 

dependerá de um insight estratégico, advindo de recursos estratégicos únicos, tais como 

informação e senso de oportunidade e os complexos recursos sociais.  

Embora não exista ainda consenso quanto à conceituação do que seja um recurso 

intangível, pesquisas recentes visando à elucidação dos aspectos e variáveis que mais 

contribuem para a geração de riqueza têm destacado os aspectos intangíveis das organizações, 

que vêm se mostrando uma fonte de vantagem competitiva sustentável e duradoura para 

aquela que os detém (como no caso de uma marca ou reputação empresarial) e os coloca a seu 

serviço (como no caso do capital intelectual), afirma Andriessen (2004).  

Para Cañibano, Covarsí e Sanchez (1999, p. 55),  

os intangíveis têm sido sugeridos como determinantes fundamentais da posição 

competitiva da empresa, assim como eles são vistos como fontes de vantagem 

competitiva. Então, para serem capazes de tomar decisões eficientes, os 

administradores precisam desenvolver sistemas de informação, os quais fornecem 

informações confiáveis, adequadas, oportunas e relevantes sobre a existência de 

intangíveis e de seu impacto sobre a futura performance da empresa. 

Para Drucker (1995), parece ser senso comum que o conhecimento é um recurso 

estratégico, visto como a mais importante fonte potencial de vantagem competitiva e de 

desempenho organizacional superior, em concordância com os principais teóricos da RBV: 

Wernerfelt (1984), Barney (1986, 1991), Peteraf, (1993), entre outros.  

Esta opinião permanece atual, levando Hand e Lev (2003) a indicarem que a riqueza e o 

crescimento, nas economias e empresas modernas são dirigidos, em principio e astutamente, 

pelos ativos intangíveis; esta visão, além de permanecer atual, parece se projetar para o futuro, 

já que, expressando um consenso entre um grupo de especialistas da comunidade européia, 
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para Mulgan (2009, p. 71), ―as principais forças de mudança até 2025‖ são: ―conectividade e 

conhecimento‖.  

Também Kohl (2009), ao explanar sobre a experiência alemã a respeito da 

implementação de relatórios sobre o Capital Intelectual, no DIT SMEs Forum/ 5
th

 INSME 

Annual Meeting em Dubai – UAE mostrou a Figura 5, bastante significativa, relacionando o 

desenvolvimento econômico e a riqueza da Alemanha ao suporte de dois pilares básicos: o 

sistema de inovação e benchmarking e os relatórios de capital intelectual. 

 

Figura 5 - Relação entre desenvolvimento econômico e capital intelectual 
Fonte: Kohl (2009) 

 

Levy  e Jouyet (2006, p. 22) afirmam que ―a propriedade intelectual ocupa um lugar 

central na economia do imaterial‖, por ser a inovação o principal fator de criação de valor 

para as empresas. Assim, a propriedade intelectual e os benefícios econômicos decorrentes, 

notadamente as marcas e patentes, deve ser protegidos.  

Entretanto, os fundamentos desta proteção parecem cada vez mais frágeis, ao mesmo 

tempo em que esta proteção se torna complexa de ser posta em prática; esta situação conduz 

ao ―paradoxo da propriedade intelectual‖ (LEVY; JOUYET, 2006, p. 23): apesar da proteção 

dos rendimentos da inovação se constituir um dos fundamentos empresariais, pondo barreiras 
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à circulação das idéias ou das inovações, em muitos casos, é exatamente da aceleração das 

trocas intelectuais e do desenvolvimento das redes que nascem novas idéias e novas inovações 

(o exemplo do "software" livre ou, ainda, o fenômeno ―Wikipédia‖), ressaltam os autores. 

A dificuldade de apreensão do valor dos ativos intangíveis, mais conhecidos na França 

como ativos imateriais é também reportada por Levy e Jouyet (2006, p.20). Para eles, 

contudo, a dificuldade que se deve à própria natureza dos ativos imateriais, que torna a sua 

exploração pelas empresas mais incerta, por duas razões em especial: a questão de controle 

para as empresas e a volatilidade da sua valorização.  

A primeira razão apontada é estritamente relacionada às incertezas em termos de 

direitos de propriedade dos ativos intangíveis, ou seja, de seu controle: enquanto para os 

ativos físicos, ou financeiros, a noção de controle e de propriedade é bem definida, é difícil 

para as empresas assegurarem-se do controle dos seus ativos imateriais (LEVY; JOUYET, 

2006, p.20).  

O raciocínio é assim exemplificado: independentemente dos investimentos em formação 

do capital humano realizados pelas empresas, os seus assalariados permanecem livres - sob 

reserva de certas cláusulas contratuais – para saírem e mesmo para trabalharem em empresas 

concorrentes. O resultado do investimento feito gera a chamada propriedade intelectual, sob 

as suas diferentes formas: patentes e marcas.  As formas de proteção à propriedade intelectual 

se constituem em uma tentativa de instaurar certo nível de controle, mas ainda muito precário, 

se comparado ao de um ativo físico, pois esta proteção frequentemente tem um tempo de 

vigência e nem sempre impede a apropriação das idéias por terceiros (concorrentes, 

consumidores etc.), sendo passível, ainda, de ser contornadas através de inovações ou 

contestação de patentes.   

A outra incerteza que decorre da natureza dos ativos imateriais, ainda segundo Levy e 

Jouyet (2006, p.20), reside nas dificuldades ligadas à sua valorização. Mesmo existindo 

métodos para sua avaliação, que hoje são utilizados de forma crescente, a ausência de 

mercados líquidos e transparentes, que permitam vender ou comprar livremente ativos 

intangíveis separáveis (à exceção, em parte, de marcas e patentes) provoca uma incerteza 

permanente quanto ao preço e o valor destes recursos.  Este fator também foi notado por 

Vilaseca, Torrent e Lladós (2003), que acrescentaram outras características econômicas para 

os ativos intangíveis. 
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Além disso, continuam Levy e Jouyet (2006, p.20), um investimento físico conserva 

geralmente um valor final ou residual (ainda que pequeno), ao contrário dos investimentos 

imateriais que podem ser perdidos inteiramente se forem improdutivos ou no caso da 

inovação produzida revela-se um malogro comercial. Os autores exemplificam, comparando o 

caso de despesas de pesquisa & desenvolvimento - P&D para a busca de um novo 

medicamento à compra de uma máquina ou de um terreno, que poderão ser revendidos, ainda 

que o projeto de investimento do qual se originam falhe.  

Os ativos intelectuais constituem os fatores estratégicos da criação de valor para as 

companhias, de acordo com a OECD (2008), para quem a expansão do setor de serviço, a 

globalização, a desregulamentação e o aparecimento das novas tecnologias de informação, em 

conjunto, fazem uma pergunta essencial: como o conhecimento é criado, difundido, protegido 

e usado com vistas a um retorno econômico? Este fenômeno, ainda segundo o mesmo 

relatório, conduziu a uma evolução estrutural, com o abandono da produção industrial 

tradicional, fundada na noção de escala e usando ativos essencialmente tangíveis, para novas 

atividades centradas na inovação e voltadas amplamente à pesquisa e desenvolvimento, às 

patentes, aos softwares, aos recursos humanos, como também às novas estruturas 

organizacionais, conjunto designado pelo nome de «ativos intelectuais". 

À luz da importância crescente que os intangíveis têm adquirido ultimamente com 

relação aos bens físicos ou materiais até lógica fuzzy já foi usada em um trabalho realizado 

por Mallo et al. (2008), no Grupo de Investigación Matemática Borrosa, da Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales, da Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, com 

o objetivo de expor uma alternativa da valoração de recursos intangíveis, especificamente, 

uma possibilidade de estimativa dos bens intangíveis com o uso de matemática difusa, tendo 

sido levantada a compatibilidade destas técnicas com os princípios e as exigências espanholas 

e internacionais da informação contábil, a fim de que se possa incorporar esta estimativa aos 

demonstrativos contábeis, preparados pelas companhias.  

2.4.4 Os ativos intangíveis, o risco empresarial e a estrutura de capitais da firma. 

A teoria financeira tem desenvolvido técnicas para lidar com a probabilidade de o retorno 

esperado vir a ser diferente do valor projetado, ou seja, com o risco.  

Gitman e Madura (2003, p. 129) comentam acerca das diversas origens dos riscos aos 
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quais uma firma e seus investidores encontram-se sujeitos, como mostrado no Quadro 3. 

Quadro 3 - Fontes de risco que afetam a empresa e seus investidores 

Tipo  Fonte  Descrição 

Riscos 

específicos 

da 

empresa 

Risco de 

negócio 

A probabilidade de a empresa ser incapaz de cobrir seus custos operacionais. O nível é 

dirigido estabilidade da receita da empresa e pela estrutura de seus custos operacionais 
(fixos versus variáveis) 

Risco 

financeiro 

A probabilidade de a empresa ser incapaz de cobrir suas obrigações financeiras. O nível é 

dirigido pela previsibilidade dos fluxos de caixa operacionais da empresa e por suas 
obrigações financeiras de custo fixo. 

Riscos 

específicos 

do 

investidor 

Risco da 

taxa de 

juros 

A probabilidade de que as mudanças nas taxas de juros afetem adversamente o valor de um 
investimento. A maioria dos investimentos perde valor quando a taxa de juros sobe e ganha 
em valor quando ela cai. 

Risco de 

liquidez 

A probabilidade de um investimento não ser liquidado facilmente a um preço razoável. A 
liquidez é afetada significativamente pelo tamanho e pela profundidade do mercado em que 
um investimento costuma ser negociado. 

Risco de 

mercado 

A probabilidade de o valor de um investimento declinar devido a fatores de mercado que são 
independentes do investimento (como econômico, político e eventos sociais). Em geral, 
quanto mais o valor de um dado investimento responde ao mercado, maior o seu risco, e, 
quanto menos ele responde, menor o seu risco. 

Risco da 

empresa e 

do 

investidor 

Risco de 

evento 

A probabilidade de ocorrência de um evento totalmente inesperado que tenha efeito 

significativo o valor da empresa ou de um investimento específico. Esses eventos frequentes, 
como a ordem de retirada, pelo governo, de um medicamento muito prescrito, em geral 
afetam somente um pequeno grupo de empresas ou de investimentos. 

Risco da 

taxa 

cambial 

A exposição de futuros fluxos de caixa esperados a flutuações da taxa cambial. Quanto 

maior for probabilidade de flutuações indesejáveis na taxa cambial, maior será o risco dos 
fluxos de caixa, portanto, menor será o valor da empresa ou do investimento. 

Risco do 

poder de 

compra 

A probabilidade de os níveis de mudança nos preços causados pela inflação ou deflação na 
economia afetarem adversamente os fluxos de caixa e o valor do investimento e da empresa. 

Em geral, a empresas ou investimentos com fluxos de caixa que se movem com a alta geral 
de preços têm um baixo risco de poder de compra, e aqueles com fluxos de caixa que não 
alteram os níveis gerais de preços têm alto risco de poder de compra. 

Risco 

fiscal 

A probabilidade de ocorrerem mudanças desfavoráveis nas leis fiscais. As empresas e os 
investimentos com valores sensíveis a mudanças na legislação tributária são mais arriscados. 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Gitman e Madura (2003, p. 129) 

Bodie e Merton (2002, p. 264-265) enumeram medidas gerais disponíveis para lidar 

com o risco, conforme a seguir destacadas. Cada opção, porém, poderá ter drásticas e 

diferentes consequências estratégicas para a firma... e para seus investidores. 

a) Recusa ou evitação do risco – decisão consciente para não ficar exposto a um determinado 

risco, optando por não investir, por crer ser aquele investimento excessivamente arriscado;  

b) Prevenção e controle de perdas – providências tomadas visando reduzir as perdas, de modo 

preventivo ou corretivo;  

c) Retenção do risco – decisão consciente de absorver o risco e cobrir as possíveis, perdas 

com os próprios recursos: é o risco calculado; e  

d) Transferência de risco – compartilhar ceder o risco a outrem, através de procedimentos de 
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hedge, seguros e diversificação.  

A possibilidade de um valor residual do investimento nulo ou próximo de zero vem 

aumentar a incerteza e, consequentemente, o risco dos investimentos imateriais, posto que o 

desenvolvimento de ativos intangíveis supõe investimentos e custos fixos frequentemente de 

valores elevados.  Levy e Jouyet (2006, p.20) mostram que ―encontrar um novo medicamento, 

lançar uma nova marca de cosmético ou ainda oferecer novos serviços de informática, são 

operações que necessitam de despesas elevadas, naturalmente sem garantia de sucesso e que 

serão perdidas totalmente no caso de insucesso‖. 

Outro fator de risco e de incerteza para os investimentos em ativos intangíveis, apontado 

por Levy e Jouyet (2006, p.21), diz respeito ao processo de inovação e as suas consequências 

para o funcionamento das empresas. Com efeito, inicialmente, a inovação conduz a 

―monopólios temporários», gerando efeitos extremamente benéficos à empresa inovadora, o 

que, por si só, ―torna a concorrência particularmente viva e a probabilidade de malogro 

bastante elevada‖. Em seguida, continuam , o processo de adoção da inovação reduz as rendas 

temporárias, ―trazendo assim os diferentes todos os atores da rede quase ao mesmo plano‖. 

Muitos estudos tratam sobre a relação entre as estratégias e os investimentos feitos por 

empresas e suas resultantes, incluindo certas características de seus ativos decorrentes destes 

investimentos ou de movimentos estratégicos como as F&As. As características dos ativos de 

uma empresa, quer adquiridos, quer desenvolvidos internamente, podem influenciar na 

capacidade de a firma adquirente contrair empréstimos, impactando, em consequência, sua 

estrutura de capital. Aqui serão relatadas algumas destas pesquisas. 

Balakrishnan e Fox (1993) buscaram indícios de que os investimentos em ativos 

intangíveis contribuem para variações no grau de alavancagem das firmas, ou seja, no grau 

em que utilizam recursos de terceiros como fontes de financiamentos. Havendo, isso indica 

que a estratégia, que tem efeito no nível de recursos intangíveis em uma firma, pode ajudar a 

determinar sua estrutura de capital. Os autores evidenciaram uma forte relação entre a 

estratégia e a estrutura financeira da empresa, onde a estratégia empresarial influencia sua 

estrutura financeira, com repercussões no tipo de investimentos, formas de organização e 

gestão e até no seu tipo de crescimento desejado, se por aquisições ou por alianças e acordos. 

Demonstraram ainda que os efeitos da indústria e do tempo eram de pouca importância para 

determinar a estrutura de capital, sendo a heterogeneidade da firma mais importante.  
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Titman (1984) estudou os problemas relativos à falência de uma empresa e concluiu que 

pode causar custos também aos seus fornecedores e clientes. Quanto mais forte o 

relacionamento negocial e mais específicos forem os ativos transacionados, em virtude da 

dificuldade de obter substitutos, mais relevantes serão estes custos, que podem atingir os 

acionistas, tanto da empresa em dificuldades como de seus parceiros. Assim, quanto mais 

específicos os ativos de uma empresa, menor será sua capacidade de endividamento. 

 Vincente-Lorente (2001) pesquisou a intensidade dos investimentos da firma em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), como uma proxy para o estoque de recursos estratégicos, 

com potencialidades inovativas. O autor mostra-se de acordo com a conclusão acima e aponta 

que os investimentos em P&D com um alto grau de especificidade ou de opacidade estão 

associados com menor proporção de dívidas na estrutura de capital da empresa. Ressaltou 

que, alguns investimentos em P&D são menos específicos do que outros, e assim, são mais 

capazes de oferecer suporte à dívida, concluindo que a existência de obrigações para com os 

credores pode limitar os investimentos estratégicos da firma nestas áreas.  

O estudo realizado por O‘Brien (2003) confirma o entendimento de que recursos 

altamente especializados farão o financiamento da dívida mais caro, porque não servem como 

garantias. Investimentos em P&D, por exemplo, criam recursos intangíveis que não podem 

ser eficientemente negociados no mercado aberto e, portanto, não podem dar suporte a um 

alto nível de dívida. Assim, o autor conclui que a especificidade de recursos resulta em custos 

elevados de falência para firmas. 

Há um crescente reconhecimento de que fatores relacionados à estratégia podem ser 

importantes na determinação da estrutura de capital. O senso comum sugere que uma 

estrutura de capital inadequada pode impedir a eficácia de uma estratégia e a capacidade 

competitiva da empresa, com significativas consequências em seu desempenho, preceito que, 

academicamente, foi comprovado por O‘Brien (2003). 

 Ser um inovador eficaz requer desenvolver produtos novos e introduzir os produtos no 

mercado, diz o autor, para quem trabalhos empíricos recentes expandiram o leque das 

estratégias ligadas à alavancagem, chegando à constatação de que a adoção de uma estratégia 

da inovação é um determinante da alavancagem. O‘Brien (2003) conclui, citando Bromiley 

(1991, p. 43): ―a folga financeira assegura os recursos requeridos para lançar produtos novos 

assim que estiverem prontos, porque sem folga, quaisquer reduções no fluxo de caixa 

resultarão em faltas imediatas de fundos… e cancelamento de investimentos importantes‖.  
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Em seu artigo, O‘Brien (2003) traça a evolução da análise a respeito da reação entre 

inovação e estrutura de capital e se apóia em diversos estudos anteriores, que oferecem 

evidências do relacionamento entre a estratégia e estrutura de capital e um panorama da 

aceitação crescente de conceitos estratégicos em finanças e como ocorreu a aceitação de uma 

perspectiva estratégica em pesquisas sobre a estrutura de capital, algumas das quais são 

sintetizados no Quadro 4, a seguir. 

Quadro 4 - Evidências do relacionamento entre a estratégia e estrutura de capital 

Barton e Gordon (1987): Tanto a alavancagem como a estratégia afetam a organização inteira, com interações múltiplas e 
significantes entre a estratégia e as variáveis financeiras contextuais. Evidência empírica que orientações estratégicas 
diferentes (como nas diversificações) tendem a ter níveis diferentes de dívida.  

Harris e Raviv (1991): apesar dos estudos, mas muito ainda é desconhecido sobre como ocorre a escolha entre obter 
financiamento por dívida e por capital próprio. Estratégia pode explicar variações na estrutura de capital entre as 
indústrias.  

Balakrishnan e Fox (1993): a aplicação da estratégia pode ser mais útil em compreender as variações intra-indústria na 
estrutura de capital.  

Schendel (1994): O potencial da estratégia como um preditor eficaz da estrutura de capital cresceu com a RBV (o foco da 
estratégia deslocou-se da estrutura da indústria e para a heterogeneidade nos recursos entre as firmas, que permite, por sua 

vez, que algumas consigam uma vantagem competitiva sobre as outras) 

Kochhar e Hitt (1998): o relacionamento entre a estratégia financeira da firma e sua estratégia corporativa de diversificação 
é recíproca e dinâmica, em que cada uma influencia a outra.  

Brander e Lewis (1986) pesquisaram a respeito das consequências de duas variáveis em especial: a lucratividade e a 
alavancagem, através de um jogo de duopólio sequencial, onde na fase 1 a firma define sua estrutura de capital e só na fase 
2, decide sobre seu nível de produção. As firmas adotaram níveis altos de dívida, para sinalizar larga escala de produção e 

induzir o rival a produzir menos. As conclusões indicam que a alavancagem elevada incentiva estratégias mais arriscadas e 
que quando a lucratividade é baixa, a tendência é que a dívida se eleve, pois a firma buscará empréstimos para seus 
projetos. Quando a lucratividade é alta, há o uso do caixa adicional para reduzir a dívida. 

Sandberg, Lewellen e Stanley (1987) concluem que a alavancagem financeira deve ser aumentada enquanto tiver 
consequências positivas e não impedir uma estratégia de negócio eficaz. 

Dierickx e Cool (1989): Manter uma taxa contínua de investimento em P&D é crítico aos inovadores, pois uma taxa de 
despesa de P&D por um intervalo de tempo produz um incremento maior ao estoque do know-how do que manter duas 

vezes esta taxa da despesa de P&D sobre a metade do intervalo do tempo. Assim, as folgas financeiras ajudam a fornecer 
proteção contra a volatilidade do fluxo de caixa e assegura que os investimentos em P&D sejam mantidos. 

Froot, Scharfstein e Stein (1993): uma firma tentando competir na base da inovação deve continuar a inovar a fim 
permanecer vivo no mercado. A volatilidade do fluxo de caixa pode prejudicar os investimentos em P&D, que a firma deve 
fazer a fim de manter sua posição competitiva.  

Jordan, Lowee Taylor (1998): relação entre a estratégia baseada na inovação e uma mais baixa alavancagem. Firmas que 
buscam a estratégia de liderança de custo têm níveis mais elevados de dívida.  

Hovakimian, Opler e Titman (2000): Por que a intensidade de P&D permanece relacionada negativamente à alavancagem, 
sendo seu preditor significante, mesmo após a relação dos recursos tangíveis da firma ter sido controlada? A intensidade 
em P&D de uma firma, quando modelada em relação a seus rivais da indústria, atinge uma dimensão da estratégia além da 
criação de recursos intangíveis e indica a importância estratégica da inovação para a firma. 

Bourgeois (1981); Damanpour (1991); Nohria e Gulati (1996); Singh (1986); Zajac; Golden; Shortell (1991): a folga 
financeira (alavancagem baixa) é um facilitador crítico da inovação. Então, a firma inovativa manterá folga financeira 
elevada 

Simerly e Li (2000): a estrutura de capital de uma firma deve ser combinada ao seu ambiente, pois o custo da dívida 
aumenta com o nível de incerteza, fazendo o financiamento por capital próprio mais adequado em ambientes altamente 
dinâmicos. uma má combinação entre a estrutura de capital e o nível do dinamismo ambiental pode impactar 
negativamente o valor da firma.  

Shyam-Sunder e Myers (1999): evidência empírica tem sido conflitante 

 O‘Brien (2003): a estratégia da firma é um determinante da estrutura de capital 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir e complementando O‘Brien (2003) 

Lucro, o fluxo de caixa, a taxa de crescimento e o nível do risco dos retornos são 

influências internas adicionais importantes na estrutura de capital, afirmam Lowe, Naughton e 
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Taylor (1994), que replicaram o estudo anterior, de Barton e Gordon (1987), para dados da 

Austrália e sugerem que a estratégia corporativa influencia a estrutura de capital, 

particularmente para as empresa mais diversificadas, e que o relacionamento é complexo.  Os 

resultados alcançados por estes pesquisadores são analiticamente robustos e indicam que este 

foco de pesquisa tem potencial considerável para a resolução posterior do enigma da estrutura 

de capital, bem como de contribuir com o debate no impacto de acionistas institucionais na 

estratégia corporativa das empresas em que investem.  

Estes e outros estudos foram incluídos no Quadro 5, que apresenta o resultado de um 

esforço de síntese dos achados de pesquisas empíricas, por variável envolvida. 

Quadro 5 - Síntese de estudos sobre as relações de decisões financeiras e a estratégia empresarial 

VARIÁVEIS RESULTADOS DE PESQUISAS 

Oportunidade de 

crescimento 

Relação negativa com o nível de alavancagem (taxa debt/equity) (Titman; Wessels, 1988), e estatisticamente 
significante (Kim; Sorensen, 1986). Taxa de dívida (alavancagem) e taxa de crescimento são inversamente 
relacionadas em firmas com igual proteção contra impostos (Kim; Sorensen, 1986). 

Diversificação Relação recíproca entre a estratégia financeira e a estratégia corporativa de diversificação (Kochhar; Hitt, 1998). 

Estratégia de 

inovação 

Relação com alavancagem mais baixa. Firmas que buscam a liderança de custo têm níveis mais elevados de dívida 
(Jordan, Lowe, Taylor,1998). Investimentos em P&D de alto grau de especificidade associados à alavancagem mais 
baixa (Vincente-Lorente, 2001). A intensidade de P&D é relacionada negativamente à alavancagem, sendo preditor 
significante (Hovakimian; Opler; Titman, 2000). A firma inovativa quer manter folga financeira elevada (Bourgeois, 

1981; Damanpour, 1991; Nohria e Gulati, 1996; Singh, 1986; Dierickx e Cool (1989); Zajac; Golden; Shortell, 
1991; Bromiley, 1991; Froot, Scharfstein e Stein, 1993). Desalinhamento entre a estrutura de capital e o ambiente 
pode impactar negativamente o valor da firma (Simerly; Li, 2000). Determinante da estrutura de capital (O‘Brien, 
2003). 

Lucro 
Negativamente associado e fortemente significativo com taxas de debt/equity (Friend e Hasbrouck, 1988; Friend e 
Lang, 1988; Kester, 1986; Titman; Wessels, 1988; Barton; Gordon, 1988). Não significativo, em todas as estratégias 
(Myers, 1984; Lowe, Naughton e Taylor, 1994). 

Porte (tamanho) 
Positivamente relacionado, mas relativamente não-significante com a taxa de debt/equity (Barton; Gordon, 1987; 
Friend e Lang, 1988; Friend e Hasbrouck, 1988; Lowe, Naughton e Taylor, 1994). 

Intensidade de 
capital em ativos 
fixos 
(tangibilidade) 

Despesa de pesquisa e desenvolvimento é determinante significante do nível de dívida (Bradley, Jarrell; Kim, 1984); 
Positivamente relacionado ao custo da dívida para todas as estratégias (Barton; Gordon, 1988); Relação positiva entre 
ativos fixos e alavancagem (Friend; Lang, 1988; Long; Malitz, 1985). Positivamente relacionado ao custo da dívida 
para firmas individuais (Lowe; Naughton; Taylor, 1994). 

Volatilidade (risco) 
dos retornos 

Relação negativa com a taxa de debt/equity (Bradley; Jarrell; Kim, 1984; Friend; Hasbrouck, 1988). Negativamente 
relacionado e estatisticamente significante para todas as estratégias (Barton; Gordon, 1988); Negativamente 
relacionado e estatisticamente significante para firmas relacionadas (Lowe; Naughton; Taylor, 1994). Volatilidade do 

retorno dos ativos é determinante significante do nível de dívida (Bradley; Jarrell; Kim, 1984). 

Crescimento das 

vendas 
Positivamente relacionada com a taxa de alavancagem (Kester, 1986). 

Impostos 

Relação negativa entre a disponibilidade de fatores substitutivos na proteção contra pagamento imposto e o nível de 

dívida (DeAngelo; Masulis, 1980). A existência de fatores substitutivos na proteção contra pagamento imposto é um 
determinante significante do nível de dívida (Bradley: Jarrell; Kim, 1984). Relação negativa com a taxa de 
alavancagem (Chiarella et al., 1991). O crescimento nominal da firma, devido à inflação ou crescimento real, distorce 
o poder da taxa de dívida como uma medida de proteção contra os impostos (Mauer; Triantis, 1994).  

Flexibilidade 

Há uma interação recíproca e positiva entre a flexibilidade da produção e a flexibilidade financeira. A flexibilidade de 

produção está relacionada à capacidade de endividamento da empresa. O impacto do financiamento por dívida nas 
decisões de investimento e nas decisões operacionais da empresa é não-significante (Mauer; Triantis, 1994). 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir de autores citados e de: Bradley; Jarrell; Kim (1984); Lowe; Naughton; Taylor (1994); 
Mauer; Triantis (1994); Berens e Cuny (1995); Kochhar e Hitt (1998) e O‘Brien (2003)  
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Não foram incluídos estudos de natureza mais ampla, como o de Rozo (2001) e o de 

Carrete (2003). O primeiro compara os níveis de endividamento das maiores empresas de 10 

países emergentes (Brasil, Índia, Paquistão, Tailândia, Malásia, Turquia, Zimbábue, México, 

Jordânia e Coréia) e os países pertencentes ao G - 7 de 1980 a 1991.   As empresas brasileiras 

apareceram como as empresas menos endividadas do grupo, com um nível médio de 

endividamento de 30,3%, preponderantemente de curto prazo.  

A pesquisa de Rozo (2001) mostra também como o mercado de capitais brasileiro ainda 

é incipiente, tanto em volume de transações como no número de empresas listadas, uma vez 

que a proporção de empresas listadas no Brasil (e na Índia) é muito menor do que nos demais 

países.  

2.4.5 Tentativas de mensuração dos ativos intangíveis 

Em relação às métricas financeiras indicativas de intangibilidade, Chung e Pruitt (1994) 

e Villalonga (2004), entre outros pesquisadores, utilizam o q de Tobin como um indicador 

global da presença de intangíveis na organização, sendo este um dos índices mais utilizados 

em estudos da espécie, apesar de suas limitações, que foram bastante discutidas por 

Andriessen (2004).  

As pesquisas empíricas relacionadas às tentativas de mensuração e avaliação de 

intangíveis são múltiplas e bastante diversificadas, tanto em relação aos aspectos observados 

como variáveis dependentes como às independentes, como também em relação ao nível de 

agregação das variáveis, com os estudos ora focalizando um ou poucos aspectos, ora tratando 

em nível de intangibilidade e desempenhos globais (por exemplo: Richieri; Basso; Martin, 

2009), enquanto outros teóricos analisam a atuação de variáveis intervenientes e moderadoras, 

como Kayo, Patrocínio e Martin (2009), em relação à influência da intangibilidade em 

conjunto com o nível de endividamento (ou, inversamente, com a folga financeira) para 

explicar a criação de valor em aquisições. 

Estudiosos do tema têm se debruçado sobre os diversos métodos estabelecidos para 

tentar mensurar os intangíveis em uma organização. Sveiby (2000; 2001-2005; 2007), em seu 

site pessoal na internet, relaciona 34 diferentes metodologias, em busca de estabelecer uma 

que venha a ser reconhecida por todos, à semelhança de Andriessen (2004) que relaciona e 

discute 25 técnicas de avaliação de intangíveis, em seu livro. 
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Vários organismos como a OECD e o Observatoire de l’Immatériel têm-se esforçado 

para estabelecer uma padronização para os trabalhos de mensuração e avaliação dos ativos 

intangíveis, que seja aceita pela maioria dos países, organizações e empresas.  Neste sentido, 

o Observatoire de l’Immatériel desenvolveu uma metodologia e um software para a de 

valoração dos intangíveis, chamado  Baromètre du Immatériel, cuja apresentação inicial, 

contendo os tipos de ativos considerados, se encontra na Figura 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Ativos fundamentais do capital imaterial, segundo o Baromètre du Immatériel 
Fonte: L'Observatoire de l’Immatériel (2009) 

A instituição proclama em seu site corporativo:  

o barômetro de mensuração dos ativos imateriais propõe o primeiro referencial 

europeu de mensuração destes ativos; é uma ferramenta que organiza a mensuração, 

a comparação e a evolução de 09 ativos fundamentais, 71 critérios de análise  e 175 

indicadores de medida.  

(L'Observatoire de l’Immatériel, 2009) 

No âmbito do PIP, segundo Thorleifsdottir e Claessen (2006), para formar categorias de 

indicadores em agrupamentos descritivos e que contribuam para a discussão e relato do 

capital intelectual através de narrativas empresariais, foram usados cerca de 15 categorias de 

indicadores, agrupados por origem dos recursos, em:  

 Capital Humano: empregados, rotatividade de pessoal e recrutamento, habilidades e 

competência, satisfação do funcionário e atitude, competência na execução;  
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 Capital Estrutural: sistemas de informação, gestão de qualidade, capacidade de inovação, 

desenvolvimento de competências, condições de trabalho e governança;  

 Capital Relacional: clientes, mercado e imagem, visibilidade de especialização, redes. 

Esta taxonomia, segundo Kohl (2009) é uma das mais divulgadas e aceitas, estando na 

base referencial dos trabalhos realizados em mais de 15 países, sendo difundida também pela 

OECD em seus estudos. É a adotada na presente tese. 

2.4.6 A construção de índices de intangibilidade empresarial 

 Low (2000) e Kalafut e Low (2001), entre outros, modelaram um índice de criação de 

valor, com base na quantificação de intangíveis. Eles destacaram diferentes pesos aos fatores, 

conforme o tipo de atividade econômica desenvolvida pela organização estudada. 

Wyatt (2002; 2005) mostra os insights resultantes da experiência australiana na 

estruturação de relatórios financeiros a respeito dos intangíveis. 

O uso de um indicador global, entretanto, não permite vislumbrar a real fonte de criação 

de valor, o que necessita a avaliação da natureza dos intangíveis presentes na empresa. 

Guthrie et al. (2004) afirmam que os pesquisadores no campo de capital intelectual 

necessitam estar aptos para justificarem os métodos específicos de pesquisam aos quais 

utilizam para coletar os dados empíricos, que eles examinam com o objetivo de auxiliar e 

testar as opiniões com relação ao mérito de diferentes abordagens de gerenciamento e o 

relatório do capital intelectual. Dentre os vários métodos disponíveis para que os 

pesquisadores possam examinar e entender o capital intelectual, a análise do conteúdo dos 

relatórios anuais da empresas é a ferramenta que mais tem sido utilizada, de acordo com os 

autores.  

Abdolmohammadi (2005) afirma haver se baseado no framework de Brooking (1996) e 

na análise de Guthrie et al. (2003), para desenvolver um novo framework sobre os 

componentes do Capital Intelectual. O framework dos autores Guthrie et al. (2003, apud 

Abodlmohammadi (2005), possui três categorias e 18 componentes relacionados ao Capital 

Intelectual. As três categorias de Capital Intelectual são: 

1) Capital Interno com seis componentes (isto é, propriedade intelectual); 

2) Capital Externo com sete componentes (isto é, marcas);  
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3) Capital Humano com 5 componentes (isto é, treinamento). 

Abdolmohammadi (2005 p. 399) desenvolveu seu framework utilizando estas três 

categorias: a) Capital interno; b) Capital Externo; c) Capital Humano, com 58 componentes 

que foram agregados em 10 (dez) amplos categorias de Capital Intelectual, listadas abaixo: 

1) Marca (n=5). ―Marca‖, ―Reconhecimento da Marca‖, ―Desenvolvimento da Marca‖, ―Boa 

Vontade‖ e ―Marca Registrada‖ – todas relacionadas à marca/nome ou logo da companhia 

assim como tem um intrínseco valor entre si. 

 2) Competência (n=11). ―Inteligência‖, ―Conhecimento‖, ―Know-How”, ―Educação‖, 

―Competência‖, ―Motivação‖, ―Expertise‖, ―Habilidades Intangíveis‖, ―Poder da Marca‖, 

―Especialista‖ – estes componentes estão relacionados às qualidades dos empregados.  

3) Cultura Corporativa (n=4). ―Cultura Corporativa‖, ―Filosofia de Gerenciamento‖, 

―Liderança‖, ―Comunicação‖ – estes são componentes do ambiente que facilitam a 

criatividade e produtividade no local de trabalho. 

4) Base de Cliente (n=8). ―Satisfação de Cliente‖, ―Reconhecimento do Cliente‖, ―Lealdade 

do Cliente‖, ―Base do Cliente‖, e "Retenção do Cliente‖, todos relacionados à base de cliente 

como ativo. ―Serviço ao cliente‖ e ―Suporte ao Cliente‖ também serão incluídos nesta 

categoria. 

5) Tecnologia da Informação (n=7) ―Tecnologia da Informação‖, ―Network‖, ―Software de 

Computação‖, ―Sistemas de Operação‖, ―Electronic Data Interchange‖ – todos relacionados 

com hardware/software do gerenciamento da informação, ―Telecomunicações‖ e ―Infra-

estrutura‖, também foram incluídos nesta categoria. 

6) Propriedade Intelectual (n=7). ―Propriedade Intelectual‖, ―Patentes‖, ―Copiadoras‖, 

―Ativos de Soft‖. Estes componentes estão tradicionalmente relacionados como ―intangíveis‖ 

os quais soa definidos como ativos de proteção. Também foram incluídos nesta categoria 

"Acordo de Licenciamento‖ e ―Acordo de Franquias‖.  

7) Parceira (n=2). ―Parceria‖ e ―Joint Venture‖. Esta categoria refere-se aos arranjos de 

trabalho com outras empresas ou entidades para produzir algo em conjunto. 

8) Pessoal (n=7). ―Recurso Humano‖, ―Satisfação do Empregado‖, ―Pessoal‖, ―Retenção de 

Pessoal‖, ―Flexibilidade‖, "Telecommuting‖, ―Poder‖ – estes componentes estão relacionados 

a ―Pessoas‖ como ativo da companhia. 
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9) Propriedade de Processos (n=6). ―Inovação‖, ―Inovativo‖, ―Propriedade de processos‖, 

―Trade secrets‖, e ―Metodologia‖. Estes componentes estão relacionados ao caminho para a 

entrega das mercadorias e serviços. Também foi incluído nesta categoria ―Criação de Valor‖. 

10) R&D (n=1). Este componente está sozinho nesta categoria, pelo fato de estar relacionado 

à pesquisa de novos produtos e serviços 

2.5 AS OPERAÇÕES DE FUSÕES E AQUISIÇÕES (F&A) 

As operações de F&A aqui estudadas abrangem as junções de empresas, sob a forma 

negocial de fusões, absorções (também chamadas incorporações) ou aquisição (compra ou 

alienação de controle acionário), nas quais exista deslocamento dos detentores do patrimônio 

ou do capital, da situação original. 

Será feita a seguir a conceituação destas operações, considerando-se a grande variedade 

de entendimentos. O Dicionnaire des Synonymes (disponível on-line no site 

http://www.dictionnaire-synonymes.com), por exemplo, aponta como sinônimos de fusão: 

associação, união, integração, mistura, combinação, reunião, ajuntamento, concentração, 

entendimento, agrupamento, absorção, assimilação, ecletismo, fundição, fusionamento, 

junção, liquefação, redução, sincretismo, unificação, entre outras menções.   

2.5.1 Conceituação e tipologia 

As operações aqui enquadradas como F&A assumem três modalidades distintas: as 

fusões, as absorções e as aquisições.  

A Lei 6.404/1976, conhecida como Lei das S/As, não define expressamente as 

operações de absorção, privilegiando o termo ―incorporação‖. No seu artigo 227, define que 

―a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que 

lhes sucede em todos os direitos e obrigações‖ (grifo da autora).  

O artigo 228, da mesma lei brasileira, conceitua a fusão: ―é a operação pela qual se 

unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova que lhes sucederá em direitos 

e obrigações."  

Já em relação às aquisições de empresas, a Lei 6.404/1976 trata da ―alienação de 

controle acionário‖ ou ―do bloco de controle‖ e estabelece, no seu artigo 254, § 1°: 

http://www.dictionnaire-synonymes.com/
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entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta, 

de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de 

acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão 

de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores 

mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle 

acionário da sociedade. 

 

Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 64) explicam estes conceitos e exemplificam casos no 

mercado francês, como se segue: 

Nas fusões, duas ou mais empresas se unem para formar uma nova entidade. Exemplos: 

a formação do laboratório farmacêutico Aventis, a partir da fusão da Hoechst e da Rhône-

Poulenc, na França e no Brasil, das cervejarias Brahma e Antártica, formando a AMBEV e 

mais recentemente, das empresas Perdigão S.A. e Sadia, concretizada em 18 de maio de 2009, 

da qual, segundo Mello (2009), resultará a BRF Brasil Foods S.A. 

Nas absorções, a empresa-alvo é comprada e a seguir desaparece, passando a integrar a 

firma adquirente: na França, a empresa automobilística Peugeot absorveu a Talbot; no Brasil 

são muitos os casos de absorção, como as operações do Banco Itaú (2008), que ―em 1995, 

adquiriu o Banco Francês e Brasileiro e, nos anos seguintes, incorporou, sucessivamente, os 

estaduais BANERJ (Rio de Janeiro), BEMGE (Minas Gerais), BANESTADO (Paraná) e 

BEG (Goiás)‖.  

Nas aquisições, uma empresa é comprada por outra e se torna sua filial, conservando, 

porém, existência e identidade próprias, distintas da adquirente: foi o caso da compra da 

Citröen pela Peugeot, na França; no Brasil, no mesmo setor, a Troller Veículos Especiais S/A 

foi absorvida pela Ford Motor Company em 2007, passando a fazer parte do grupo 

empresarial Ford.  

Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 87) destacam também as ―fusões entre iguais‖, 

realizadas entre empresas cotadas de porte similares, para as quais é necessário definir as 

paridades de suas ações, forçando seus administradores a forjar hipóteses sobre seus valores 

intrínsecos e sobre os possíveis ganhos sinérgicos. 

Nas absorções, distinguem-se os papeis da sociedade absorvida daquela que a absorve, 

pois aquela transferirá a totalidade de seu patrimônio à adquirente, incluindo-se os elementos 

do passivo e do ativo, inclusive os itens intangíveis, necessitando, portanto, de uma forte 

intervenção para a concretização, na prática, da operação, lembram Bancel e Duval-Hamel 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Perdig%C3%A3o_S.A.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sadia
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(2008, p. 79).  

Na tipologia das operações de F&A, Meier e Schier (2006, p.39-40) utilizam três 

dimensões para caracterizá-las: os modos de pagamento e financiamento escolhidos; o caráter 

amigável ou hostil das operações; e as vias de desenvolvimento estratégico associadas ao 

crescimento externo.   

Quanto ao meio de pagamento, na França as ofertas públicas são classificadas em três 

grandes tipos: a oferta públicas de compra (Offre Publique d’Achat - OPA), a oferta públicas 

de troca (Offre Publique d’Échange - OPE) ou a oferta mista. As OPA‘s se caracterizam pela 

liquidez, ou seja, pelo pagamento em dinheiro aos acionistas da empresa comprada; as OPE‘s 

ocorrem quando os acionistas da sociedade comprada são pagos por meio de títulos da 

organização adquirente; e nas ofertas mistas, são usados os dois modos de pagamento, em 

quaisquer combinações possíveis (BANCEL; DUVAL-HAMEL, 2008, p. 82-83).  Meier e 

Schier (2006, p.43) concordam, esclarecendo que ―a escolha do pagamento por liquidez 

impõe uma escolha de segunda ordem, sobre a origem dos fundos mobilizados, que podem ser 

provenientes do autofinanciamento, de um aumento do endividamento ou de uma nova 

emissão de ações previamente à operação‖.  

Estas operações podem possuir um caráter hostil (conhecida também como takeover) ou 

amigável. Meier e Schier (2006, p.40) explicam que:  

a operação de crescimento externo é dita hostil quando as modalidades de acordos 

são propostas aos acionistas sem a concordância da direção existente. As operações 

hostis são mais frequentemente caracterizadas por um forte efeito alavancagem, ou 
seja, por um recurso extensivo ao endividamento em detrimento do financiamento 

por ações ou pela tesouraria disponível. As grandes OPA's hostis dos anos 1980 

foram frequentemente operações com efeito alavancagem muito forte, chamadas 

Leverage Buy-Out (LBO). 

 

―Face a uma oferta hostil, a direção da empresa-alvo a ela se opõe, considerando que ela 

não está de acordo com os interesses dos acionistas‖, aduzem também Bancel e Duval-Hamel 

(2008, p. 84) e ―se deslanchará, então, uma batalha jurídico-mediática, visando mostrar que a 

oferta não é suficientemente atraente‖. Outras possibilidades de defesa são: o contra-ataque 

direto, com o lançamento de uma OPA ou OPE sobre a oponente; pedir ajuda a um 

―cavalheiro branco‖ (BANCEL; DUVAL-HAMEL, 2008, p. 85), ou seja, a interposição de 

uma outra oferta, de natureza amigável, feita por uma empresa amiga; ou emitir novas ações, 

para aumentar o custo e a probabilidade de fracasso para a iniciante, alternativa permitida 

desde 2006 na França, como informam os autores. 
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Em relação às suas estratégias de crescimento empresarial, a organização iniciante de 

uma F&A dispõe de quatro opções, segundo Meier e Schier (2006, p. 42), entre diversos 

outros autores: as operações horizontais, as verticais, as de conglomerados ou concêntricas.  

Nas F&A horizontais, organizações semelhantes se associam, por razões normalmente 

de economias de escala e redução de custos. Estas operações costumam ser regulamentadas 

pelos governos, porque reduz a competição, podendo levar à criação de cartéis ou a um 

monopólio, segundo Brealey e Meyers (2003a).  

Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 49) destacam que a tomada de controle de firmas 

concorrentes, ocorrida nas F&A ditas horizontais, permite à iniciadora da operação obter uma 

melhor posição no mercado, minimizar a possibilidade de entrar em guerras de preços e 

também proporciona evitar ―sofrer em ambientes concorrenciais quase saturados‖. Meier e 

Schier (2006, p. 42) acrescentam que este tipo de operações responde por uma elevada parte 

das operações no mercado francês, assim como no mercado mundial: de 40% a 70%, 

dependendo do período por eles estudado. 

Na fusão vertical, explicam Brealey e Meyers (2003), firmas que atuam em diferentes 

fases de uma mesma cadeia produtiva se unem, com o objetivo, em geral, de reduzir custos e 

buscar economias de escala através de operações conjuntas. O desejo de controlar os fluxos a 

montante e a jusante de seu setor de atividade, comentam Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 49) 

pode motivar uma empresa a iniciar operação de F&A vertical, através da qual ―a iniciadora 

passa a controlar outra organização que atue nos seus canais de suprimento ou nas suas redes 

de distribuição‖. 

Nas F&A não relacionadas, ou na fusão por conglomerado, de acordo com Brealey e 

Meyers (2003), empresas atuantes em negócios não relacionados se fundem, em operações de 

diversificação de riscos e aproveitamento de oportunidades de investimento. Entretanto, a 

diversificação não deve ser o único motivo para uma operação de F&A, devido aos custos 

envolvidos: ―a aquisição de uma outra firma é um caminho custoso para alcançar a 

diversificação‖, alerta Merton (2004, p. 294).   

As F&A concêntricas são decorrentes do fenômeno da diversificação, destacam Meier e 

Schier (2006, p. 42): a formação de grandes conglomerados foi mais presente no final dos 

anos ‘60 e início da década ‗70, decaindo a seguir, quando, já ao redor dos anos 1980, ―dentro 

da lógica de questionamento aos conglomerados, tanto no plano da teoria financeira como 
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naquele da realidade dos desempenhos econômicos constatados‖, surgem as operações de ―re-

centragem‖, isto é, onde as empresas conglomeradas são desmanchadas, com reconcentração 

de suas atividades.  

2.5.2 As F&A como oportunidade de crescimento estratégico  

A análise de fusões e aquisições como uma estratégia alternativa ao crescimento 

empresarial interno vem, desde a década de 1980, sendo do interesse de teóricos importantes 

da área de estratégia empresarial e de finança, em especial no que diz respeito aos resultados 

para os acionistas das empresas envolvidas.  

Dyer e Singh (1998) tratam a respeito das estratégias de cooperação entre firmas como 

possíveis fontes de vantagem competitiva, traçando um amplo elenco de fontes de rendas 

decorrentes de interações inter-organizacionais, categorizadas em quatro fontes potenciais de 

vantagem competitiva: (1) investimentos em ativos relacionais; (2) existência de um nível 

mínimo de trocas de informações, através do compartilhamento de rotinas; (3) recursos e 

capacidades complementares e (4) governança eficaz.  

Esclarecendo o conceito financeiro de relação estratégica sinérgica como aquela na qual 

o valor presente das empresas tomadas em conjunto é maior do que a soma de seus valores 

presentes quando separadas, e com base nos preceitos da RBV do valor da raridade, 

mobilidade e imitabilidade imperfeitas dos recursos, Barney (1988, p.73-74) argumenta que 

para haver possibilidade de criação de valor econômico para os acionistas, em decorrência de 

uma estratégia de F&A, é necessário que existam sinergias entre as empresas envolvidas.  

Ele afirma que deve ocorrer pelo menos uma das seguintes situações: geração de fluxos 

de caixa sinérgicos, valiosos, únicos (exclusivos) e privados (que não possam ser antecipados 

por outras empresas); sinergias inimitáveis e únicas, geradoras de fluxos de caixa valiosos; e / 

ou fluxos de caixa sinérgicos e inesperados. 

A geração de fluxos de caixa sinérgicos, primeira das situações previstas por Barney 

(1988), é relacionada à não-divulgação das sinergias visualizadas pela empresa ofertante, 

resultantes da combinação de seus recursos com os da empresa-alvo, são relacionadas à 

possibilidade de antecipação de seu valor pelo mercado, sob a forma de elevação do preço a 

ser pago na transação, o que poderá transferir eventuais ganhos acima da média para os 

acionistas da empresa comprada e não da adquirente.  
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A exclusividade na geração de fluxos de caixa sinérgicos é uma condição para que não 

ocorra competição entre eventuais empresas adquirentes pela aquisição da empresa-alvo, de 

modo a ampliar seu poder de barganha do preço; a inimitabilidade, por sua vez, seria uma 

exigência para que os retornos acima da média possam ocorrer, já que havendo imitação, os 

ganhos serão diluídos e reduzidos.  

A última das possibilidades citadas por Barney (1988) se relaciona à sorte, quando 

mesmo havendo analisado os prováveis ganhos da empresa adquirente, advindos de sinergias 

com a firma-alvo sobrevêm mais sinergias inesperadas e duradouras, de modo a serem 

gerados retornos acima da média.  

O autor conclui, afirmando que a firma que pretende adquirir ou fundir-se com outra, 

deve, sob pena de auferir retornos abaixo da média e até mesmo perdas financeiras, 

desenvolver duas capacidades em especial: a de avaliar seus ganhos sinérgicos com a firma-

alvo e a de avaliar as potenciais sinergias de seus concorrentes e outras firmas-alvo. 

Para Cohen (2000), uma fusão é sempre uma operação que visa ao crescimento 

empresarial. Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 39) concordam com o autor e afirmam que o 

estudo sobre a gestão de uma operação de F&A deve começar pela compreensão de suas 

motivações e objetivos, que podem estar claramente ―anunciados, latentes ou mesmo 

escondidos‖. Eles apontam duas razões básicas para uma empresa dar início a uma operação 

de F&A, a saber: a motivação econômica da busca de um melhor desempenho, que possui 

duas vertentes: os ganhos de sinergia e o aumento da escala operacional; e as motivações 

pessoais dos dirigentes. 

Os ganhos de sinergia são citados como a principal razão em 78% das operações de 

F&A, estudadas por Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 40) e se originam tanto de economias de 

funcionamento como de ganhos de complementaridade. As sinergias ocorrem, sobretudo, em 

quatro domínios: ―a supressão de duplicidades (encargos de holding, de pessoal etc.); as 

economias vindas do agrupamento (sobre as compras, racionalização de infra-estrutura etc.); o 

encerramento de atividades não-estratégicas após a F&A; e economias ‗cosméticas‘ sobre os 

encargos de funcionamento, não necessariamente geradas pela F&A‖ (BANCEL; DUVAL-

HAMEL, 2008, p. 43). 

Os autores, assim, acabam por contradizer Husson (1987, apud Bancel; Duval-Hamel, 

2008, p. 41), para quem os ganhos sinérgicos correspondem a toda criação de valor 
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suplementar obtida pelo agrupamento de duas ou mais empresas, o qual não teria possível se 

não fosse o citado agrupamento.   

Em relação ao aumento da escala operacional, segundo ainda Bancel e Duval-Hamel 

(2008, p.45), o intuito primordial é de atingir rapidamente um porte considerado crítico, a 

pujança operacional desejada; a seguir, as empresas procuram também a aquisição de 

―elementos de sobrevivência, porque as vias de crescimento interno estão esgotadas (ou 

necessitam de muito tempo para emergir)‖.   

Entre as motivações pessoais para as operações de F&A, Bancel e Duval-Hamel (2008) 

apontam quatro principais: a percepção de que a realização de tais negócios faz parte natural 

da missão dos dirigentes dinâmicos; a valorização das ações da empresa na bolsa de valores e 

a valorização pessoal como dirigente; os objetivos narcisistas: a vontade de deixar sua marca 

pessoal na organização e vontade de ser a figura mítica do fundador (da nova empresa pó 

F&A); e o desejo de ampliar o seu ‗império‘, na busca de status.  

O estudo efetuado por Capron e Pistre (2002) tem como ponto de partida as idéias de 

Barney (1988), anteriormente explanadas e, examinando 101 transações de F&A por meio da 

técnica de estudo de evento aliada a uma survey pós-aquisição sobre o uso de recursos das 

firmas envolvidas, os autores esclarecem que os ganhos acima da média raramente se 

concretizam para as empresas adquirentes, quando estas pretendem obter sinergias pelo uso de 

recursos valiosos das firmas compradas. Contudo, segundo os resultados do estudo, há 

geração de valor econômico na medida em que as empresas ofertantes lançam mão de seus 

próprios recursos valiosos para alavancar as operações e resultados na empresa-alvo. Assim, 

concluem os autores que a localização dos recursos mais valiosos é vital à concretização dos 

bons resultados das F&A. 

Uhlenbruck, Hitt e Semadeni (2006) examinam 798 operações de fusões & aquisições 

ocorridas entre 1995 e 200, abrangendo organizações virtuais e de comércio on-line entre si e 

destas com empresas ―off-line‖, ou seja, tradicionais e que não utilizam a internet 

comercialmente, também por meio da técnica de estudo de evento. Os resultados informam 

haver fortes vantagens em termos de criação de valor, tanto nas transações entre empresas que 

já se utilizam da Internet, como para empresas ―off-line‖ que venham a adquirir outras 

detentoras de expertise na Internet.  

Entretanto, estes autores indicam a necessidade de mais aprofundamento das pesquisas 
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nesta linha, especialmente em relação a como os recursos obtidos são usados para criar valor 

econômico para as partes envolvidas. 

2.5.3 A importância das F&A como meio de acelerar a acumulação de recursos. 

A análise de fusões & aquisições como uma estratégia alternativa de crescimento 

externo (no lugar de crescimento empresarial interno ou desenvolvimento) vem, desde a 

década de 1980, sendo do interesse também de teóricos da área de finança, em especial no que 

diz respeito aos resultados para os acionistas das empresas envolvidas.   

Visando adquirir e integrar rapidamente os recursos e expertise já existentes no 

chamado mercado estratégico, as empresas podem recorrer às fusões e aquisições, operações 

consideradas, por Wernerfelt (1984), como uma maneira rápida de aumentar o capital 

intangível da empresa adquirente.  

Nos artigos de autoria de Barney (1988), Capron e Pistre (2002) e Uhlenbruck, Hitt e 

Semadeni (2006), esta análise é realizada sob a perspectiva teórica da Resource-Based View – 

RBV, sendo também destacada a importância das fusões e aquisições (F&A) como meio de 

acelerar a acumulação de recursos. 

A vertente econômica da motivação para a realização de uma F&A tem como sub-

objetivo a rapidez, pois conforme Bancel e Duval-Hamel (2008, p.46), ―a operação de F&A é 

percebida como o único meio de obter rapidamente o crescimento e a pujança desejada‖.  

Os autores Bancel e Duval-Hamel (2008) enumeram sete vetores, os quais funcionam 

como verdadeiras alavancas para o crescimento externo, que são buscados pelas empresas por 

meio de operações de F&A, a saber: 

 adquirir recursos estratégicos, com destaque para o trio de recursos-chaves para o 

crescimento: os potenciais de pesquisa e desenvolvimento (P&D), as marcas e outros 

ativos imateriais determinantes para os processos de criação de valor, tais como as 

competências técnicas dos colaboradores da empresa comprada; 

 permitir a diversificação estratégica, incluindo expansão nas mesmas atividades, a entrada 

em atividades complementares e a entrada em outros setores, totalmente diferentes. A 

diversificação pode ser também em relação à localização geográfica das atividades, 

culminando com a internacionalização das empresas; 
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 aumentar a participação de mercado, em decorrência do aproveitamento das estruturas da 

empresa-alvo, da ampliação do portfólio de produtos e serviços oferecido aos clientes e da 

própria carteira de clientes da empresa comprada; 

 aumentar a capacidade de investimento, face aos recursos financeiros postos à disposição 

para a tomada de decisões de alocação, pelas possibilidades de liquidação de negócios, de 

venda de ativos e de ganhos tributários (redução no pagamento de impostos e taxas); 

 contornar barreiras legais (fiscais, administrativas ou protecionistas), no caso de operações 

de F&A trans-nacionais,  

 modificar as condições da concorrência e as estruturas de mercado, aumentando as 

barreiras de entrada (PORTER, 1980) e o poder de negociação da empresa frente aos 

demais atores: fornecedores, clientes, governos, credores. 

 iniciar mudanças internas, oxigenar o clima organizacional existente e modificar a cultura 

reinante na organização iniciadora. 

Para Meier e Schier (2006, p.23), ―a aquisição de recursos específicos desempenha 

igualmente um papel importante no crescimento externo‖, destacando as operações de F&A 

como uma maneira de suprir rapidamente necessidades de recursos desejados, quando estes 

não são disponíveis para compras no mercado e são de difícil cópia (competências ou ativos, 

ressaltando-se a transferência de tecnologias, do conhecimento e do ―savoir-faire‖ da equipe). 

Quando a busca de recursos específicos é o motivo estratégico da F&A, os autores lembram 

que ―a empresa adquirida tem, então, essencialmente um papel de ‗fornecedora de recursos‘, 

visando completar ou melhorar as capacidades da empresa compradora‖. Já quando se trata da 

compra de marcas renomadas,  

o objetivo essencial aqui é preservar o goodwill das marcas dos produtos comprados, 

mas igualmente o da empresa adquirida. O adquirente não tem, sobre este ponto, 
nenhum interesse de ‗descapitalizar‘ as marcas de prestígio, reconhecidas 

internacionalmente e promissoras para o futuro. 

(MEIER; SCHIER , 2006, p.23) 

2.5.4   As ondas de F&A na França 

Vistas sob uma perspectiva histórica, as F&A ocorrem ―em ondas‖, apontam, entre 

outros, Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 18), Meier e Schier (2006, p. 38).  Estes movimentos 

estratégicos correspondem a operações mundialmente efetuadas, em um dado lapso de tempo 

e que obedecem a uma certa lógica e usam predominantemente determinados mecanismos.     
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O mercado francês de fusões e aquisições desenvolveu-se tardiamente em relação ao 

dos Estados-Unidos, com o início significativo de atividades a partir dos anos 1960, 

esclarecem Meier e Schier (2006, p. 39), afirmando que, ainda assim, se podem distinguir 

fases especificas, ou ―ondas bastante idênticas às constatadas nos mercados norte-

americanos‖. 

O Quadro 6, a seguir, faz uma síntese das principais ondas detectadas no período que 

vai do final do século XIX aos dias atuais. 

Quadro 6 – Caracterização das ondas de operações de fusões-aquisições  

ON
DA 

ÉPOCA CARATER DESCRIÇÃO / RAZÃO 

1 

De 1895 
até a I 

guerra 
mundial 

Formação de 

monopólios 

Operações horizontais, relativas principalmente às grandes empresas industriais em um mesmo 

setor, visando construir posições monopolísticas 

2 
Anos 
1920 – 

1965 

Formação de 
oligopólios 

Operações verticais, visando à expansão de mercado, devidas à adoção da legislação anti-trust 
nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. No início dos anos 1960? o mercado 

francês de F&A começa a ser mais ativo. 

3 
Anos 
1966-
1973 

Formação de 
conglomerad
os 

Fusões em uma lógica de diversificação, para redução de riscos, com compra de negócios em 
setores diferentes e não-relacionados, formando conglomerados muitos dos quais desmanchados 
na década de 1980; na França o mercado se agita em torno da consolidação de setores nacionais, 
para posterior expansão para outros países. 

4 
Anos 
1973-
1990 

Privatizações 
e 
concentração 

Período inicial de baixa atividade, devido aos choques do petróleo, seguido de modernização e 
desregulamentação dos mercados, reconcentração de atividades dos conglomerados e 
privatizações. 

5 
Inicio da 
década 
de 1990 

Fusões entre 
splits e spin-
off 

Operações com vistas à consolidação de empresas e atividades nascidas dos desmembramentos 
dos conglomerados, caracterizando-se por operações fundadas em dívidas e operações hostis 
(takeovers) 

6 

Meados 

das 
décadas 
1990 – 
2003 

Formação de 

mega-
empresas e 
multinacio-
nais 

Operações predominantemente horizontais e crescentemente internacionais e, visando à 
consolidação de setores, ramos de atividade ou uma região. No final deste período são 
desenvolvidas operações com e entre empresas virtuais (―.com‖); restrições anti-trust no Brasil 
(Lei 8884/94); baixa atividade no mercado francês, no começo da década, seguindo-se de forte 
crescimento, com F&A gigantes, de uma forte dimensão internacional e coexistência de 
operações ofensivas (em setores de alto crescimento) e defensivas (em setores maduros). 

7 
De 2004 
a... 

Formação de 
empresas 
multinacionai
s, em setores 

consolidados 
e fortemente 
concentrados 

Continuação da onda anterior, após a pausa forçada pela ―bolha da internet‖, com operações 
horizontais (cerca de 80% das F&A), muitas de alto valor, nacionais e internacionais, em setores 
estratégicos como bancos, mídias, laboratórios farmacêuticos, energia, telecomunicações e 
outros; emergência de novas zonas geográficas ativas em operações (Brasil, China, Rússia, Índia, 

México) e de adquirentes oriundos de países em desenvolvimento. Destaque para os fundos de 
investimentos (private equity), os quais foram responsáveis por cerca de 20% das F&A ocorridas 
mundialmente em 2006.  

Fonte: elaborada pela autora, baseada em Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 18-23), Meier e Schier (2006, p. 38-39).   

2.5.5 As F&A e o risco empresarial 

Para Bancel e Duval-Hamel (2008), o risco sempre existirá nas operações de F&A , 

considerando-se que, necessariamente, serão feitas conjecturas e hipóteses sobre os valores 
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intrínsecos das firmas envolvidas e sobre os possíveis ganhos sinérgicos. Meier e Schier 

(2006, p.47) reputam as F&A como operações de alto risco, em termos da criação de valor. 

Entretanto, esclarecem Brealey e Meyers (2003a), que o risco empresarial tem dois 

componentes: o risco sistêmico e o risco específico, o qual que pode ser reduzido via 

diversificação dos investimentos, o que pode ocorrer através de uma F&A. Os processos de 

F&A mais importantes são: a fusão horizontal, a fusão vertical e a por conglomerado (ou 

diversificação ou não relacionadas), já definidas anteriormente, com base nos mesmos 

autores.   

2.5.6  As F&A criam valor? 

Meier e Schier (2006, p.47) levantam a questão de que nas F&A talvez a análise em 

termos de transferência de valor seja mais precisa, ao invés de atentar-se à criação de valor. 

Mas quem lucra com as F&A? Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 124) fazem esta pergunta e 

afirmam ser esta uma questão complexa e recorrente, de difícil resposta, pois para mensurar a 

criação de valor, latu sense, o ideal seria poder comparar os cenários com e sem a 

concretização da operação, o que não é possível, vez que se trata de processo irreversível.  

Além disso, existem questões metodológicas para avaliar com precisão os impactos da 

F&A sobre todos os stakeholders, explicam os autores, e as pesquisas que estudam as 

consequências das operações em termos de eficiência econômica e de estruturas de preços 

setoriais são ambíguos; então, um negócio desta natureza ―pode ser qualificado de sucesso se 

três condições são preenchidas: a F&A repousa em uma verdadeira estratégia; se a adquirente 

não paga demais pela empresa-alvo; as equipes da empresa-alvo e as da adquirente são 

rapidamente integradas‖ (BANCEL; DUVAL-HAMEL, 2008, p. 125). 

Para Meier e Schier (2006), os objetivos e motivações estratégicas das firmas para 

iniciarem uma operação de F&A podem ser classificados como:  

 motivos estratégicos ofensivos (aumentar seu poder de dominação e de influência; captar 

recursos específicos; penetrar e posicionar-se em um novo mercado; renovação ou 

recuperação organizacional);  

 motivos estratégicos defensivos (consolidar posições em setores maduros; adaptação às 

evoluções tecnológicas; obter um tamanho crítico; atrapalhar as ações de um concorrente 

incômodo; limitar as entradas no setor de atividade);  
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 busca de sinergias operacionais (ganhos de escala, ligados aos efeitos de volume; ganhos 

nos custos, relacionados ao compartilhamento de recursos; sinergias de crescimento, por 

complementaridade de recursos e ativos, tangíveis ou imateriais) 

Merton (2004, p. 294) diz que, ―em resumo, há três tipos de razões para uma firma 

considerar a aquisição de uma outra firma: 1) sinergia; 2) impostos; 3) a firma a ser adquirida 

é uma ‗barganha‘. Elas têm em comum que a aquisição deverá aumentar o valor da riqueza 

dos atuais stakeholders das firmas adquirentes‖.  

Diversas correntes teóricas discutem os ganhos nas operações de fusões e aquisições.  

Camargos e Barbosa (2008, p. 208, com base em Weston, 1994), efetuaram uma 

compilação destas vertentes e seus argumentos, as quais sejam:  

Hipótese da Eficiência - uma F&A pode melhorar tanto o desempenho de uma 

empresa, como produzir uma empresa mais eficiente, devido à obtenção de algum 

tipo de sinergia.  

Hipótese da Informação - efeito de curto prazo causado na cotação das ações das 

empresas envolvidas no mercado, que tenta incorporar ao preço o resultado ou o 

desdobramento da união.  

Hipótese da Agência - as F&As podem ser um mecanismo para minimizar os 

problemas e custos de agência.  

Hipótese Poder de Mercado - se as economias esperadas pela F&A não ocorrerem, o 

aumento na concentração foi motivado por ganhos de monopólio.  

Hipótese dos Impostos - F&As são motivadas por ganhos tributários.  
(CAMARGOS; BARBOSA, 2008, p. 208) 

A hipótese da informação encontra-se subjacente à maioria das pesquisas realizadas que 

repousam na metodologia de estudo de evento. Meier e Schier (2006, p. 49) distinguem duas 

abordagens principais, conforme se queira estudar o impacto da F&A a curto-prazo ou a 

longo-prazo. 

Dada a dificuldade de avaliar a criação de valor no sentido amplo, o foco das análises 

voltou-se para os ganhos obtidos pelos acionistas, que têm dois objetivos principais ao 

realizarem uma F&A, segundo Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 110-116): a criação de valor 

acionário e a preservação do controle ou poder de mando na empresa resultante. 

A criação de valor acionário principalmente no curto-prazo, em decorrência da elevação 

da cotação das ações da empresa em Bolsa é objeto de inúmeros estudos.   Bancel e Duval-

Hamel (2008, p. 113-116), apoiando-se em diversos outros pesquisadores, apontam oito 

fatores que influenciam estruturalmente e contribuem para a geração de valor acionário, ora 

para os sócios da adquirente ora para os da empresa-alvo:  
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a) quando o caráter da oferta é hostil, beneficia principalmente os acionistas da empresa-

alvo;  

b) se houver dirigentes na organização adquirente que também sejam acionistas, que 

estão colocando seus patrimônios em jogo, há criação de valor para estes e seus pares;  

c) se o pagamento for a dinheiro, de acordo com os autores, beneficia os acionistas da 

adquirente, por sinalizar a confiança dos compradores em resultados de sinergias 

futuras, que não serão compartilhados com os vendedores da empresa-alvo;    

d) quando o ambiente legal e institucional é favorável aos acionistas minoritários, exerce 

influência resultando frequentemente na elevação dos prêmios de aquisição e no uso 

de títulos para o pagamento aos acionistas da empresa-alvo; 

e) quando a empresa comprada é de pequeno porte, quer seja cotada em Bolsa de valores 

quer não, segundo pesquisas feitas, há a geração de ganhos em montantes mais 

elevados para os acionistas da adquirente; 

f) se a adquirente detém alta liquidez, com um grande valor em seu caixa, seus gestores 

estarão tentados a supervalorizar a compra, pagando altos prêmios, que beneficiarão os 

acionistas da firma-alvo; 

g) quanto maior o grau de diversificação da empresa-adquirente, menor a geração de 

valor acionário; as análises mostram que mesmo um impacto negativo nestes casos 

(―dito de outra maneira, é o acionista que deve diversificar, não as empresas‖, que 

devem se especializar para obter melhor performance e reduzirem os custos de 

coordenação e de gestão) ; 

h) a localização das empresas, pois que as operações transnacionais criam menos valor 

do que as F&A domésticas, realizadas em um mesmo país, explicado pelas 

considerações sobre maiores riscos, devido aos contextos culturais heterogêneos que 

possivelmente dificultam a efetivação das sinergias. 

Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 126), finalizando, apontam que as ―conclusões são 

válidas para os Estados Unidos e para a Europa, quaisquer que sejam os períodos estudados‖: 

as fusões criam massivamente valor para os acionistas das sociedades-alvo e têm, 

em média, pouco impactos sobre as cotações de Bolsa das sociedades iniciadoras. Se 

levar-se em conta o impacto das F&As para os acionistas das sociedades alvo e 

iniciadoras, nos podemos concluir que as F&As criam, em média, valor acionário. 

Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 126) 
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2.5.7   As F&A e a Teoria fiscal 

A teoria fiscal enfoca a questão da tributação e os benefícios fiscais. Através desta 

perspectiva, Modigliani e Miller (1963) corrigindo seu artigo anterior (1958), concluem que 

as empresas preferem angariar recursos contraindo dívidas a obtê-los dos acionistas, por causa 

do benefício fiscal do menor pagamento de impostos.  

As conclusões de M & M, entretanto, basearam-se, segundo Brealey e Myers (2003), na 

compensação das vantagens do benefício de impostos pelos custos do capital próprio, custos 

do aumento de probabilidade de inadimplência e falência e perda de flexibilidade 

administrativa, sendo válida para estes casos específicos.  

Estudos posteriores de Miller (1977) consideraram ainda a incidência de impostos sobre 

as pessoas dos acionistas e a diferença de alíquota de tributação entre as rendas pessoais 

geradas por juros (decorrentes de empréstimos) e por dividendos (decorrentes de 

investimentos em ações), verificando que o tratamento diferenciado pode favorecer o uso da 

fonte de financiamento empresarial que gere menos impostos em detrimento da outra.  

Mas esta conclusão ainda é limitada porque prevalece ainda neste estudo, a não 

existência de custos de falência, que como já examinado anteriormente, podem ser bastante 

elevados, tanto os suportados pela própria empresa quando ainda em dificuldades e 

decorrentes da simples ameaça de falência (tais como recusa de crédito por fornecedores, fuga 

de clientes, perda de talentos humanos), como os relativos à própria ocorrência da falência 

(como custos legais, alienação dos ativos por valores inferiores aos de mercado, por 

exemplo).  

Assim, devido ao compartilhamento dessas dificuldades com outros elos da cadeia 

produtiva, quanto mais a empresa estiver endividada, maiores as pressões relacionadas à sua 

falência, que precisam ser contrapostos aos benefícios fiscais da dívida. 

O benefício advindo da tributação pode não ter efeito, mostra o modelo desenvolvido 

por DeAngelo e Masulis (1980) que liga o benefício da dedutibilidade de despesa de juros ao 

grau de alavancagem da empresa: o nível ótimo de alavancagem da empresa dependeria dos 

seus créditos tributários, que quanto maior, menor a tributação esperada da empresa e, 

portanto, menor o benefício fiscal permitido, concluindo, então os autores que o nível de 

endividamento é inversamente proporcional ao crédito tributário. 
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Em outras palavras: maior a rentabilidade da empresa, maior a tributação. Portanto, o 

benefício fiscal será maior para empresas mais rentáveis, significando dizer que o benefício 

da dedutibilidade incentiva as firmas mais lucrativas a terem maior nível de alavancagem. 

2.5.8  As F&As , a questão de agência (agency) e a governança empresarial 

A teoria dos custos da agência examina as relações entre os gestores, acionistas e 

credores da firma. A teoria, desenvolvida por Jensen e Meckling (1976) aponta que a 

separação entre propriedade e controle nas empresas ou a existência de posição acionária 

detida por gestores de uma empresa, bem como a assimetria da informação e os interesses 

possivelmente divergentes entre os diferentes agentes passam a interferir nas decisões de 

gestão, de investimento e de financiamento, tendo como consequência de um possível 

comportamento oportunista, por parte de qualquer dos agentes.  

Em virtude disso, os gestores podem tender a decidir com base nos seus próprios 

interesses, em detrimento dos credores, acionistas ou acionistas não gestores. Assim, podem 

causar conflitos e consequentes de mecanismos de monitoração para a proteção aos credores e 

acionistas, os quais resultam em custos (chamados ‗de agência‘); algumas evidências indicam 

desistência da maximização do valor de mercado da empresa, como objetivo geral.  

 Jensen e Meckling (1976) demonstram a potencial interação entre as decisões de 

investimento e financiamento, ao indicarem a existência de custos de agência, que deslocam 

os benefícios da dívida.  

Ainda sob a perspectiva da teoria do agente, Jensen (1986) conduziu novos estudos, 

concluindo que apesar dos custos associados à dívida, por reduzir o montante de caixa livre à 

disposição dos gestores, os pagamentos, especialmente decorrentes do endividamento, 

reduzem e controlam os conflitos de interesse entre administradores e acionistas.  

Para eles, a empresa estará comprometida com o pagamento de suas dívidas e os 

gestores terão menor flexibilidade financeira para tomar decisões que não irão de encontro aos 

interesses dos acionistas. Portanto, o aumento da alavancagem pode reduzir os custos totais de 

agência. Entretanto, estando a empresa comprometida com a realização de investimentos, o 

pagamento de dividendos e o endividamento tendem a ser menores. 
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A busca de uma estrutura de capital que conduza a ganhos e a uma maior rentabilidade 

pode ser a motivação subjacente a algumas F&As. Williamson (1985) afirma que a escolha 

dos investimentos pode influenciar escolha do financiamento. E que o tipo de governança 

adotada pela firma também será influenciada pelas características dos recursos alocados na 

firma.  

O‘Brien (2003) também analisou a relação entre as características dos ativos 

empresariais e o custo da estrutura de capital, concluindo que as firmas preferem geralmente o 

financiamento da dívida, por ter custos mais baixos de governança.   

O autor faz uma extensa análise de outros pesquisadores, indicando que embora 

recursos originais ou altamente especializados sejam prováveis fontes da vantagem 

competitiva, como prescrito por Barney (1991) e Balakrishnan e Fox (1993), os ativos mais 

específicos e únicos são também não-comercializáveis e não-realocáveis (LONG; MALITZ, 

1985).  

O trabalho de Kochhar e Hitt (1998), sobre aquisições alavancadas (LBOs), indicou que 

elas tendem a ocorrer em firmas com recursos não-especializados e baixas oportunidades de 

investimentos, pois causa baixos custos de governança da dívida, sendo a forma preferida de 

financiamento. 

Assim, os custos de agência influenciam a estrutura de capitais da empresa e na medida 

em que os seus custos superem os benefícios fiscais advindos da estrutura de capitais da 

empresa absorvida ou de novas dívidas ou de financiamentos, as operações de F&A não 

devem ser realizadas.  

2.5.9 A operacionalização de uma operação de F&A 

Para as empresas envolvidas uma operação de F&A sempre representa um desafio a 

enfrentar, desafio este representado pela mudança e os riscos daí decorrentes.  

Para empresas cotadas em Bolsas de Valores, a variação dos preços de suas ações pode 

ter grandes consequências, razão pela qual Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 83) alertam sobre 

a necessidade de respeitarem-se os passos e o calendário do processo, as regras relativas à 

necessária autorização por parte das autoridades do mercado e/ou agências regulamentadoras. 
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2.5.9.1 O processo das operações de F&A 

A Figura 7 mostra o fluxo do processo de operações de F&A, conforme se trate de uma 

oferta amigável ou hostil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Fluxo do processo de operações de F&A amigáveis ou hostis. 
Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Meier e Schier (2006, p. 147) 

 

Os possíveis resultados do fluxo, opções expressas na Figura 7 como círculos, são:  

 uma nova situação na empresa-alvo,  

 a modificação das condições da oferta inicial ou desistência da operação,  

 a empresa-alvo se tornar uma filial ou ser absorvida pela adquirente, ou  
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 uma fusão entre as empresas formando uma nova entidade jurídica. 

2.5.9.2   As regras brasileiras  

Em razão de este ser um trabalho desenvolvido em uma universidade brasileira e para 

efeito comparativo com o contexto francês, destacam-se alguns aspectos, julgados de maior 

importancia, sobre as regras brasileiras. 

A Lei das S/As (Lei 6.404/1976) determina que, para a realização da operação de 

incorporação ou fusão, sejam elaborados determinados documentos societários, os quais 

deverão ser firmados ou ratificados pelos acionistas das sociedades envolvidas e deverão ser 

arquivados nos registros públicos competentes, para que a operação possa ser passível de 

questionamento por terceiros, a saber: protocolo; justificação; laudo de avaliação; AGE-

Assembléia Geral Extraordinária; e alteração do contrato ou estatuto social das empresas. 

O protocolo funciona como uma espécie de roteiro de operação, cuja base legal é o 

artigo 224 da Lei 6.404/1976: ―as condições da incorporação, fusão ou cisão com 

incorporação em sociedade existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de 

administração ou sócios das sociedades interessadas‖. 

A justificação é prevista na Lei das S/A, no artigo 225. Poderá ser elaborada junto com 

o protocolo, como uma exposição de motivos da operação, além de fixar outros aspectos 

relevantes aos direitos dos acionistas: 

Art.225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à deliberação 

da assembléia-geral das companhias interessadas mediante justificação, na qual 

serão expostos: 

I - os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua realização; 

II - as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação 

dos seus direitos, se prevista; 

III - a composição, após a operação, segundo espécies e classes das ações, do capital 

das companhias que deverão emitir ações em substituição às que deverão extinguir; 

IV - o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes. 

(Lei 6.404/1976) 

O laudo de avaliação do patrimônio líquido das sociedades envolvidas na F&A deverá 

ser elaborado observando-se o contido no artigo 8º da lei das S/A:  

Art.8º. Avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa 

especializada, nomeados em assembléia-geral dos subscritores, convocada pela 

empresa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação 

com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital 

social, e em seguida convocação com qualquer número.  

(Lei 6.404/1976) 
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Se os sócios ou acionistas das sociedades envolvidas na operação aprovarem o 

protocolo e a justificação, os mesmo deverão nomear três peritos (pessoas físicas ou 

empresas, que irão avaliar o patrimônio liquido das sociedades submetidas à fusão; essa 

avaliação é de fundamental importância ao processo, devendo ser feita de forma criteriosa, 

utilizando-se um dos três métodos básicos de avaliação, conforme prescreve a Lei 

6.404/1976: 

 Pelo valor contábil, observados os artigos 183 e 184 da Lei das S/A; 

 Pelo valor de mercado, quando avaliado por sua cotação no mercado; e, 

 Pelo valor econômico ou negocial, com base nos prováveis retornos futuros a serem 

gerados pela empresa, sendo o método do fluxo de caixa descontado a valor 

presente o mais recomendado, apesar de não existir método de avaliação infalível.  

Interessante notar que a Lei 6.404/1976 não exige o levantamento de demonstrações 

financeiras ou balanço específico. Apesar disso, na prática esses documentos dão suporte ao 

laudo de avaliação a ser elaborado pelos peritos ou empresa de avaliação e a Lei n 9.249/1995 

determina:  

Art.21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em 

virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço especifico para esse 

fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado.  
(Lei n 9.249/1995) 

O balanço em questão devera ser levantado pela pessoa jurídica ate 30 (trinta) dias antes 

da ocorrência da AGE que deliberar sobre a operação, segundo a mesma lei.  

A AGE representa a decisão final dos acionistas das sociedades envolvidas na F&A, a 

respeito da realização (ou não) da operação são os sócios ou os acionistas das sociedades 

envolvidas. Nas sociedades anônimas, a decisão deverá ser tomada por pelo menos, metade 

dos acionistas com direito a voto, podendo haver necessidade de um quorum maior, a 

depender do estatuto da empresa. A convocação dos acionistas para a AGE deverá ser 

realizada através de anúncio publicado por, no mínimo, três vezes, em jornal oficial ou de 

grande circulação, contendo local, data, hora e pauta da reunião, com um prazo de publicação 

de no mínimo quinze dias de antecedência, para a primeira convocação e de oito dias, para a 

segunda convocação.  

No Brasil, muitas das operações de F&A precisam ser analisadas e aprovadas pelo 

Conselho de Administração e Defesa Econômica – CADE, órgão que tem a responsabilidade 
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de orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos de poder econômico, em caráter de prevenção 

ou de repressão, sendo a última instância na esfera administrativa nacional, sobre a matéria 

concorrencial, conforme as atribuições previstas no artigo 54, parágrafo 3º da Lei nº 8.884, de 

11 de junho de 1994: 

Art. 54: Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de 

qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de 

mercados relevantes a bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do 

CADE. 

(Lei nº 8.884/1994) 

A Lei do Mercado de Valores Mobiliários (n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976) dispõe 

que nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem o 

prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, ou seja, é obrigatório o registro 

de ofertas públicas, conforme disposto no site institucional da CVM. 

A diretriz de concepção do registro adotada pela CVM é de não exercer julgamento de 

valor sobre empresas e fundos que desejam captar recursos no mercado público. Apenas zela 

pelo fornecimento adequado de informações aos investidores, mediante uma verificação da 

legitimidade da emissão de valores mobiliários e da legalidade dos atos societários que lhe 

deram origem.  

Esta análise, entretanto, não se constitui, todavia, em atestado de qualidade do 

empreendimento. Além de servir como proteção, a sistemática de registro estabelece os 

elementos mínimos de informação, com base nos quais o investidor poderá tomar as decisões 

de investir. 

O registro de emissão e distribuição de valores mobiliários é um procedimento que 

fornece aos investidores dados sobre os valores mobiliários a serem oferecidos, entre os quais 

se destacam suas características, volumes, preço, forma e locais de colocação, comissões de 

intermediação, agentes de colocação, etc. Tais informações, em conjunto com aquelas da 

operação em si e do emissor dos títulos, são consideradas, pela CVM, suficientes para que o 

investidor possa tomar uma decisão consciente. 

O prospecto, que contém o resumo da documentação enviada à CVM. A 

responsabilidade de disseminação do prospecto cabe ao emissor e, quando for o caso, às 

instituições financeiras encarregadas da distribuição dos valores mobiliários, que devem 

garantir a existência de um número adequado de cópias para fornecimento aos interessados. 
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Embora a responsabilidade primária sobre as informações prestadas seja do emissor, 

cabe ao intermediário líder da colocação, quando houver, revisar essas informações, a fim de 

verificar se são fidedignas e suficientes para uma tomada de decisão pelos investidores. 

Considerando que é fundamental que o prospecto chegue aos investidores antes da 

decisão de compra e que é aceitável que o esforço de vendas se inicie antes da aprovação final 

do registro, a CVM não faz restrição ao uso de um prospecto preliminar, contendo também 

um resumo das informações submetidas ao registro.  

A CVM também aceita o uso de material publicitário nas distribuições públicas, desde 

que previamente submetido a sua aprovação e que não induza o investidor a erros de 

julgamento, alerta o site corporativo. 

Apenas após a aprovação do registro, pela CVM, poderão ser feitas as confirmações de 

ordens de compra, de modo a atingir um certo grau de eficiência de mercado. Durante o 

período de espera serão válidas as solicitações de reserva de títulos para compra.  

2.5.9.3   As regras francesas  

Para empresas cotadas em Bolsa, os autores Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 82) 

afirmam que as alternativas disponíveis na França para as empresas francesas que queiram 

efetuar uma F&A são: as ofertas públicas e as fusões entre iguais, ou seja, entre empresas de 

porte similar. 

Os aspectos jurídicos e organizacionais de uma F&A são múltiplos e mobilizam muitos 

órgãos (internos e externos às empresas) em um calendário bastante complexo. Para que se 

tenha idéia do desenrolar deste processo, Bancel e Duval-Hamel (2008, p.133) apresentam um 

cronograma, reproduzido, com adaptações, no Quadro 7. 

O processo começa com o estabelecimento de um dossiê (projeto de prospectos) pela 

empresa iniciante e sua apresentação ao visto prévio do órgão regulamentador do mercado 

financeiro local (no caso da França, a AMF – Autorité des Marchés Financiers), ou à 

autoridade de supervisão de um outro membro da Comunidade Européia ou de país 

participante de acordo com o espaço econômico europeu, de acordo com o estabelecido no 

regulamento geral da AMF (AMF, 2009a) e sua Arrêté du 2 avril 2009 (AMF, 2009b).  
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Quadro 7 – Calendário típico de uma fusão amigável na França 

DATA EVENTO 

D -50 

Reunião dos conselhos de administração para autorizar os presidentes a assinarem o projeto de 
fusão e a convocarem uma AGE - Assembléia Geral Extra-ordinária (prazo legal mínimo para a 

convocação: 45 dias antes da AGE). 

D -49 
Assinatura do projeto de fusão e convocação de uma AGE e dos comitês das empresas 

envolvidas. 

D -48 
Designação de um responsável pelo processo da fusão (comissário ou auditor), seguido da 

comunicação do projeto. 

D -47 
Depósito do projeto ao Tribunal do Comércio e demanda de publicação do projeto em um jornal 

de anúncios legais. 

D -30 
Colocação à disposição dos acionistas e dos membros do comitê da empresa de documentos 

relativos à fusão; consulta aos comitês das empresas. 

D -20 
Demanda de publicação do aviso de convocação das AGEs das empresas em um jornal de 

anúncios legais. 

D -18 Envio de cartas de convocação aos acionistas e convocação de auditores externos. 

D 
Realização das AGEs (primeiro a da empresa absorvida, depois a da adquirente), chamadas a 

votar sobre o principio da fusão 

D + 1 Formalidades de publicidade, incluindo o depósito do prospecto da operação na AMF 

D + n Efetivação da fusão, em termos administrativos. 

D = data desejada para a oficialização da fusão pelas AGEs; n = n° indefinido 
Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Bancel e Duval-Hamel (2008, p.133) 

.  

O depósito deve ser acompanhado da entrega à AMF da documentação necessária à 

análise e instrução do dossiê, cujo conteúdo é pré-determinado pela AMF; deve conter dados 

que permitam aos investidores avaliar o patrimônio, a situação financeira, os resultados e as 

perspectivas do emissor e eventuais fiadores, levando em conta a natureza específica da 

empresa, o tipo de operação e os títulos financeiros envolvidos na OPA ou OPE, incluindo os 

direitos unidos a estes e as condições de emissão 

Estas informações devem ser apresentadas sob uma forma fácil de analisar e 

compreender, recomenda o órgão regulador francês; o prospecto se inicia por um índice claro 

e detalhado, seguido de um resumo, para todas as negociações sobre um mercado 

regulamentado com valor nominal superior a 50.000 euros ou o equivalente em moeda 

estrangeira.   

―O resumo expõe concisamente e numa linguagem não-técnica as principais 

características do emissor, dos fiadores dos títulos‖ (AMF, 2009b), sendo solicitado que 
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exponha, igualmente, principais os riscos apresentados. Assim, as duas últimas partes do 

resumo são, obrigatoriamente: descrição dos fatores de risco ligados à iniciadora da operação 

e à categoria de valores mobiliários que são objeto do negócio; e, por fim, outros elementos 

de informação requeridos nos esquemas e módulos com base nos quais o prospecto é 

estabelecido. 

Além destas informações, conforme o regulamento geral da AMF (AMF, 2009a), no 

prospecto deve ser incluído (podendo sê-lo, por referência) os seguintes documentos: 1) as 

informações financeiras anuais ou temporárias; 2) os documentos estabelecidos à ocasião da 

última operação de fusão ou uma cisão; 3) os relatórios de auditoria e as demonstrações 

financeiras; 4) os atos constitutivos e os estatutos; 5) os prospectos e/ou prospectos básicos 

aprovados e publicados anteriormente; 6) as informações regulamentadas; 7) as circulares 

dirigidas aos detentores dos títulos da empresa. 

Ao depósito do prospecto da F&A se segue a suspensão das cotações dos papéis das 

empresas envolvidas, que serão retomadas somente após a publicação do aviso de 

admissibilidade da oferta, explicam Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 83).  

Os autores afirmam que as ofertas perduram por ―vinte cinco a trinta e cinco dias de 

Bolsa e durante este período os acionistas podem manter ou negociar seus títulos‖, 

movimento esse supervisionado pela AMF, e, acrescentam, ainda, que podem ser incluídas, 

pela iniciante, cláusulas restritivas ou suspensivas, como, por exemplo, um limiar mínimo de 

compras, para obter uma determinada porcentagem do capital da empresa-alvo. 

―A fim de convencer os acionistas de trazer seus títulos à oferta, a adquirente deve 

geralmente oferecer um prêmio em relação à última cotação da Bolsa (ou a uma média das 

últimas cotações)‖, ensinam Bancel e Duval-Hamel (2008, p. 84), esclarecendo que de acordo 

com a pesquisa por eles feita, este prêmio se situa entre 20 e 40% a mais. 

2.6 A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EMPRESARIAIS 

A divulgação de informações organizacionais ao mercado (disclosure, em inglês) é tema 

de diferentes posturas empresariais, que variam desde estabelecer e manter as decisões 

estratégicas planejadas e/ou tomadas no maior segredo possível à adoção níveis de 

transparência mais elevados, com compartilhamento e comunicações regulares e voluntarias 

aos diversos públicos internos e externos, ou seja, seus stakeholders.  
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Entre os estudiosos do tema, existem defensores de ambas as posições. A transparência 

é a postura mais estimulada pelos órgãos de regulamentação econômica, atualmente, havendo 

regras explicitas para garantir a divulgação mínima de informações confiáveis aos 

investidores e acionistas, com especial atenção aos minoritários.  

2.6.1 As informações que são divulgadas  

2.6.1.1 Divulgação voluntária 

De acordo com Marcon (2002) e com Camargos e Barbosa (2003), são inúmeros os 

trabalhos acadêmicos que examinaram o grau de eficiência do mercado em antecipar 

informações e incorporá-las aos preços, a partir dos estudos seminais de Dolley (1933), Myers 

e Bakay (1948), Barker (1956, 1957 e 1958), Ashley (1962), Ball e Brown (1968) e Fama, 

Fisher e Jensen (1969), os quais, na grande maioria, demonstram que a divulgação de 

informações impacta o valor de mercado da empresa. Estudos desenvolvidos por Lev (2001), 

Marcon (2002), Kayo (2002; 2007), Comerlato e Terra (2003) e  Kayo, Teh e Basso (2006), 

entre vários outros, ilustram esse quadro.   

Gelb (2002), Guthrie et al. (2004) e Abdolmohammadi (2005) pesquisam a relação 

entre a divulgação a respeito do capital intelectual e o valor de mercado de empresas; 

Chaminade e Johansson (2003) questionam se eventuais diferenças culturais podem interferir 

na administração e divulgação do capital intelectual; White, Lee e Tower (2007) estudaram os 

direcionadores da divulgação voluntária do capital intelectual por empresas do ramo de 

biotecnologia, com ações listadas em bolsa de valores.  

Em paralelo às investigações sobre a criação de valor empresarial, no mundo inteiro é 

crescente o interesse na ampliação do grau de divulgação e transparência de informações de 

empresas participantes do mercado de capitais. Teóricos da União Européia examinam a 

divulgação dos intangíveis por empresas de vários países europeus, como Holland (2001; 

2006; 2006a), Malhotra (2002), Bergamini e Zambon (2003), Gandía (2003), Andriessen e 

Stam (2005), Bounfour e Edvinsson (2005), García-Meca (2005) e Cordazzo (2005), Gruning 

(2008; 2009), dentre outros. 

Comerlato e Terra (2003) destacam que no Brasil isto também se verifica, havendo 

demonstrações de interesse na ampliação do grau de divulgação e transparência de 
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informações de empresas participantes do mercado de capitais: a Bolsa de Valores do Estado 

de São Paulo (BOVESPA) instituiu contratos de melhores práticas quando da implementação 

do Novo Mercado e dos Níveis I e II de Governança Corporativa, em 2002 e a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), pela Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, 

implementou alterações quanto à forma de veiculação de informações relevantes por parte das 

empresas, salientando que a divulgação e a comunicação de ato ou fato relevante, mesmo 

quando resumida, deve ser feita de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público 

investidor.  

Na Europa, o movimento inclui não apenas aspectos financeiros relativos à governança 

corporativa, mas também a própria mensuração e divulgação dos ativos intangíveis, através de 

iniciativas nacionais ou da comunidade européia, como o projeto RICARDIS - Reporting 

Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs, que 

pretende incentivar a mensuração e a divulgação, por parte das empresas, das atividades de 

pesquisa e outras formas de capital intelectual e outros intangíveis.  

A respeito dos relatórios financeiros e dos intangíveis, a orientação fornecida pela 

Commission of the European Communities (2003a, p.10), afirma:   

o relatório financeiro visa fornecer aos agentes externos informações sobre o 

desempenho financeiro da empresa e uma visão ―verdadeira e justa‖ dos seus ativos 

e passivos. Os órgãos reguladores mundiais da contabilidade fazem imposições de 

tratamentos diferentes para dois tipos de ativos em relatórios financeiros da empresa.  

A orientação da citada organização gira em torno da seguinte questão básica: ―em que 

circunstâncias devem as despesas com intangíveis ser reconhecidas como um ativo no 

balanço?‖, enumerando as possíveis decisões e comentando que, no caso dos intangíveis, há 

mais opções de tratamento: 

Para itens corpóreos (por exemplo, entregas, plantas e equipamentos), a decisão é se 

é melhor capitalizar ou reconhecer como despesa, mas no caso dos ativos intangíveis 

a decisão engloba quatro alternativas: reconhecer como um ativo; reconhecer como 

um gasto intangível; reconhecer como uma despesa geral agregada; e divulgar 

apenas, sem reconhecimento.  
Commission of the European Communities (2003a, p.10) 

Neste mesmo sentido, a EFFAS – The European Federation of Financial Analysts 

Societies divulgou em 2008 dez princípios de para divulgação de capital intelectual, seja 

como parte dos relatórios contábeis financeiros anuais, seja como um relatório específico: o 

Relatório do Capital Intelectual, a saber: 

1. conexão clara para a futura criação de valor;  2. transparência da metodologia; 3. 

normalização; 4.consistência ao longo do tempo; 5. Compensação equilibrada entre 
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a divulgação e a privacidade; 6. Alinhamento de interesses entre empresa e os 

investidores; 7 prevenção de vazamento de informações; 8.confiabilidade e 

responsabilidade; 9.  declaração sobre risco; 10. Posicionamento de divulgação 

eficaz e oportuna.   

(EFFAS, 2008, p. 10) 

Mouritsen, Bukh e Marr (2004) tentaram estabelecer regras para o desenvolvimento de 

relatórios sobre o capital intelectual, discutindo as razões da divulgação, o que e como 

divulgar. Thorleifsdottir e Claessen (2006, p. 35) comparam o conteúdo e objetivos de 

divulgação dos relatórios empresariais financeiros e sobre o capital intelectual, utilizando-se 

de um paralelo construído por três questões em conjunto, mostradas no Quadro 8:  

Quadro 8 – Paralelo entre os principais temas dos relatórios financeiros e dos relatórios 

específicos do capital intangível 

RELATÓRIOS FINANCEIROS RELATÓRIOS DO CAPITAL INTANGIVEL 

Quais são os ativos e passivos da empresa? Quais são os recursos intangíveis da empresa? 

Como a empresa tem investido? 
O que a empresa tem feito para reforçar seus ativos 

intangíveis? 

Qual o retorno sobre investimento (ROI) da empresa? 
Quais são os efeitos e resultado da atuação dos 

intangíveis da empresa? 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Thorleifsdottir e Claessen (2006, p. 35) 

2.6.1.2 As informações de divulgação obrigatória 

As regras contábeis vêm se modificando para incluir os recursos ou ativos intangíveis, 

em diversos países, inclusive no Brasil, com a promulgação da Lei nº 11.638, de 28 de 

Dezembro de 2007. 

Na França, como nos demais países da União Européia, o Standing Interpretations 

Committee da Comissão Européia emitiu o IAS 38 - Ativos intangíveis (Ativos Incorpóreos - 

com efeitos a partir de 1 de Julho de 1999) explica que, para tornar mais fácil a aplicação das 

International Accounting Standards por parte das sociedades européias a partir do exercício 

contabilístico de 1999, o comitê de contacto da Comissão Européia procedeu ao estudo da 

conformidade entre todas as normas International Accounting Standards aplicáveis e as 

diretivas européias em matéria de contabilidade. Esta análise abrange todas as International 

Accounting Standards e todas as interpretações do Standing Interpretations Committee 

(referidas como IAS) em vigor e aplicáveis aos períodos contabilísticos iniciados 

anteriormente (EUROPEAN COMMISSION, 1999; 2000). 



94 

 

 

 

Apesar destas normativas, ainda não é clara a necessidade de se bem informar os 

acionistas sobre os ativos intangíveis em nenhum dos países observados, talvez pelo tênue 

limite entre as vantagens originárias desta divulgação e os riscos oriundos da perda de 

privacidade das informações sobre intangíveis.  A Commission of the European Communities, 

entretanto, defende a divulgação obrigatória dos intangíveis de uma forma quantitativa, para 

que haja reconhecimento: 

Normas e princípios contábeis estabelecem determinadas divulgações.  Dentro deste 

regime de divulgação obrigatória, regulamentada, as divulgações podem ser 

necessárias para ser reconhecido.  Reconhecimento significa que a divulgação deve 

ser comunicada sob uma forma quantitativa no balanço ou no demonstrativo de 
lucros e perdas. 

Commission of the European Communities (2003, p.10)   

 

2.6.2 Vantagens e riscos da divulgação de informações empresariais 

A respeito da divulgação de informações, Holland (2006a) lembra que se constituem em 

narrativas (―stories‖) empresariais, que devem ser examinadas sob esta ótica; assim como 

Neil (2000), o autor alerta sobre o perigo da perda de vantagem competitiva, em virtude de 

benchmarking, o que leva a empresa a trabalhar com suas informações em três níveis: 

divulgação pública e voluntária, divulgação privada e segredos empresariais.  

Com base em entrevistas, Holland (2001) sugere dois modelos inter-relacionados: um 

para a criação de valor corporativo e outro para a divulgação de informações corporativas 

(corporate disclosure).  Ainda segundo este estudioso, os modelos analisam de forma 

dominante o uso de ativos intangíveis e competências intensivos em conhecimento no 

processo de criação de valor corporativo e seus impactos na avaliação de mercado da 

empresa. 

Barney (1991) advoga a postura de não-divulgação das sinergias visualizadas pela 

empresa adquirente em uma F&A, que resultarão da combinação dos recursos pré-existentes 

com os da empresa-alvo, devido à possibilidade de antecipação de seu valor pelo mercado. 

Em um mercado eficiente, isto resultará em elevação do preço a ser pago na transação, o que 

poderá transferir eventuais ganhos acima da média para os acionistas da empresa comprada e 

não da adquirente. O autor é conclusivo: a empresa que pretende adquirir ou fundir-se com 

outra, deve, sob pena de auferir retornos abaixo da média e até mesmo perdas financeiras,  

desenvolver duas capacidades em especial - a de avaliar seus ganhos sinérgicos com a firma 
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visada e a de avaliar as potenciais sinergias de seus concorrentes e de outras firmas-alvo. 

Hand e Lev (2003) dedicam uma parte significativa de sua obra sobre a avaliação, as 

medidas e os riscos dos ativos intangíveis às consequências adversas das deficiências 

informacionais e Bontis (2001) também trata a respeito da divulgação voluntária de 

informações e Kristandl (2009), estou o relacionamento entre capital intelectual, divulgação 

voluntaria de informações (disclosure) e o custo do capital dos acionistas. 

2.7 O DESEMPENHO EMPRESARIAL  

O desempenho empresarial superior tem sido o eterno alvo da ação estratégica das 

firmas e de inúmeras pesquisas acadêmicas, sendo sempre contraposto a diversos fatores 

explicativos. 

Hyland (2008), por exemplo, entre outros autores, interessou-se pelos resultados obtidos 

por empresas diversificadas, em termos de seu desempenho empresarial de longo-prazo. O 

autor examinou uma amostra de empresas que tiveram uma ocorrência de diversificação no 

período de vinte anos, de 1978 a 1998, em busca de testar a hipótese de que a diversificação é, 

em geral, destruidora (e não criadora) de valor empresarial, analisando a existência de 

retornos anormais passados 05 anos do evento.  

O autor concluiu que existem evidências de que o valor seja destruído para as pequenas 

empresas que diversificam, mas para as grandes empresas ocorre o contrário, ou seja, a 

diversificação conduz à criação de valor.  O porte da empresa é então, segundo este estudo, 

uma variável a ser considerada nestes casos.  

Entretanto, Gardès (2005, p. 12), em seu exame sobre a performance de 79 casos de 

F&As européias trans-fronteiras, no setor bancário, entre 1995 e 2004, apresenta um quadro 

de fundamentação teórica a respeito dos meios de maximizar o valor acionário, em 

consequência do movimento estratégico realizado.  Ele aponta quatro principais vertentes que 

atuam como fontes para desempenho superior, o efeito esperado e as conclusões dos estudos, 

resumidos a seguir:  

1) Poder de mercado – em decorrência do "Paradigma SCP" (structure - comportament – 

performance), é esperado que um grau mais avançado de concentração permita o  aumento de 
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preços e da taxa de créditos e redução da taxa de remuneração dos depositos. Contudo, as 

extremas variações nas estimativas de resultados, não permite concluir sobre a hipotese de 

que a concentração de mercado influencia realmente a performance dos bancos. 

2) Economias de escala – espera-se que depois de uma F&A haja redução dos custos 

unitários dos bens ou serviços, devido ao aumento da quantidade de unidades produzidas. 

Segundo o autor, as firmas de médio porte seriam ligeiramente mais eficientes neste mister do 

que as de porte muito grande ou pequeno e que há presença do efeito inverso, ou seja, 

deseconomias de escala nos bancos maiores. 

3) Economias de Escopo – tem-se como efeito esperado a redução dos custos "pelo viés da 

diversificação (complementaridade dos custos)", mas a maioria das pesquisas analisadas pelo 

autor indica a ausência de provas que possam fundamentar esta hipótese. 

4) Eficiência e sinergia – espera-se a melhoria da eficiência dos custos e dos lucros, obtidas 

pela diversificação dos riscos, aumento de tamanho ou pela difusão da eficiência gerencial e 

administrativa do adquirente para a unidade comprada. No entanto, os resultados obtidos 

"variam pouco em função do porte dos estabelecimentos e a maioria dos estudos não acharam 

ganhos em matéria de eficiência associados às fusões nas quais o adquirente é mais eficiente 

do que a [empresa]-alvo".  

Lock Lee, Guthrie e Gallery (2009), vincularam o capital social corporativo e seus 

diversos componentes à performance da firma, ao estudarem 155 empresas no setor da 

tecnologia da informação. A pesquisa revelou ser o capital humano o melhor preditor do 

desempenho da empresa. Além desta variável, a centralidade da empresa em sua rede de 

mercado e a solidez financeira foram preditores significativos de, pelo menos, uma medida de 

desempenho da empresa.  

Brito e Vasconcelos (2005, p.1) estudaram a influência do país de origem no 

desempenho das empresas. Eles ressaltam que o desempenho empresarial aparece, em 

diversas pesquisas sobre estratégia empresarial, como um dos conceitos mais importantes, 

tendo sido estudado por muitos autores, entre os quais citam Combs, Crook e Shook (2004) e 

Venkatraman e Ramajunam (1986;1987).  

Venkatraman e Ramanujam (1986) propuseram um modelo para o construto 

desempenho empresarial constituído por duas dimensões: a financeira (abrangendo a 
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lucratividade, o crescimento e o valor de mercado),  e a operacional (englobando a  satisfação 

dos clientes, a qualidade, a inovação, a satisfação de funcionários e a reputação).  

O estudo de Combs, Crook e Shook (2004) consistiu em uma metanálise de alguns 

estudos empíricos, publicados em artigos do Strategic Management Journal, tendo o 

desempenho empresarial como variável, objetivando identificar as suas dimensões. Os autores 

desenvolveram um modelo que define o desempenho como resultante da interação da empresa 

com o ambiente em que se insere, tendo sido identificadas três dimensões distintas e 

correlacionadas entre si, dos aspectos financeiros do desempenho - crescimento, lucratividade 

e valor de mercado. 

Glick, Muller e Washburn (2005) julgam que, apesar de muitos pesquisadores 

representarem em seus trabalhos sobre o desempenho empresarial esta variável como um 

construto unidimensional, é mais provável que se trate de  um construto a multidimensional. 

Os autores afirmam também que existem problemas na mensuração desse conceito, e que este 

fato limita avanços teóricos sobre o tema. Eles sugerem que o desempenho empresarial seria 

refetido por sete dimensões: o crescimento, a lucratividade, o valor de mercado, a satisfação 

dos clientes e dos funcionários, o desempenho social e ambiental 

Krauter e Sousa (2007) elaboraram um estudo de caso como estratégia para o exame 

comparativo das medidas de desempenho financeiro mais citadas na literatura, a partir dos 

dados financeiros da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, de 2000 a 2004.  Os autores 

compararam os resultados das seguintes medidas de desempenho: Lucro Operacional, Lucro 

Líquido, Lucro por Ação, Fluxo de Caixa das Operações, NOPAT (Net Operating Profit After 

Taxes), EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), RONA 

(Return On Net Assets), Lucro Econômico, EVA® (Economic Value Added), CVA (Cash 

Value Added), MVA® (Market Value Added), TSR (Total Shareholder Return), Fluxo de 

Caixa Livre para os acionistas e CFROI (Cash Flow Return On Investment).  

Os resultados de Krauter e Sousa (2007) mostram que a escolha da medida usada para a 

avaliação de desempenho depende da finalidade pretendida pelos gestores, não existindo uma 

medição superior às demais em termos absolutos. No mesmo sentido, Cameron (1986, apud 

Brito e Vasconcelos, 2005, p.1) aponta que indicadores de desempenho são selecionados com 

base na conveniência e simplicidade na obtenção dos dados, ao invés de uma seleção racional 

dos mesmos.   
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Para Basso e Gramcianinov (2000, p. 2):     

A partir da década de 80, a criação de riqueza para os proprietários passou a ser o 

dogma da moderna administração, proporcionando o desenvolvimento de novas 
técnicas de avaliação, uma vez que as ferramentas tradicionais não estavam 

atendendo as expectativas dos acionistas, pelo fato de medir tão somente a 

rentabilidade das empresas.  

 

 Os autores apresentam algumas metodologias para determinar o valor das empresas, 

que foram desenvolvidas para atender as expectativas dos acionistas, uma vez que são 

―técnicas de avaliação baseadas no lucro econômico‖: o Cash Flow Return on Investment 

(CFROI); o Cash Value Added (CVA); o Shareholder Value Added (SVA); e o Economic 

Value Added (EVA).  Basso e Gramcianinov (2000, p.4-5) defendem que ―o conceito de 

Lucro Econômico passou a ser a melhor medida de criação de valor‖ e que a última das 

metodologias analisadas ―apresenta uma vantagem sobre outras medidas de avaliação, pelo 

fato de reconhecer, nos resultados, o Custo do Capital Próprio (CCP).  

Carton (2004), Carton e Holfer (2006; 2010) também estudaram a respeito da 

conceituação e mensuração do desempenho econômico-financeiro empresarial e argumentam 

que, por ser este um construto multidimensional, deve ser analisado e avaliado sob mais de 

um enfoque.  

Os resultados advindos de mudanças em termos de condições operacionais de uma 

empresa também devem ser examinados em diversos momentos no tempo. Diversos autores, 

como Senge (1999), citam o período de cinco anos como o horizonte temporal mais utilizado 

para se fazerem planos estratégicos e avaliarem-se resultados a longo prazo.  

Brealey e Myers (2003a, p. 36), por sua vez, advertem que a separação entre curto e 

longo prazos é uma mera convenção, claramente artificial. Em termos microeconômicos, o 

longo prazo é um lapso temporal necessário à modificação de todos os fatores de produção, 

como discutem Pindyck e Rubinfeld (2002), entre outros.   

Kaplan e Norton (2004, p. 51) estudaram a questão do desempenho, analisando como 

converter os ativos intangíveis empresariais em resultados tangíveis. Eles explicam que a 

ampliação da receita de uma empresa, como decorrência do aprofundamento do 

relacionamento com os seus clientes, ocorre decorrido o prazo de 12 a 24 meses e que nos 

processos de inovação, os resultados têm uma maturação mais demorada, de 24 a 48 meses.  

Com base nestes autores, Kronmeyer Filho e Kliemann Neto (2005, p. 7) representam a 

empresa como "uma cadeia econômica temporal", e evidenciam que  
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os resultados financeiros ou do acionista, que estão sendo obtidos no tempozero, aqui 

considerado o tempo presente, são consequência de resultados obtidos junto a 

clientes no tempo passado t-1, que decorrem da execução com eficiência e eficácia 

dos processos de geração de valor executados em t-2, que são consequência da 

mobilização do capital humano, tecnológico e organizacional em t-3. Da mesma 

forma, investimentos em capital humano no tempo tzero resultarão através da cadeia 

em acionistas satisfeitos em t+3. 

 

Estes conceitos orientam este estudo, com a análise do desempenho financeiro da 

empresa resultante de operações de F&A, passados no mínimo três anos do evento, tempo 

aqui considerado como longo-prazo.  

Abrangerá mais de um enfoque, como preconizado por Carton e Holfer (2006), 

utilizando-se duas das dimensões por eles utilizadas, a saber: crescimento e lucratividade.  

Estas dimensões serão melhor detalhadas no próximo capitulo, juntamente com os 

demais aspectos da classificação epistemológica desta tese, dos processos de pesquisa e dos 

procedimentos metodológicos que norteiam o seu desenvolvimento operacional.  
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3 CLASSIFICAÇÃO EPISTEMOLOGICA, PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 

DE PESQUISA  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO EPISTEMO-METODOLOGICA DA PESQUISA     

Blaikie (2007, p.2) enumera cinco questões-chave que sintetizam os principais dilemas 

enfrentados no desenvolvimento do conhecimento novo pelos investigadores sociais, que 

necessitam proceder a escolhas sequenciais e coerentes entre ―tipos de questão de pesquisa, 

estratégias de pesquisa, paradigmas de pesquisa, pressupostos ontológicos e pressupostos 

epistemológicos‖.  O Quadro 9, abaixo, resume essas escolhas. 

Quadro 9 – Escolhas no processo de delineamento da pesquisa social 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Blaikie (2007)  

 

Os paradigmas são como lentes através das quais o pesquisador organizacional vê o 

mundo e conduz sua pesquisa, respeitando todos os seus fundamentos filosóficos, de modo 

explícito ou implícito, como comentam Burrel e Morgan (1979), ou seja: a sua própria 

ontologia (crença sobre a natureza do fenômeno estudado) e epistemologia (pressupostos 

sobre a natureza do conhecimento sobre os fenômenos pesquisados), na escolha de sua 

metodologia (forma de estudar um fenômeno), conforme Gioia e Pitre (1990). 

Questões-chave Descritores 

Questão de 

pesquisa 

Fornece o foco, direção e limites da pesquisa, permitindo definir seus objetivos: se a 

indagação for O que - visa descrever; Por que - visa entender e explicar; e Como - visa 

intervir e resolver problemas 

Estratégias de 

pesquisa 

Indica a lógica do processo de pesquisa. Especifica o ponto de partida, uma série de passos e 

o ponto final no caminho a seguir na pesquisa. Pode seguir a lógica indutiva, dedutiva, retro 
dedutiva ou abdutiva. 

Paradigmas de 

pesquisa           

(lentes) 

Tradições filosóficas e teóricas que propiciam uma visão de mundo, modos diferentes de se 

fazer conexões entre idéias sobre o mundo e experiências sociais, tais como: positivismo, 

racionalismo crítico, hermenêutica, interpretativismo, teoria crítica, etnografia, realismo 

social, teoria estruturalista. 

Pressupostos 

ontológicos 

Oferece diferentes maneiras de resposta à questão sobre a natureza da realidade social, 

envolvendo o que existe, o que parece, quais unidades componentes e como elas interagem 

umas com as outras. 

Pressupostos 
epistemológicos 

Define a natureza e o escopo do conhecimento humano sobre a realidade social, em relação 

aos tipos de conhecimento e critérios de cientificidade. 
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A relação entre estes elementos, para constituir o design da pesquisa pode ser vista na 

representação gráfica a seguir, inspirado em Tashakkori e Teddlie (2003, p.174). 

 

Figura 8 – Processo de design da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Tashakkori; Teddlie (2003). 

 

Gioia e Pitre (1990, p. 595-598) propõem avanços para uma nova postura filosófica do 

pesquisador, com o estabelecimento de uma postura multi-paradigmática.  Os autores 

defendem ser esta uma posição vantajosa, por ser ―meta-nível‖ (―meta-level vantage 

position‖), que permite a adoção de várias óticas de pesquisa e análise, de forma 

complementar, ―em uma noção análoga à de triangulação‖, apesar de suas divergências 

ontológicas, epistemológicas e metodológicas.  

A perspectiva meta-paradigmática permite reconhecer as vantagens e os benefícios 

derivados das múltiplas visões individuais para explicar um mesmo fenômeno, decorrentes da 

―complementaridade, apesar da disparidade‖ de pressupostos iniciais dos pesquisadores, 

comentam ainda os autores. Isto lhes permite formatar um ―retrato mais próximo e completo‖, 

com maior riqueza de detalhes e análises.  

Jick (1979) compartilha deste ponto de vista, defendendo que misturar dados 

qualitativos e quantitativos tem o potencial imediato de por em ação uma forma de 

triangulação de dados, ampliando a confiabilidade, a validade e o poder de generalização das 

conclusões do estudo feito. 
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Não há consenso, na literatura acadêmica, quanto às classificações obrigatórias para 

enquadramento de um estudo acadêmico. Na grande maioria do referencial teórico 

consultado, os autores apontam algumas características metodológicas, sem os devidos 

cuidados quanto à sua classificação.  

Apesar da ausência de consenso teórico, buscando o melhor entendimento da estratégia 

desta pesquisa, realizou-se um esforço de enquadramento espistemo-metodológico do 

presente estudo, mediante sua classificação em onze categorias descritoras, a saber: o 

pensamento analítico; o aspecto teórico; os objetivos; o número de unidades de análise; as 

fontes de coleta de dados; o aspecto temporal; o ambiente de pesquisa; o controle do 

pesquisador; o método de coleta de dados; o grau de interferência do pesquisador; e a natureza 

dos dados e análises. 

a) Quanto ao pensamento analítico 

Os estudos podem ser desenvolvidos sob uma perspectiva de abordagem indutiva, ou 

dedutiva ou associando ambas. Para Cooper e Schindler (2003, p.49), o processo de inferir 

por indução pressupõe ―tirar uma conclusão a partir de um ou mais fatos em particular ou de 

determinadas provas‖.  Isso requer que o pesquisador, usando o pensamento indutivo, busque 

compreender o fenômeno estudado e seu contexto, a partir de padrões oriundos dos próprios 

dados empíricos (GODOY, 2006). 

Para que a dedução como inferência seja assertiva, lembram Cooper e Schindler (2003, 

p.48) ―deve ser verdadeira e válida‖. Entretanto, a pesquisa qualitativa, como no estudo de 

caso, tem validade e confiabilidade em outra lógica, no sentido de que a dedução com foco na 

generalização analítica, apoiada em evidências, conforme advertem Donaire (1997), Hartley 

(2004) e Godoy (2006) e nunca em processo de generalização estatística.    

Há de se observar que tanto a indução quanto a dedução podem estar combinadas 

sequencialmente na estratégia de pesquisa, no processo descrito como ―movimento duplo do 

pensamento reflexivo‖ (Dewey, 1910, p.79, apud Cooper; Schindler, 2003, p.49). Os teóricos 

o explicam, asseverando que a indução ocorrerá quando, ao observar um fato, há a pergunta: 

―Por que isso acontece?‖ Ao responder tal indagação, segundo esses autores, surgirá uma 

tentativa de explicação (uma hipótese), que caracteriza a dedução. 
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Raciocínio semelhante é usado por adeptos da Grounded Theory, como Strauss e Corbin 

(1998) e Bandeira-de-Mello e Cunha (2006, p.251), que defendem o processo da lógica 

abdutiva, ―de idas e vindas, do nível conceitual, abstrato, ao nível dos dados‖, na construção 

de uma teoria substantiva, aquela que emerge dos dados da própria pesquisa. 

No desenvolvimento do presente estudo houve uma combinação de indução e dedução, 

apoiado no processo descrito por Dewey (1910, p.79, apud Cooper; Schindler, 2003, p.49), e 

no processo da lógica abdutiva, citado por Bandeira-de-Mello e Cunha (2006, p.251). 

b) Quanto ao aspecto epistemológico 

 Toda pesquisa tem um ritual introdutório que é semelhante, independentemente do 

paradigma que a referencia. Collis (2005) observa que, após a identificação e seleção da 

amostra ou dos casos, geralmente ocorre a investigação preliminar, que visa conhecer o 

contexto onde se inserem e onde o pesquisador atuará. Esse autor percebe, entretanto, que 

existem aqueles que prefiram ‗ficar de mente livre‘ para lidar e aprender com as evidências 

naturais do contexto ambiental, enquanto outros defendem um preparo prévio, apossando-se 

de modelos conceituais implícitos ou explícitos.  

Para Merriam (1988), os pesquisadores não conseguem escapar de sua própria visão de 

mundo, pressupostos, idéias pré-concebidas. Godoy (2006) destaca que nas pesquisas 

qualitativas, as informações devem ser obtidas a partir das percepções dos sujeitos, devendo o 

pesquisador abster-se de suas pré-concepções sobre o tema. Em um estudo de caso, os 

investigadores  

preferencialmente buscam desenvolver conceitos e compreender padrões que 

emergem dos dados, em vez de verificar hipóteses, modelos ou teorias pré-

concebidas. O processo de análise dos dados é criativo e intuitivo, sendo importante 

que o pesquisador seja sensível ao aparecimento de pressupostos não estabelecidos e 

significados ainda não articulados  

(GODOY, 2006, P.122-123).  

A postura filosófica aqui é de adoção da postura multi-paradigmática defendida por 

Gioia e Pitre (1990, p. 595-598), por ser uma posição vantajosa, que permite a adoção de 

várias óticas de pesquisa e análise, de forma complementar, ―em uma noção análoga à de 

triangulação‖.  

A perspectiva meta-paradigmática permite reconhecer as vantagens e os benefícios 

derivados das múltiplas visões individuais para explicar um mesmo fenômeno, decorrentes da 
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―complementaridade, apesar da disparidade‖ de pressupostos iniciais dos pesquisadores, 

comentam ainda os autores.  

c) Quanto aos objetivos 

Não há consenso teórico sobre esta categoria, mas em geral, as pesquisas podem ser 

classificadas como: exploratórias; descritivas ou causais. 

Ao se optar por estudo qualitativo como estratégia de pesquisa, com base em Collis 

(2005), costuma-se considerá-lo caracteristicamente na forma de pesquisa exploratória, 

quando se percebe que há insuficiência ou pouca substância teórica.  Entretanto, alerta o autor 

que o estudo de caso não se limita a isso. 

Um estudo é descritivo quando apresenta um relato detalhado de um fenômeno social 

que envolva sua configuração, estrutura, atividades, mudança no tempo e relacionamento com 

outros fenômenos, segundo Merrian (1998). Ainda segundo a autora, ―procedimentos 

descritivos estão presentes tanto na forma de obtenção dos dados quanto no relatório de 

disseminação dos resultados‖.  

Já para Scapens (1990, apud Collis, 2005, p. 73), os estudos descritivos ocorrem quando 

seu objetivo é restrito a descrever práticas correntes. A partir da classificação de estudo de 

caso em diferentes tipos, estabelecida por Merrian (1998), Godoy (2006, p.124) afirma que  

o estudo de caso interpretativo além de conter uma rica descrição do fenômeno 
estudado, busca encontrar padrões nos dados e desenvolver categorias conceituais 

que possibilitem ilustrar, configurar ou opor-se a suposições teóricas. É fundamental 

que o pesquisador obtenha um grande número de informações que lhe possibilite 

interpretar ou teorizar sobre o fenômeno. [...] a teoria aqui proposta, de alcance mais 

limitado, tem como meta a organização e o desenvolvimento de um conjunto 

integrado de conceitos e do relacionamento entre eles, sendo obtida a partir dos 

dados empíricos, coletados no campo e explicitamente identificados.     

 

Acevedo e Nohara (2006) complementam, afirmando que este tipo de pesquisa não 

objetiva explicar o fenômeno estudado, mas apenas descrevê-lo. Seu resultado, porém, deve 

servir de base para outros pesquisadores, que desejem, posteriormente, explicar o fenômeno 

estudado.  

Existe uma tendência em se atribuir às pesquisas qualitativas, em geral, apenas 

finalidades exploratórias e descritivas, o que é adotada por vários autores, a exemplo de 

Acevedo e Nohara (2006) e Collis (2005). Contrariando esta posição, Yin (2001) postula que 
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este tipo de estudo, citando em especial os estudos de casos, é uma forma distintiva de 

investigação empírica, que pode ter caráter tanto exploratório quanto descritivo ou 

explanatório. 

Scapens (1990, apud Collis, 2005, p. 73) apóia esta concepção e sugere adicionar às 

pesquisas exploratórias e descritivas, outros tipos ainda: ilustrativos, onde a pesquisa tenta 

ilustrar novas práticas, possivelmente inovadoras, adotadas por determinadas empresas; 

experimentais, quando a pesquisa examina as dificuldades para implementar novos 

procedimentos e técnicas em uma organização ou para avaliar seus benefícios e; 

explanatórios, quando a teoria existente é usada para entender e explicar o que está ocorrendo. 

A pesquisa realizada pode ser classificada como exploratória, descritiva, interpretativa e 

explanatória, pois:  

 a parte inicial da pesquisa teve natureza exploratória, de acordo com Collis (2005), 

pois ainda há insuficiência ou pouca substância teórica;  

 caracteriza-se também como uma pesquisa descritiva, segundo Merrian (1998), pois 

se pretende apresentar um relato do objeto de estudo, envolvendo sua configuração, 

estrutura e relacionamento com outros fenômenos;  

 ao se examinar Godoy (2006, p.124) pode-se afirmar que ela será desenvolvida 

também sob uma perspectiva interpretativista.     

Scapens (1990, apud Collis, 2005, p. 73) sugere adicionar às pesquisas exploratórias e 

descritivas, outros tipos ainda, onde se encontra a categoria dos estudos explanatórios, quando 

a teoria existente é usada para entender e explicar o que está ocorrendo. 

d) Quanto ao número de unidades de análise 

A amostra pode conter casos como unidades de análise, podendo considerar tanto um 

caso único ou múltiplos casos. Donaire (1997), Yin (2001), entre outros, percebem que essas 

são, na verdade, variantes de estudo. Para eles, a perspectiva de múltiplos casos tem sido 

considerada como estratégia de ―análise comparada‖. 

Múltiplos casos são desejáveis quando a intenção da pesquisa é a descrição de 

fenômeno, a construção de teoria ou o teste de teoria.  Yin (2001) explica que um estudo 

baseado em múltiplos casos é análogo à replicação realizada com experimentos tradicionais 

múltiplos. A análise busca, em primeiro lugar, testar a existência de resultados similares, em 
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unidades de características semelhantes.  Em segunda instância, a pesquisa testa a existência 

de resultados contrastantes por razões previsíveis entre as unidades de categorias diferentes. 

Donaire (1997) lembra que um protocolo de pesquisa deve ser elaborado, para garantir a 

coerência geral do estudo e evitar que a equipe perca o controle da quantidade e do tipo de 

dados levantados.  

Yin (2001) recomenda, ainda,  utilizar múltiplas fontes de evidência, dispensar atenção 

à cadeia de evidências, assim como a comparação dos resultados da pesquisa com a teoria, 

para aprimorar a confiabilidade e validade do estudo e sugere que a multiplicidade, por si só, 

é um modo de assegurar a replicabilidade dos resultados, em processos de triangulação. 

Este estudo abrangeu múltiplas fontes de dados, lidando com informações relativas a 59 

eventos de fusões & aquisições, através dos quais se busca espelhar o pensamento de Yin 

(2001) quanto à replicabilidade e triangulação dos resultados.   

Para o tratamento dos diversos eventos, foram especificados cuidados e passos para a 

coleta, tratamento e análise, rigorosamente seguidos pela pesquisadora, a guisa do protocolo 

de pesquisa preconizado por Donaire (1997). Obteve-se, então, um procedimento análogo à 

replicação realizada com experimentos tradicionais múltiplos e um processo natural de 

triangulação, aumentando a confiabilidade do estudo. 

e)  Quanto às fontes de coleta de dados 

Apesar de considerar o contexto amplo, o pesquisador se vale, habitualmente, de 

amostras menores e de variadas técnicas aplicadas às fontes de coleta de dados, na busca de 

gerar múltiplas evidências.  

Quanto ao processo de identificação das fontes de dados, seguindo a fase preparatória, 

estas podem variar, conforme entendem Hair et al. (2005a), em função da natureza do estudo. 

A coleta de dados pode envolver fontes primárias (quando coletadas para o estudo em 

questão, quer diretamente pelo pesquisador, quer não) e secundárias (quando se usa dados já 

disponíveis). Também se pode classificar a origem dos dados entre documentos de domínio 

público (por exemplo, entrevistas e dados financeiros de uma empresa, publicados em jornal) 

ou de domínio privado (entrevistas colhidas pessoalmente pelo pesquisador, anotações, 

documentos internos das empresas etc.).   
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Godoy (2006) recomenda que sempre que possível o pesquisador garanta a 

possibilidade de novo acesso às suas fontes, se necessário. 

O processo desenvolvido nesta pesquisa envolveu a identificação de fontes e a coleta de 

dados secundários, usando documentos de domínio público e disponíveis na internet: 

relatórios anuais das empresas e documentos de referência das operações de F&A, nos sites 

das empresas analisadas e dos órgãos reguladores do mercado de capitais da França, além de 

notícias sobre o mercado financeiros, bolsas de valores e movimentos estratégicos das 

empresas, publicadas na mídia francesa. 

f)  Quanto ao aspecto temporal 

Os projetos de estudos podem pretender analisar um fenômeno de forma transversal 

(também chamada cross-sectional) ou longitudinal. A pesquisa transversal apresenta uma 

fotografia das variáveis envolvidas em um dado momento, com dados coletados em um curto 

período de tempo, conforme Cooper e Schindler (2003, p.128).  

Na análise longitudinal, também denominada cronológica, o mesmo fenômeno é 

analisado ao logo do tempo. Os autores retro citados comentam que através da aplicação da 

pesquisa e posterior re-aplicação, pode-se acompanhar a evolução das variáveis ao longo de 

um espaço de tempo maior e até analisar o impacto de decisões tomadas. No entanto, exige 

maior disponibilidade de tempo, que por vezes não é permitido.  

O estudo analisou fenômenos de forma transversal, pretendendo retratar as variáveis 

envolvidas em um dado momento, com dados coletados em um curto período de tempo, 

conforme Cooper e Schindler (2003, p.128): a divulgação a respeito dos ativos intangíveis e 

sua própria existência na empresa, no momento da divulgação de informações imediatamente 

anterior a uma operação de F&A.   

No entanto, também foram coletados dados referentes à posterior criação (ou 

destruição) de valor, em termos do crescimento empresarial e  de sua lucratividade, em um 

lapso de tempo mínimo de três anos da data do evento.  Ao se analisar estas vertentes do 

desempenho empresarial, passados 36 meses do evento estudado, o estudo revelou uma 

componente de análise longitudinal, onde as repercussões do fenômeno estudado foram 

analisadas.  



108 

 

 

 

g) Quanto ao ambiente de pesquisa 

As pesquisas podem ocorrer em campo ou em laboratório, segundo Yin (2001). Será 

ambientada no campo, em condições ambientais reais, por exemplo, ao se aplicar in loco um 

questionário.  

Os estudos que têm um ambiente da pesquisa controlado, nos quais deliberadamente se 

separa o fenômeno de seu contexto, são os denominados como realizados em laboratórios ou 

através de simulação, quando se tenta reproduzir as condições reais do contexto normal do 

fenômeno (YIN, 2001). 

O estudo ora relatado pode ser classificado como efetuado em laboratório, com 

ambiente de pesquisa controlado, uma vez que deliberadamente se separou o fenômeno de seu 

contexto, utilizando-se dados secundários.  

h) Quanto ao controle do pesquisador  

Quando a pesquisa tem caráter experimental, o investigador detém certo poder de 

produzir efeito nas variáveis, pelo que tenta controlá-las ou manipulá-las. Nas investigações 

ex-post facto, citadas por Cooper e Schindler (2003, p. 129), não existe a manipulação ou 

controle por parte do pesquisador, a quem cabe relatar as ocorrências, de modo isento.  

A atual investigação enquadra-se como não-experimental, conforme Cooper e Schindler 

(2003, p. 129), por lidar com dados secundários, de domínio público e coletados ex-post facto, 

não tendo existido a manipulação ou controle por parte da pesquisadora.   

i) Quanto ao método de coleta de dados 

As opções para obtenção de dados, à disposição de um pesquisador são: via documentos 

ou por observação e monitoramento.  

Os dados primários podem ser obtidos por interrogação ou monitoramento. Quando a 

escolha é do monitoramento, a coleta dos dados é feita a partir das observações registradas 

pelo pesquisador sobre atividades ou materiais ou, ou ainda, sobre fontes documentais, 

afirmam Cooper e Schindler (2003, p.128). Na opção de coleta por interrogação, haverá 

comunicação pessoal ou impessoal do pesquisador com o pesquisado, para extração de 

respostas para posterior análise.  
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A opção da autora desta pesquisa para a obtenção de dados é a pesquisa documental, 

através de coleta de dados via internet. 

j) Quanto ao grau de interferência do pesquisador 

Para ser fidedigna, a investigação deve tentar obter o mais baixo o grau de interferência 

possível, para que as percepções do pesquisador não influenciem as conclusões alcançadas.  

Nas pesquisas de campo, o investigador deve tentar obter o mais baixo o grau de 

interferência possível, ao aplicar a pesquisa na rotina real das empresas, para que as 

percepções dos sujeitos da pesquisa não influenciem os resultados.  O termo ‗tentativa‘ 

decorre da dificuldade representada pela simples presença de um pesquisador, pois conforme 

alertam Cooper e Schindler (2003, p.131) ―quando as pessoas acreditam que algo fora do 

comum está acontecendo, elas podem se comportar de maneira menos natural‖, modificando 

sua rotina, induzindo suas respostas na tentativa de agradar aos investigadores ou de sabotar a 

pesquisa.  

Nas pesquisas documentais, por sua própria natureza, tem-se um menor nível de 

interferência pessoal, principalmente ao se fazer uso de protocolos de pesquisa e de sistemas 

computadorizados, como foi o caso. 

k) Quanto à natureza dos dados e análises 

As pesquisas podem lidar com dados de natureza quantitativa, qualitativa ou, ainda, usar 

ambos os tipos, assim como as respectivas análise podem ser qualitativas, quantitativas ou 

aliar aspectos qualitativos e quantitativos, segundo Hartley (2004), para quem são válida 

pesquisas que façam uso de qualquer destas abordagens. 

Demo (2001) e Silva e Roman Neto (2006) ressaltam que a dicotomia entre as pesquisas 

quantitativas e qualitativas se refere, na verdade, a formas conflitantes de ver o mundo, ou 

seja, são modos diferenciados de manifestação, de funcionamento e dinâmica, que, na 

realidade são complementares e cujo antagonismo é pernicioso ao conhecimento. 

Nesses conflitos estão, de um lado, os afeiçoados às pesquisas qualitativas e, de outro, 

os que defendem os estudos quantitativos. Silva e Roman Neto (2006, p. 81), contudo, 

lembram a importância da definição clara dos pressupostos paradigmáticos ou multi-
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paradigmáticos que nortearão a pesquisa e afirmam: ―não se deve colocar no epicentro do 

processo de investigação científica o embate entre o quantitativo e o qualitativo‖.  

A melhor metodologia de pesquisa a ser utilizada é aquela que permita ao pesquisador 

uma melhor compreensão da realidade estudada, sob a ótica do objeto pesquisado, afirma 

Godoy (2006).  A autora descreve a pesquisa qualitativa como um processo de levantamento 

de dados através de contato direto do pesquisador com o objeto ou sujeito estudado e sua 

compreensão através da ótica deste.  

Acevedo e Nohara (2006, p. 52-53) também destacam a utilidade das pesquisas 

qualitativas para compreensão do fenômeno de interesse do pesquisador: 

As abordagens qualitativas são especialmente úteis para determinar as razões e os 
porquês [...]. Parte-se de uma questão, registrando-se os eventos, transformando-se 

os dados e chega-se aos resultados [...]. O pesquisador está dentro do ambiente 

investigado, observando e registrando os eventos [...]. As pesquisas qualitativas não 

estão preocupadas com as amostras, mas com grupos de indivíduos específicos.  

Em função da dinâmica dos contextos que cercam os fenômenos de interesse desta 

investigação, acreditou-se na opção de realização de uma pesquisa de dupla natureza, 

simultaneamente qualitativa e quantitativa, como uma estratégia adequada de abordagem para 

a consecução dos resultados pretendidos. A pesquisadora optou por lidar com dados textuais e 

numéricos, associando, assim, as vertentes qualitativa e quantitativa, apesar do pouco uso 

desta abordagem em pesquisas empíricas na área financeira. Esta decisão foi baseada em 

Hartley (2004) e também nas palavras de Sanghera (2002), para quem os pesquisadores 

podem fazer uso de múltiplas linhas ou abordagens no mesmo estudo, em pesquisas 

pluralísticas. 

Destaque-se, ainda, a defesa feita por Jick (1979), para quem, ao se misturarem dados 

qualitativos e quantitativos, tem-se como efeito imediato uma forma de triangulação de dados, 

ampliando a confiabilidade, a validade e o poder de generalização das conclusões obtidas. 

3.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS    

O universo de pesquisa desta tese se constituiu das empresas envolvidas em operações 

de fusões e aquisições na França, em um horizonte temporal que ofertasse uma quantidade 

razoável de eventos e sem grandes turbulências econômicas. Buscou-se obter uma amostra 

diversificada, em termos de sua composição por casos e empresas de diversos segmentos 

econômicos.  
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A amostra foi gerada, portanto, de modo intencional, em função principalmente, da 

disponibilidade de informações. Ressalte-se, por importante, que o estudo apresenta 

limitações, que estão descritas em tópico específico. 

3.2.1 Universo e fontes de dados  

Foram estudados os processos de ocorridos na França, entre 1997 e 2007, período 

escolhido por ser o período recente de maior estabilidade da economia e por causa da 

disponibilidade dos dados, com bancos de dados acessíveis e confiáveis. Foram examinados 

documentos datados de 01 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2010, para as análises de 

longo prazo, na janela fixada de 36 meses após a ocorrência do evento.  

Uma premissa basilar deste estudo é que os documentos publicamente 

disponibilizados podem ser considerados adequados para a estimativa de índices e outras 

variáveis de interesse, tendo em vista a utilização de relatórios e demonstrativos financeiros. 

Buscaram-se as operações ocorridas no período considerado, entre empresas cotadas e 

que não pertencentes a um mesmo grupo empresarial, cujos dados de interesse se 

encontrassem disponíveis para consulta, livre e pública, a partir dos registros e bancos de 

dados disponibilizados nos sites na internet dos órgãos responsáveis por este tipo de 

negociações e controle de mercados.  

A busca por dados confiáveis conduziram a pesquisadora a centrar-se na análise das 

transações controladas pelas autoridades francesas, cujos sites oferecem maiores facilidades e 

mostraram-se mais ―amigáveis‖. Foram consultados os sites das seguintes instituições: a AMF 

- Autorité des Marchés Financiers, a COB - Commission des Opérations de Bourse (nas 

operações anteriores a 2001), secundados pelo BALO - Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires.  

No site da AMF, os pesquisadores interessados dispõem da possibilidade de consultas 

por vários tipos de transação, entre as quais as F&As, cujos resultados permitem acessar 

diretamente seus conteúdos, o que facilita, sobremaneira, o processo de coleta das fontes de 

dados das empresas, por meio de um ―link‖ para os documentos respectivos, a saber:  

a) o Relatório Anual (Rapport Annuel), equivalente ao Relatório aos Acionistas, 

presente nas informações das empresas abertas do Brasil, englobando também os dados 

financeiros de balanços; 
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b) os Documentos de Referência (Document de Référence), relatório que contém 

informações detalhadas sobre as operações, situação financeira e sobre as perspectivas de uma 

companhia, englobando o conjunto de dados requeridos pela regulamentação francesa. 

Embora facultativo e divulgado sob a inteira responsabilidade da empresa emitente, o 

Documentos de Referência é objeto de controle por parte da AMF, que o exige nas diversas 

operações financeiras. Trata-se de uma peça fundamental aos processos de F&A, seguindo-se 

os procedimentos regulamentares franceses. É considerada uma fonte de informações bastante 

completa, pois se compõe do conjunto de dados jurídicos, econômicos e contábeis relativos à 

companhia, cumprindo o objetivo de difusão de informações de qualidade para o público em 

geral.  O glossário contido no site da autoridade financeira francesa, o define como a seguir. 

Document de référence: Document facultatif, contenant l’ensemble des données 

juridiques, économiques et comptables requises par la réglementation européenne et 

française. Il constitue une source de renseignements très complète sur la société qui 

l’élabore. Enregistré ou déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, ce 
document est établi sous la seule responsabilité de la société. Il fait l’objet d’un 

contrôle par l’Autorité des marchés financiers, notamment en cas d’opération 

financière. Ce document répond à l’objectif de diffusion d’une information de 

qualité auprès d’un large public. 

(AMF- Site Corporativo) 

Assim, dada à disponibilidade de dados confiáveis, optou-se por restringir os objetos de 

pesquisa às empresas que passaram por operações de F&A na França, no período entre 01 de 

janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 2007.   

3.2.2 Processo de validação dos dados e definição da amostra  

Na coleta de dados, levantou-se inicialmente uma lista contendo 211 operações de F&A, 

abrangendo 543 empresas, das quais 184 eram adquirentes ou iniciadoras (Société emetteur / 

initiateur) e 359 eram companhias-alvo ou visadas (Société visée / cible).  

No processo de validação desta relação, foram eliminadas:  

 55 operações que envolviam mais de uma sociedade adquirente e/ou mais de uma 

empresa-alvo;  

 18 casos de erros (duplicidades, operações de emissão de ações, compras parciais, sem 

transferência do bloco de controle);  

 70 operações entre empresas do mesmo grupo empresarial, haja vista que estas 

representam apenas ajustes organizacionais;  
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 17 transações envolvendo empresas-alvo não-cotadas em bolsas de valores; e  

 2 casos, detectados ao longo do processo de análise, nos quais os respectivos relatórios 

estavam com seus arquivos corrompidos. 

Chegou-se, então, à amostra final desta pesquisa, contendo 59 casos de operações de 

F&A, envolvendo 118 empresas, entre empresas adquirentes e compradas, cujas 

características encontram-se detalhadas adiante, no tópico 4.1 – Descrição e características 

dos casos e empresas participantes da amostra. 

Trata-se, evidentemente, de uma amostra intencional, por julgamento e conveniência, 

caracterizada por Hair et al. (2005, p. 247) por envolver ―a seleção de elementos da amostra 

para um fim específico‖ e a coleta de informações de elementos da população ―que podem 

oferecer as informações necessárias‖. Como as firmas aqui envolvidas foram selecionadas 

pela facilidade de acesso a dados confiáveis, a amostra é classificada como não-probabilística.  

Em decorrência, surge uma limitação do estudo, pois suas conclusões não poderão ser 

estatisticamente generalizadas, independente do tamanho da amostra e da crença, da 

pesquisadora, de haver selecionado elementos que representam a população-alvo, embora não 

sejam, necessariamente, representativos, conforme esclarecido pelos autores citados. 

Entretanto, em contraponto à generalização estatística, Lee e Baskerville (2003) 

apontam, sob a perspectiva fenomenológica de Schutz, outros tipos de generalização, 

envolvendo pesquisas de campo na área das ciências sociais e seguindo a lógica indutiva: dos 

dados para a narração; da narração para a teoria; da teoria para a narração; e dos conceitos 

para a teoria.  

Tsang e Williams (2007), em complementação ao artigo de Lee e Baskerville (2003), 

propõem uma classificação, alternativa à anterior, para a generalização do raciocínio indutivo: 

(1) teórica, (2) na população, (3) inter-populações, (4) contextual, e (5) temporal, sendo os 

quatro últimos tipos no nível empírico. 

Houve também a preocupação da pesquisadora a respeito do tamanho da amostra 

obtida, uma vez que existem recomendações de que os elementos da amostra devem superar o 

patamar de 100 casos e um mínimo de cinco para cada variável que se deseja estimar. Hair et 

al. (2005, p. 248) esclarecem ser a fixação do tamanho ideal de uma amostra um 

―procedimento complexo‖, para cujo cálculo existem fórmulas, baseadas na teoria estatística, 
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que requerem diversas informações, nem sempre disponíveis e que ―por razões pragmáticas‖, 

―métodos alternativos ad hoc são frequentemente empregados‖.  

Ademais, os mesmos estudiosos esclarecem a maneira pela qual o tamanho da amostra é 

determinado se torna irrelevante, pois o essencial é que ela seja de ―tamanho e qualidade 

suficientes para produzir resultados confiáveis em termos de precisão e coerência‖ (HAIR et 

al., 2005, p. 248).  

Acrescentam os autores, duas páginas adiante, que ―quando se trabalha com pequenas 

populações (300 – 400 ou menores), as fórmulas para tamanho da amostra podem levar a uma 

amostra desnecessariamente grande‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Tipos de generalização 
Fonte: Adaptado, pela autora, de Tsang e Williams (2007, p.31) 

Nível Teórico 

Nível Empirico 

TEORIA 

População 

AMOSTRA 

Membros de diferentes 

populaçoes em contexto 

similar 

Dedução 

Membros de diferentes 

populaçoes em diferentes 

contextos  

Generalização        

inter-populaçoes 

Generalização 

temporal 

Generalização 

intra-populaçao 

Membros de diferentes 

populaçoes em diferentes 

tempos 

Generalização 

Contextual 

Generalização 

teorica 



115 

 

 

 

 

No presente estudo, verificou-se a impossibilidade de se ampliar a amostra, dada a 

indisponibilidade dos dados. Outrossim, entende-se que os parâmetros usuais para a dimensão 

da amostra guardam uma margem de segurança, são voltadas para técnicas estatísticas 

tradicionais. 

Importa ressaltar, ainda, que alguns métodos, mais modernos e flexíveis, agregam novas 

possibilidades de análise, com resultados igualmente precisos, coerentes e confiáveis, como a 

abordagem conhecida como mínimos quadrados parciais (PLS – Partial Least Square) que 

não exige grandes amostras (BOOKSTEIN, 1982; CHIN, 1998; CHIN; GOPAL, 1995; 

GOODHUE; LEWIS; THOMPSON, 2006), adotada em softwares como o SmartPLS 2.0.M3 

(RINGLE; WENDE; WILL, 2005) e outros.  

3.2.3 Levantamento de dados para formatação da base de dados  

Para selecionar as sociedades-objetos deste estudo, foi realizado um extensivo processo 

de pesquisa e de coleta de dados secundários, que durou cerca de dezoito meses (de agosto de 

2009 a fevereiro de 2011). 

O processo de pesquisa desenvolvido abrangendo buscas em bases de dados via 

internet, nos sites das organizações regulamentadoras e autoridades do mercado de capitais 

francês (AMF, COB e BALO), em bancos de dados das principais bolsas de valores da França 

e em arquivos on-line de jornais especializados e de grande circulação e, ainda, nos sites das 

próprias empresas constantes da amostra final.  A lista dos principais sites consultados consta 

do Apêndice A. 

Com este processo, buscou-se e foi conseguido: 

 levantar as datas dos anúncios oficiais das operações de F&A, no site da AMF;  

 coletar os valores das cotações de vendas das ações das empresas, de acordo com as datas 

definidas; 

 coletar os relatórios (Rapport Annuel e Document de Référence) e demonstrativos 

contábil-financeiros das empresas da amostra, referentes ao exercício contábil 

imediatamente anterior à F&A;   



116 

 

 

 

 coletar os demonstrativos contábil-financeiros das empresas resultantes do processo de 

F&A, relativos ao exercício contábil em datas de pelo menos 3 anos depois do evento. 

3.2.4 Métodos utilizados para criação e mensuração das variáveis  

As pesquisas realizadas na área de finanças de empresas, tradicionalmente, tem-se 

servido de métodos quantitativos, principalmente no Brasil. Ainda assim, nas duas últimas 

décadas, a pesquisa qualitativa tem sido mais utilizada nos trabalhos científicos.   

No presente estudo, optou-se pela utilização de métodos qualitativos e quantitativos, de 

modo a expandir os horizontes de coleta e análise de dados, abarcando, assim, dados textuais 

e dados quantitativos, considerando que a pesquisa qualitativa é caracterizada pela descrição, 

compreensão e interpretação de fatos e fenômenos e que na pesquisa quantitativa há 

predominância de mensurações. 

3.2.4.1  Análise de conteúdo, suas variantes e a construção de índices de divulgação de 

intangíveis 

Considerando que a análise de conteúdo pretende obter um tratamento quantitativo dos 

dados, que não exclua a interpretação qualitativa (RICHARDSON et al., 2007, p. 233), o 

objetivo da utilização da técnica neste estudo foi investigar a divulgação dos ativos 

intangíveis em relatórios aos acionistas, através de análise de relatórios publicados pelas 

empresas.  

A análise foi feita segundo a linha teórica de Bardin (2007) e Richardson et al. (2007), 

com apoio do software NVivo9.  

Este software trabalha com o conceito de projeto e é representado e comercializado no 

Brasil por representantes da empresa QSR International. Detalhes de seu funcionamento 

podem ser encontrados em Lage e Godoy (2008) e em Lage (2011). 

A diferenciação da análise de conteúdo é limitada, geralmente, à classificação inicial 

como um método qualitativo ou quantitativo da pesquisa; entretanto, de acordo com Morse 

(1991, apud Hsieh; Shannon, 2005, p. 1277), uma análise mais completa das maneiras de se 

realizar uma análise de conteúdo qualitativa e dos procedimentos analíticos empregados em 
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tais estudos pode potencialmente iluminar questões básicas que os investigadores devem 

considerar no projeto dos estudos pretendidos.  

Através da técnica de análise de conteúdos, foi feita a contagem de quantidade de 

palavras dedicadas ao tópico considerado intangível e cálculo de pesos relativos aos 

respectivos totais, com base nos trabalhos de Guthrie et al. (2004) e Abdolmohammadi 

(2005). O trabalho foi executado conforme a relação dos componentes e indicadores das 

variáveis e de acordo com a sistemática recomendada e detalhada nos próximos tópicos. 

3.2.4.1.1 Análise de conteúdo e suas variantes  

Vergara (2005, p. 15) considera a análise de conteúdo como uma técnica para o 

tratamento de dados, que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado 

tema. Bardin (2007, p.223), em uma definição mais completa, afirma:  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferir 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

dessas mensagens. 

  

 Para Hosti (1969), a análise de conteúdo lida com evidências documentárias, pela 

aplicação de métodos científicos. Já para Puglisi e Franco (2005, p. 25), a finalidade da 

análise de conteúdo é produzir inferência, trabalhando com vestígios e índices postos em 

evidência por procedimentos mais ou menos complexos. 

A análise do conteúdo surgiu primeiramente nos Estados Unidos para desenvolver um 

instrumento de análise de comunicações de acordo com técnicas modernas. Entretanto o 

interesse em interpretar texto é uma prática muito antiga: segundo Bardin (2007, p. 12), na 

Suécia, um trabalho do ano 1640 pode ser considerado como análise do conteúdo, pois se 

refere a um estudo de autenticidade de 90 hinos religiosos e seus possíveis efeitos sobre os 

luteranos, onde foram abordados temas religiosos, valores e manifestações favoráveis ou 

desfavoráveis, bem como a complexidade estilística. 

Segundo Bardin (2007, p. 13), Harold Laswell (1927) foi realmente o primeiro nome 

que ilustra a história da análise do conteúdo, com seu estudo a propaganda na Primeira Guerra 

Mundial. Entre 1940 e 1950, os cientistas políticos começaram a se interessar pelos símbolos 

políticos e desempenham um papel importante no desenvolvimento da análise de conteúdo. O 
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número de especialistas aumenta gradualmente e o campo de aplicação vai se diferenciando, 

incluindo, entre outros, a literatura e a análise da personalidade. Nesse último caso, 

Richardson et al. (2007, p. 221) lembram que cabe destacar o trabalho de A. Baldwin (1942) 

das ―cartas de Jenny‖, no qual fez uma análise da estrutura de personalidade dessa mulher, 

estudando 167 cartas que ela dirigiu a diversas pessoas. 

O período de 1950-60 foi marcado por um forte desenvolvimento deste tipo de análise, 

estendendo-se a uma multiplicidade de áreas. Surgem definições, requisitos metodológicos e 

as primeiras controvérsias. Para Berelson (1954, p. 489, apud Richardson et al., 2007 p. 221) 

a análise de conteúdo ―é uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto na comunicação‖. O autor, em 1954, fundamentou-se na 

idéia que todas as mensagens escritas (jornais, livros, revistas e entrevistas, etc.) são 

mensuráveis.  

A partir da codificação dos elementos da mensagem, podem-se calcular frequência e 

correlações, que permitem explicar as características da comunicação escrita. Para Berelson 

(1954, apud Richardson et al., 2007, p. 221), a análise do conteúdo é uma técnica 

essencialmente quantitativa. Esta definição, restrita e limitativa da análise do conteúdo, foi 

modificada por trabalhos posteriores (RICHARDSON et al., 2007, p.221). 

Segundo Bardin (2007, p. 19), a partir do ano de 1960 até os dias de hoje, três 

fenômenos primordiais afetam a investigação e a prática da análise de conteúdo:  

O primeiro é o recurso ao computador – os programas de computadores permitiram 

uma análise mais detalhada dos textos, no que diz respeito a sua mensuração, à 

frequência de uma determinada unidade de análise mais detalhada dos textos, onde 

técnicas estatísticas avançadas puderam ser aplicadas. 

O segundo o interesse pelos estudos respeitantes à comunicação não verbal – a 

semiologia também começou a explorar o campo do sistema de signos não 
linguísticos, campo até então inexplorado: a imagem, a tipografia e a música 

surgiram como possibilidades de serem trabalhadas através da abordagem da análise 

do conteúdo. Da mesma forma, os fundamentos teóricos desses novos campos 

(estruturalismo, psicanálise, por exemplo), começaram a questionar o movimento 

relativamente linear da análise de conteúdo. 

E o terceiro é a inviabilidade de precisão dos trabalhos linguísticos – com a 

linguística surge um questionamento, visto que análise de conteúdo é confrontada 

com uma disciplina solidamente constituída e metodologicamente confirmada, mas 

com finalidade diferente. 

 

Em termos metodológicos, segundo Richardson et al. (2007, p. 221). surgiram as 

preocupações com a validade das técnicas utilizadas e a confiabilidade dos codificadores. 

Uma das controvérsias mais interessantes refere-se à discussão entre os que defendiam a 

análise de conteúdo como técnica quantitativa e os que insistiam na análise de tipo 
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qualitativo: para alguns teóricos, a análise de conteúdo só deveria estudar a frequência das 

características presentes na mensagem e com extremo rigor científico, enquanto outros 

defendiam que além da análise de tipo quantitativo, deveriam ser também analisadas as 

características ausentes na mensagem.  

Conforme os autores, por influência de pesquisadores franceses, os métodos 

quantitativos passaram a ser menos rígidos e mais eficazes, introduzindo-se aspectos 

qualitativos na aplicação do método.  

A análise de conteúdo possui dois pólos, como visto em Bardin (2007, p. 25): 

 A superação da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá efetivamente 

contido, podendo esta ―visão‖ muito pessoal, ser partilhada por outros? Por outras 

palavras, será a minha leitura válida e generalizável? 

 O enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não 

poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a pertinência? Pela descoberta 

de conteúdos e de estruturas que confirma (ou afirmam) o que se procura 

demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de 

significações suscetíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a 

priori não detínhamos a compreensão.  

Estes dois pólos, que expressam linhas de força do seu desenvolvimento histórico e o 

aperfeiçoamento, metodologicamente possuem duas orientações que ao mesmo tempo em que 

se confrontam também se complementam, através da verificação prudente ou da interpretação.  

Ainda para Bardin (2007, p.25), a análise de conteúdo de mensagens possui duas 

funções:  

a) a função heurística - a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a 

propensão à descoberta. É a análise de conteúdo ―para ver o que dá‖;  

b) a função de ―administração da prova‖, hipóteses sob a forma de questões ou de afirmações 

provisórias servindo de diretrizes apelarão para o método de análise sistemática para serem 

verificadas no sentido de uma confirmação ou de uma informação, ―para servir de prova‖. 

Na prática, estas duas funções da análise de conteúdo se complementam. Bardin (2007, 

p.26) afirma que a análise de conteúdo é um método muito empírico, dependente do tipo de 
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―fala‖ a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não existe 

modelo em análise do conteúdo, mas somente algumas regras de base.  

A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos tem 

que ser reinventada a cada momento, exceto para usos simples e generalizados, como é o caso 

do escrutínio de respostas a perguntas abertas de questionários, cujo conteúdo é avaliado 

rapidamente por temas. A análise de conteúdo, é, portanto, ―um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações; não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos‖; 

com maior rigor, poderá ser um único instrumento, mas ―marcado por uma grande disparidade 

de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações‖ (BARDIN, 

2007, p.27).   

Atualmente, a tendência francesa está relacionada com o estudo das variações de 

aspectos formais de um discurso considerando elementos de níveis linguísticos diferentes (de 

um lado, o fragmento do discurso e, de outro lado, os elementos que o compõem). Os 

trabalhos dos norte-americanos estudam as relações entre elementos de um mesmo nível 

linguístico (termos, objetivos e atributos de um tema), aplicando técnicas quantitativas, de 

acordo com D‘Urung (1974, apud Richardson et al., 2007, p. 222). 

O estudo dos símbolos e das características da comunicação é básica para compreender 

o homem, dizem Richardson et al. (2007, p.222), para quem o pesquisador que deseja realizar 

sua pesquisa a partir da análise de conteúdo está sempre procurando uma palavra ou um texto 

atrás de outra palavra ou texto, com o objetivo de encontrar um conteúdo que não estava 

aparente na primeira leitura e que necessita de uma metodologia para ser desvendado.  

Bardin (2007) afirma que muitas mensagens obscuras ou com duplo sentido exigem 

uma interpretação, pois sua significação profunda esconde-se por trás do discurso aparente, 

geralmente simbólico e polissêmico.   

Descrevendo o fluxo analítico, Bardin (2007, p.34) diz que sendo a descrição 

(enumeração das características textuais, resumidas após o tratamento) a primeira fase 

indispensável à análise e sendo a interpretação (significação concedida a estas características) 

a última das fases, a inferência é o passo intermediário, ―que permite a passagem, explícita e 

controlada, de uma à outra‖. 

A inferência pode ser resumida, segundo Laswel et al. (1952, apud Richardson et al., 

2007, p.224), na seguinte formulação: ―quem diz o que, a quem, como e com que efeito?‖. 
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A análise de conteúdo é utilizada para estudar material qualitativo (aos quais não se 

podem aplicar técnicas aritméticas). O pesquisador deve fazer uma primeira leitura para 

organizar as idéias incluídas para, posteriormente, analisar os elementos e as regras que as 

determinam. Esta leitura, segundo Bardin (2007, p. 36 e 37), não é uma leitura ―à letra‖ ou 

―ao pé da letra‖, mas um trabalho em nível mais aprofundado. ―Trata-se em obter significados 

(manipulados) de natureza psicológica, sociológica, histórica etc.‖. 

Por sua natureza científica, a análise de conteúdo deve ser eficaz, rigorosa e precisa, 

para, conforme Richardson et al. (2007, p. 224), poder compreender melhor um discurso, 

aprofundar suas características (gramaticais, fonológicas, cognitivas, ideológicas etc.) e 

extrair os momentos mais importantes. 

A -  Pré-análise 

Para se realizar uma pesquisa com dados, a partir da perspectiva da análise do conteúdo, 

o pesquisador deve seguir os seguintes itens, segundo Richardson et al. (2007, p. 231): 

1) Leitura superficial do material - É o momento onde o pesquisador deverá organizar o 

material, escolher os documentos a ser analisados, formular as hipóteses ou questões, elaborar 

indiciadores que fundamentem a interpretação final. O trabalho deverá ser iniciado 

escolhendo os documentos a serem analisados;  

2) Escolha dos documentos - para estabelecer o universo de documentos a serem analisados, 

se não for um trabalho encomendado, no qual a agência que solicita o trabalho determina os 

documentos a ser incluídos na análise, o investigador formula um problema e os objetivos da 

pesquisa, devendo recolher os documentos suscetíveis de oferecer as informações necessárias.  

Esse processo de amostragem, prosseguem os autores, deve seguir os quatro princípios 

básicos a seguir declinados: 

 Exaustividade – uma vez definido o tipo de documento, deve-se fazer um 

levantamento de material suscetível de utilização. 

 Representatividade – a possibilidade de generalizar os resultados da análise ao 

conjunto ou universo depende da representatividade da amostra. 

 Homogeneidade – os documentos incluídos na amostra devem obedecer a critérios 

precisos, evitando particularidades.  

 Adequação – os documentos selecionados devem proporcionar a informação 

adequada para cumprir os objetivos da pesquisa. Após selecionar o material, o 
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pesquisador pode reduzir, ainda mais, os dados através de uma amostragem nos 

documentos.  

 

B - Análise do material 

Uma vez realizada, cuidadosamente, as operações mencionadas no item pré-análise, 

procede-se à análise propriamente dita. Esta fase, longa e cansativa, consiste, basicamente, 

nas tarefas de codificação, de categorização e de quantificação da informação (FLORES, 

1994; BARDIN, 2007; RICHARDSON et al., 2007).  

Flores (1994, p.31) afirma que ―a analise dos dados que um investigador elabora não 

pode oferecer suficiente informação para resolver os complexos problemas considerados na 

investigação, se não forem organizados e manipulados de alguma forma‖. A tarefa da analise 

de dados consiste precisamente em interpretar e extrair significado aos dados recolhidos.   

A análise dos dados realizado em uma investigação educativa, ainda segundo Flores 

(1994), pode ajustar-se total ou parcialmente ao conceito de análises gerais, divisão em 

unidades e exame das relações entre elas com respeito ao todo. Às vezes estes dados são, por 

exemplo, expressados em números, que se consideram isomorfos com uma realidade 

fragmentada, e, portanto, divisível em elementos e variáveis.   

Flores (1994, p. 33) define análise de dados como  

o conjunto de manipulações, transformações, operações, reflexões e comprobações 

realizadas a partir dos dados com o fim de extrair significado relevante em relação a 

um problema de investigação. Os procedimentos estatísticos que podem ser 

recorridos nestes casos permitem uma comprobação de leis que estabelecem 

relações entre as variáveis.  

 

A análise de conteúdo objetiva um tratamento quantitativo que não exclua a 

interpretação qualitativa e seus procedimentos são numerosos, ensinam Richardson et al. 

(2007), que declaram que o mais simples deles consiste no cálculo de frequências e 

percentagens que permitem estabelecer a importância dos elementos analisados, por exemplo, 

as palavras.  

Adiante, Richardson et al. (2007, p. 233) esclarecem a importância da codificação no 

processo de análise de conteúdo: 

Depois de estabelecidas às características do problema de pesquisa, formulados os 

objetivos e escolhidos os documentos, o pesquisador estará em condições de dar 

uma resposta precisa às perguntas por que e o que analisar. A base da metodologia 
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da análise de conteúdo está na pergunta como analisar ou tratar o material, em 

outras palavras, como codificar.            

                     

Em se tratando de codificação, Holsti (1969) esclarece ser a codificação um processo no 

qual os dados brutos são sistematicamente transformados e agrupados em unidades, de modo 

a permitirem uma descrição exata das características relevantes do conteúdo.  

A organização da codificação inclui três etapas, ainda de acordo com o estudioso acima: 

 Determinação das unidades de registro e de conteúdo a serem consideradas; 

 Escolha das regras de numeração, correspondendo a indicar qual sistema de quantificação 

dos dados será utilizado; e 

 Definição das categorias de análise, respondendo a como se define o problema de 

pesquisa em categorias.   

Detalham-se, a seguir, estas etapas de planejamento da codificação.: 

Etapa 1 – Definição das unidades de registro e contexto 

A unidade de registro, de acordo com Bardin (2007, p. 98), ―é a unidade de significação 

para codificar e corresponde ao segmento do conteúdo, visando à categorização e a contagem 

frequêncial‖.  

Conforme a autora, a palavra não tem definição precisa em linguística, mas para aqueles 

que fazem uso do idioma corresponde a qualquer coisa. Contudo, uma precisão linguística 

pode ser suscitada se for pertinente. Todas as palavras do texto podem ser levadas em 

consideração, ou podem reter unicamente as palavras-chave ou as palavras-tema (symbols em 

inglês).  

Toda a análise de conteúdo supõe uma desagregação de uma mensagem em seus 

elementos constitutivos chamados unidades de registro. Estas unidades correspondem ao 

segmento de conteúdo considerado uma unidade base da analise, visando a categorização e à 

quantificação da informação. 

Podem ser distinguidos dois tipos de unidades de registro: aquelas com base gramatical 

e aquelas com base não gramatical. Entre as unidades de registro com base gramatical as mais 

utilizadas são as seguintes: 
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 Palavra ou símbolo – a menor unidade empregada nas pesquisas de análise de conteúdo. 

Pode-se trabalhar com todas as palavras do texto ou apenas com algumas consideradas 

básicas (símbolos).  

 A frase ou oração – tendo como unidade de base a frase ou oração, para determinar. 

 tema – refere-se a uma afirmação sobre o sujeito da oração. Isto é, uma frase ou uma 

frase composta, a partir da qual se podem formular diversas observações. 

 ator – ou sujeito principal de uma ação, seja humano ou animal, pode ser escolhido como 

unidade de análise. 

 documento ou item – o documento completo (artigo, filmes, livro etc.) é considerado 

como unidade de registro. 

A classificação das unidades de registro, para Richardson et al. (2007, p. 236-237), 

necessita de uma referência mais ampla do contexto na qual aparecem. O autor exemplifica, 

comentando que os valores ‗colonialistas‘ de um texto no podem apenas ser inferidos com 

base no número de vezes que expressões, tais como ‗sociedades primitivas‘, ‗povos atrasados‘ 

ou ‗culturas inferiores‘ nele aparecem. 

Deve-se, então, procurar uma unidade de contexto mais ampla, que contribua a 

caracterizar a unidade de registro: a frase para a palavra, o parágrafo para o tema etc. A 

escolha da unidade de registro e de contexto depende da natureza do problema e dos dados, 

existindo dois critérios para determinar o tamanho das unidades de contexto e de registro: o 

custo e a adequação.  

As unidades não devem ser nem muito pequenas, nem muito grandes, o referencial 

teórico e o tipo de material serão determinantes na escolha e tamanho das unidades, ainda 

conforme o autor. 

Etapa 2 – Regras de Quantificação  

Segundo Richardson et al. (2007, p. 237 e 238), as regras de quantificação na análise de 

conteúdo visam a um tratamento quantitativo que não exclui uma interpretação qualitativa. 

Muitos são os procedimentos utilizados, que podem variar segundo o nível da complexidade, 

desde o cálculo de frequência até as técnicas tais como a análise de contingência. 

O tratamento mais simples refere-se à quantificação da presença ou ausência de 

determinados elementos (BARDIN, 2007). A autora exemplifica com o exame da transcrição 

de entrevistas clínicas:  
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 a partir de determinados textos, estabelece-se uma relação de referencia que inclui os 

seguintes elementos: a, b, c, d, e, f.  

 Com base nesta relação analisa-se um documento, achando-se presentes: a, c, d, f.  

 Esta presença pode ter um significado importante para o estudo das características da 

mensagem.  

 A ausência dos elementos b e e pode ter implicações fundamentais, como refletir 

bloqueio mental e ocultação consciente ou inconsciente, por parte do autor, de um 

determinado elemento. 

O tratamento quantitativo mais utilizado é a frequência de cada elemento, quantidade de 

vezes que aparecem os elementos em determinado documento. A medição baseia-se no 

pressuposto de que a importância de uma unidade de registro se reflete no número de vezes 

que esta aparece em um texto, concordam Bardin (2007) e Richardson et al. (2007). 

Um tratamento de frequência ponderada pode ser utilizado quando o pesquisador deseja 

dar mais importância à frequência de um ou alguns elementos. No tratamento de frequência 

ponderada pode-se dar peso 1, 5, 2, etc. aos diferentes elementos, ensinam Richardson et al. 

(2007, p. 238) 

Os autores alertam que, em pesquisas relativas à análise de valores (ideologias, 

tendências e atitudes), a simples tabulação de frequência pode ser insuficiente, pois não 

considera a intensidade de cada elemento. Em outras palavras, não se pode fazer inferências 

válidas em relação a valores, com base nas frequências simples dos elementos, sem considerar 

a intensidade da expressão.  

Etapa 3 – Categorização ou Codificação 

Após ter sido realizada a análise dos elementos, faz-se necessário classificá-los. A 

operação de classificar determinados elementos, seguindo determinados critérios denomina-se 

categorização ou codificação. 

Entre as diversas técnicas de análise de conteúdo, segundo Richardson et al. (2007), a 

mais antiga e a mais utilizada é a análise por categoria, análise que se baseia na decodificação 

de um texto em diversos elementos, os quais são classificados e formam agrupamentos 

analógicos. Entre as possibilidades de categorização, a mais utilizada, rápida, simples e eficaz, 

sempre que se aplique a conteúdos diretos (manifestos), é a análise por temas ou análise 

temática.  
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Esta análise consiste em isolar temas de um texto e extrair as partes utilizáveis, de 

acordo com problema pesquisado, para permitir sua comparação com outros textos escolhidos 

da mesma maneira. Os pesquisadores geralmente escolhem dois tipos de tema: principais, que 

definem o conteúdo da parte analisada de um texto, e secundários, que especificam diversos 

aspectos incluídos no primeiro.  

A análise de conteúdo deve obedecer a determinadas características metodológicas, 

afirmam Richardson et al. (2007, p. 23). As diversas categorias devem atender aos seguintes 

requisitos:  

a) homogeneidade: não misturar critérios de classificação;  

b) exaustividade: classificar a totalidade do texto;  

c) exclusão: um mesmo elemento do conteúdo não pode ser classificado em mais de uma 

categoria; e  

d) objetividade: codificadores diferentes devem chegar aos mesmos resultados. 

Adiante, detalhando o planejamento das categorias e a execução da análise, Richardson 

et al. (2007, p. 223- 224) destacam que o processo deve permitir ter-se, simultaneamente, 

condições de atender aos requisitos de : 

 Objetividade: explicitação das regras e dos procedimentos utilizados em cada etapa da 

análise de conteúdo. Em cada momento do processo, o pesquisador deve tomar decisões: 

que categorias usar; como distinguir categorias; que critérios utilizar para registrar e 

codificar o conteúdo etc. A objetividade implica que essas descrições se baseiem em um 

conjunto de normas, para minimizar a possibilidade de que os resultados sejam mais um 

reflexo da subjetividade do pesquisador que uma análise de conteúdo de determinado 

documento; 

 Sistematização: inclusão ou exclusão do conteúdo ou categorias de um texto de acordo 

com regras consistentes e sistemáticas. Isso significa que para testas diversas hipóteses o 

pesquisador deve analisar todo o material disponível, tanto aquele que apóia as suas 

hipóteses quanto os que não apóiam. O planejamento, a coleta e a análise devem respeitar 

as regras da metodologia científica. 

 Inferência: operação pela qual se aceita uma proposição em virtude de sua relação com 

outras proposições já aceitas como verdadeiras. A inferência pode responder as seguintes 
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perguntas: o que leva a formular determinada proposição?; quais são as causas ou 

antecedentes de uma mensagem? quais são os possíveis efeitos ou consequências da 

mensagem? 

Richardson et al. (2007, p. 240) e Bardin (2007, p. 113) concordam que a categorização 

pode ser realizada de duas maneiras:  

- na primeira, o sistema de categorias é estabelecido previamente e os elementos são 

distribuídos da melhor forma possível entre as categorias – o que exige do pesquisador sólidos 

fundamentos teóricos referentes ao problema em estudo;  

- na segunda, o sistema de categorias não é dado, resulta da classificação progressiva 

dos elementos, sendo utilizada em pesquisas construtivistas. 

De acordo com Hsieh e Shannon (2005), entretanto, são três as principais abordagens 

usadas para a análise qualitativa dos conteúdos: a análise convencional, a análise diretiva e a 

análise somativa.  

Os autores resumem as principais diferenças de codificação entre as três abordagens, em 

relação ao ponto de partida da pesquisa, ao tempo adequado para a definição dos códigos ou 

palavras-chave e à origem destes códigos ou palavras-chave, conforme reproduzido a seguir, 

no Quadro 10: 

Quadro 10 – Principais diferenças entre as abordagens para análise de conteúdo 

Tipo de análise de 

conteúdo 
Início do estudo 

Momento de definição de 

códigos ou palavras-chave 

Fonte de códigos ou de palavras-

chave 

Análise 

convencional 
Observação 

Os códigos são definidos 

durante a análise de dados   
Os códigos são derivados dos dados  

Análise diretiva Teoria 
Os códigos são definidos antes 
e durante dados análise  

Os códigos são derivados de teoria 
ou de resultados relevante da 

pesquisa  

Análise somativa Palavras-chave 

As palavras-chave são 

identificadas antes e durante 

da análise de dados  

As palavras-chaves são derivadas do 

interesse dos investigadores ou da 

revisão da literatura 

Fonte: adaptado pela autora de Hsieh e Shannon (2005, p. 1286) 

Embora os três caminhos apontados sejam usados para interpretar dados do texto sob 

um paradigma predominantemente naturalístico, segundo Hsieh e Shannon (2005, p. 1278), 

pode-se perceber, examinando o Quadro 10, que a análise de conteúdo diretiva e a somativa 

guardam semelhanças entre si e são maleáveis quanto ao momento de definição e às fontes 

dos códigos ou palavras-chave, enquanto a análise convencional é expressamente 
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construtivista; contudo, estas abordagens diferem frontalmente em relação ao ponto de partida 

da pesquisa. 

 Existem, ainda, diferentes técnicas de análise de conteúdo, tais como a análise da 

avaliação, das expressões, de relações e outras. (RICHARDSON et al., 2007, p. 243-244), que 

fogem ao escopo deste trabalho.  

Bardin (2007, p. 111) mostra-se adepta da abordagem diretiva, pois para ela, a 

categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os 

critérios previamente definidos.  

As categorias são rubricas ou classes, que reúnem um grupo de elementos (unidades de 

registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado 

em razão dos caracteres comuns destes elementos. A autora continua, afirmando que os 

critérios de categorização podem ser:  

semântico (categorias temáticas: por exemplo, todos os temas que significam 
ansiedade ficam agrupados na categoria ―ansiedade‖ enquanto os que significam a 

descontracção [sic] ficam agrupados sob o título conceitual ―descontracção‖ [sic]; 

sintático (os verbos, os adjectivos [sic]; lexical (classificação das palavras segundo o 

seu sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos); e 

expressivos (por exemplo, categorias que classificam as diversas perturbações da 

linguagem). 

(BARDIN, 2007, p. 111-112, grifos da autora) 

Existem boas e más categorias, declara Bardin (2007, p. 113). Para a estudiosa, um 

conjunto de categorias boas deve possuir as seguintes características: 

 Exclusão mútua – esta condição estipula que cada elemento não pode existir em mais de 

uma divisão, em outras palavras, as categorias devem estar definidas de maneira tal que 

não seja possível classificar um mesmo elemento em duas delas; 

 Homogeneidade – as categorias devem basear-se em um mesmo principio de classificação 

ou o principio de exclusão mútua depende da homogeneidade das categorias. Um único 

princípio de classificação deve governar a sua organização. 

 Pertinência – uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada ao material de 

análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico definido. Na pertinência há uma 

idéia de adequação ótima. O sistema de categorias deve refletir as intenções da 

investigação, as questões do analista e/ ou corresponder às características das mensagens. 
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 Objetividade e fidelidade – estes princípios, tidos como muito importantes no inicio da 

história da análise de conteúdo, continuam a ser válidos. 

 Produtividade – adiciona-se às condições geralmente invocadas uma qualidade muito 

pragmática. Um conjunto de categorias é produtivo se fornece resultados férteis, em 

índices de inferências, em hipóteses novas e em dados exatos. 

Para Richardson et al. (2007, p. 240), os vieses devidos à subjetividade dos 

codificadores e às diferenças de interpretação ―não se reproduzem quando as categorias são 

adequadas e bem definidas‖. 

C – Ferramentas e técnicas de análise de conteúdo 

No início da década de 80, começaram a circular as primeiras versões de programas de 

computador (o software NUD*IST), com a finalidade de auxiliar no processo de análise de 

dados qualitativos, conforme narra Richards (2002), que foi um dos autores a desenvolver a 

primeira versão do referido software, continuando a desenhar e programar as versões 

subsequentes.   

Podem-se citar programas como The Etnograph, Alceste, Kwalitan, Hyper Research, 

Winmax, Atlas/TI e NUD*IST, ainda com uma interface pouco amigável, que foram utilizados 

por pesquisadores entusiastas das ciências sociais e foram agrupados sob a sigla CAQDAS 

(Computer Aided Qualitative Data Analysis Softwares), segundo Kelle (1997).  

Ele declara, ainda, que o CAQDAS trouxe à análise, informações não numéricas de 

material discursivo, a idéia de um suporte informatizado comparável aquilo que já antes 

existia para o tratamento estatístico de dados quantitativos. 

Dean e Sharp (2006, p. 11) afirmam que o CAQDAS é largamente utilizado nas 

pesquisas de ciências sociais para facilitar os dados de análise qualitativa, mais 

especificamente na pesquisa de gerenciamento para os seguintes objetivos: organização e 

análise das revisões da literatura; análise do conteúdo secundário ou recursos de arquivos; e 

registro, coleta e arranjo sistemático, análise e dados informados em uma entrevista ou 

documento. 

Estas ferramentas informacionais apareceram no Brasil a partir da metade dos anos 90, 

após os programas terem passado por aperfeiçoamentos significativos mediante experiências 

de utilização em situações práticas de pesquisa.   
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Richards (2002), Dean e Sharp (2006) e Mangabeira, Lee e Fielding (2001) concordam 

que os softwares NUD*UST e seu sucedâneo NVivo (tratados em conjunto por sua 

descendência comum) se tornaram ferramentas populares na análise de dados qualitativos 

auxiliado por computador e que foram, desde o início, desenvolvidos com ingerência direta de 

pesquisadores orientados por métodos e técnicas de investigação e análise do campo das 

ciências humanas, em especial da área de gestão. 

O software NVivo, mais recente e amigável, é voltado à análise de dados qualitativos e 

traz vantagens de integração de bases computacionais com programas e sistemas operacionais 

largamente utilizados, tais como o Windows e o Microsoft Office (LAGE, 2011). Esta 

integração permite a importação de fontes de dados e a exportação de resultados dos 

processamentos efetuados.  Atualmente está em sua versão 9, que foi utilizada nesta tese. 

 Um dos aspectos estruturais do NVivo é a organização do material em tópicos ou eixos 

temáticos. Segundo Teixeira e Becker (2001, p. 96-97) utiliza-se esta ferramenta 

informacional para os seguintes materiais passíveis de análise: entrevistas, artigos de jornais, 

transcrições de vídeo, dentre outros, desde que seja um material qualitativo e passível de ser 

digitalizado. 

Em uma das formas de utilização do software NVivo, o pesquisador cria os códigos ao 

efetuar uma leitura minuciosa dos documentos, objeto da pesquisa. O conjunto de códigos é 

denominado ―nomes‖ ou nós. Teixeira e Becker (2001 p. 97), explicando o funcionamento do 

NVivo, dizem: ―os ‗nós‘ são recipientes que armazenam a codificação, ou seja, os nós irão 

conter a referencia a uma porção de texto codificado‖.  

Reputados por Lage (2011, p.203) como uma das principais estruturas de um projeto 

NVivo, os Nodes ou nós, que podem ser do tipo Free Node (um nó isolado) ou Tree Node 

(uma árvore de nós).  A autora explica:  

Um nó é uma estrutura para armazenamento de informações codificadas e pode 

assumir significados diferentes, dependendo da abordagem metodológica utilizada 

na pesquisa. Por exemplo, se for utilizada análise de conteúdo, os nós irão receber os 

códigos (fragmentos de textos) formando categorias de informação. Se essas 

categorias tiverem subcategorias, então será utilizada uma estrutura de árvore de 

nós. Existem ainda as estruturas chamadas Cases, que são nós que podem receber 

atributos (DEAN; SHARP, 2006; JOHNSTON, 2006). Assim, numa pesquisa [...] 

cada empresa poderia ser um case, e a esse case poderiam ser associados atributos 

como tipo ou porte da empresa ou quaisquer outras características que fossem 
necessárias no processo de análise.   

(LAGE, 2011, p.203) 
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Este é o princípio básico de ação do NVivo: a codificação do texto e o armazenamento 

dessas referências em nós específicos. O conjunto dos ―nós‖ forma a tree-node: uma árvore 

onde todos os nós estão dispostos de forma hierarquizada e relacional, que facilita o trabalho 

do pesquisador. A este respeito, Tavares dos Santos (2001, p. 16) afirma que  

estamos diante de tecnologias intelectuais que transformam numerosas funções 

cognitivas humanas: memória, imaginação, percepção, procedimentos do raciocínio, 

análises, interpretações e inferências teóricas. O modo de produção informacional do 

conhecimento compõe-se de múltiplas atividades de pesquisa, pois trabalhar com 

informática significa inserir-se numa relação de trabalho interativo, um 

relacionamento social entre pessoas, máquinas, software e a rede mundial. 

 

Koenig (2006, p.61) sugere o uso de uma abordagem mista para a análise de dados 

textuais, composta pelas vertentes qualitativa e quantitativa da analise de conteúdo. A 

abordagem proposta, de acordo com o autor, ―sistematiza desenvolvimentos teóricos recentes 

e sintetiza as implicações da estruturação e desenvolvimento de projetos como acima 

mencionado, em uma estrutura metodológica coerente‖.  

O autor prossegue, comentando que os resultados do processo de identificação são 

validados, subsequentemente, através das análises latentes da classificação dos dados; essas 

análises latentes são obtidas, com a ajuda das técnicas de codificação por computador, 

utilizando softwares ditos qualitativos. O uso deste termo justifica-se: ―uma vez que trata com 

elementos mais interpretativos, mais qualitativos, que são combinados com a análise de 

conteúdo quantitativa, os resultados são validade e generabilidade conceituais elevados‖ 

(KOENIG, 2006, p.61. 

3.2.4.1.2 Aplicação da técnica para a construção de índices de divulgação de intangíveis  

Foi examinada, nesta de tese, a divulgação de ativos intangíveis, conforme a natureza do 

ativo, mediante a análise dos dados secundários contidos nas informações divulgadas em 

relatórios, por parte das empresas participantes da pesquisa. 

O estudo inspirou-se no exemplo de estudos anteriores, como os efetuados por Lee 

(1997); Guthrie e Petty (2000); Kalafut e Low (2001); Holland (2001; 2006); Gelb (2002); 

Guthrie et al. (2004); Abdolmohammadi (2005); Cordazzo (2005); García-Meca (2005); 

Mouritsen, Larsen e Bukh (2001); Bessieux-Ollier (2006); e no projeto RICARDIS - 

Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development e Innovation in SMEs, da 

European Commission (2006). 
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A pesquisa foi feita conforme a técnica defendida por Guthrie et al. (2004). A análise de 

conteúdo foi realizada com o apoio do software NVivo9, utilizado pela pesquisadora, em sua 

versão de demonstração.  

O trabalho preencheu as duas funções descritas por Bardin (2007, p. 25): 

  primeiramente, a função heurística visando enriquecer a pesquisa exploratória, pela 

execução de pesquisa computadorizada visando aumentar a propensão à descoberta e para 

averiguação de eventual necessidade de revisão teórica;  

 em seguida, a função de ―servir de prova‖, ao buscar, mediante uma análise sistemática 

dos documentos, a confirmação da existência de divulgação de informações sobre os 

ativos intangíveis da empresa.   

Foram cuidadosamente atendidas as características metodológicas declinadas por 

Richardson et al. (2007), Bardin (2007), entre outros, nas varias fases do trabalho, como 

declinado a seguir. 

A -  Pré-análise  

A pesquisadora fez, inicialmente, uma primeira leitura superficial, coletando, 

organizando e escolhendo os relatórios suscetíveis de utilização na análise de conteúdos.  

Buscou-se obter a exaustividade, a adequação, a homogeneidade e a representatividade, 

evitando particularidades e seguindo estes quatro princípios básicos recomendados por 

Richardson et al. (2007, p. 231). 

Previamente à alimentação dos documentos (fontes ou sources), no NVivo9, foi 

realizada uma cuidadosa normalização dos documentos, com: conversão dos relatórios, 

originalmente disponíveis em ―. pdf‖,  em arquivos tipo ―word‖;  retirada de figuras e outros 

elementos gráficos; supressão de artifícios computacionais como quebra-de-página, espaços 

em branco entre palavras e entre os caracteres de uma palavra, expansão ou condensação dos 

caracteres e  todo tipo de formatação.  

B - Análise do material 

Esta etapa consiste em duas sub-etapas, cujos procedimentos estão detalhados a seguir: 

B.1- codificação; e B.2-categorização e quantificação da informação.  
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B.1  Codificação 

Na etapa de codificação são determinadas as unidades de registro e contexto, escolhidas 

as regras de quantificação dos dados e por fim, faz-se a definição das categorias de análise. 

As unidades de registro correspondem ao segmento de conteúdo considerado uma 

unidade-base de análise, visando à categorização e à quantificação da informação, podendo 

ter base gramatical ou não, podendo ser caracteres, figuras, pessoas, sons, palavras, símbolos, 

frases, parágrafos etc. A unidade de registro escolhida para ser utilizada nesta pesquisa teve 

base gramatical, tendo sido a foi a ―palavra‖.  

No presente estudo foi feita a atribuição de importância relativa às diversas palavras 

enquadradas nas categorias componentes dos ativos intangíveis, as quais emergem como as 

próprias unidades de contexto.  

Esta decisão envolveu a análise de casos específicos como a existência de documentos 

que apresentam um sumário em seu início e outros não ou a eventual existência de palavras 

negativas associadas às palavras-chave.  

Considerou-se o argumento de que casos deste tipo refletem maiores exposições de 

informações, provavelmente levadas em conta pelos investidores e acionistas em suas 

operações acionária, e que por isso mesmo devem ser consideradas na análise, tornando-a 

mais assertiva e precisa.   

O tratamento de quantificação escolhido foi a detecção, automatizada mediante uso de 

computador, da presença das palavras selecionadas e a verificação da quantidade de vezes que 

aparecem no relatório de cada empresa participante do estudo, ou seja, a frequência de cada 

categoria, tendo em vista o pressuposto defendido por Bardin (2007), de que a importância de 

uma unidade de registro se reflete no número de vezes que esta aparece em um texto. 

Considerando-se as grandes diferenças nas dimensões dos documentos analisados, optou-se 

por tornar essa frequencia relativa à quantidade total de palavras de cada relatório.  

Para a definição das categorias, pretendia-se, inicialmente, lançar mão do conjunto de 

componentes desenvolvido por Abdolmohammadi (2005), com base em Guthrie et al. (2003). 

Contudo, ao se confrontar as metodologias do trabalho citado com Guthrie et al. (2004), que 

usou idêntico referencial, os frameworks de análise não se mostravam totalmente aderentes.   
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Por isso, e considerando os demais autores citados no referencial teórico desta tese, 

optou-se pela formatação de uma nova estrutura para análise de ativos intangíveis, baseada 

nos autores Guthrie et al. (2004), Andriessen (2005) e Abdolmohammadi (2005).  

A nova estrutura de análise incorpora os componentes do construto Ativos Intangíveis e 

compõe-se de onze tópicos indicativos da existência de ativos intangíveis, sendo três 

referentes ao capital humano, quatro alusivos ao capital estrutural e quatro outros ligados ao 

capital relacional conforme detalhadas no Quadro 11. 

Quadro 11 - Indicativos de ativos intangíveis, por tipo de capital 

TIPO DE CAPITAL TOPICOS INDICATIVOS DE ATIVOS INTANGÍVEIS 

CAPITAL HUMANO Fator humano                     Cultura corporativa                         Competência 

CAPITAL ESTRUTURAL 
Propriedade Intelectual                Pesquisa & Desenvolvimento e Inovação 

Gerenciamento de processos           Sistemas de Informação e  Networking 

CAPITAL RELACIONAL 

Marcas, Reputação,  Imagem da empresa e Responsabilidade social corporativa 

Clientes                                                       Parcerias na cadeia Produtiva 

Relações Financeiras, Facilidades de Obtenção de Recursos e Governança 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Guthrie et al. (2004), Andriessen (2005) e Abdolmohammadi (2005) 

Para a análise de conteúdos, cada tópico indicativo se constitui em um ―nó‖ a ser tratado 

através do NVivo9, ou seja: uma categoria, na qual se enquadram diversas unidades de 

contexto. 

As categorias definidas para o estudo estão descritas no Quadro 12 - Categorias por 

tópico indicativo de ativos intangíveis, a seguir.  

B.2 Categorização e quantificação da informação 

A categorização consiste em isolar as unidades de análise e classificá-las, agrupando-as 

conforme sua natureza. A existência dessas unidades de contexto foi observada, para 

constituição dos indicadores dos diversos tipos de capital intangível, como retro descrito no 

quadro 12 - Categorias por tópico indicativo de ativos intangíveis 
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Quadro 12 - Categorias por tópico indicativo de ativos intangíveis 

TIPO CATEGORIAS POR TÓPICO INDICATIVO DE ATIVOS INTANGÍVEIS 

CAPITAL 

HUMANO 

Componentes 

relacionados às 

pessoas, como se 

fossem um ativo 

da companhia e 

às qualidades 

que os 

empregados 

possuem 

Fator humano: empregado, funcionário, executivo, poder de inovação, espírito empreendedor, 

habilidade do empregado, recurso humano, talento, satisfação do empregado/do funcionário, 

pessoal, retenção de pessoal, flexibilidade, teletrabalho, poder, equipe, indivíduo, manutenção 

de pessoal, aposentadoria, aposentado, tempo de trabalho, trabalho temporário, tempo parcial 

Cultura corporativa: cultura/ atmosfera/ ambiente / filosofia empresarial/da empresa/ 

corporativa/de negócios/negocial/ de trabalho; gestão, gerenciamento, liderança, 

empreendedorismo, valores, modo de trabalho, linha de comunicação, comunicação, diretrizes, 

princípios, coesão, organização do trabalho 

Competência: inteligência, conhecimento, experiência, educação, capacidade, qualificação, 

motivação, competência, valores, habilidades, habilidades intangíveis, capacidade de 

influência, caráter, compreensão, treinamento, expertise, formação especializada, especialista 

 

CAPITAL 
ESTRUTURAL 

Inclui a infra-

estrutura 

organizacional e 

tudo o que apóia 

e incentiva a 

criatividade e a 

produtividade 

dos empregados. 

Propriedade Intelectual: patente, segredos comerciais, trade secrets, licenciamento, licença, 
marca registrada, franquias, propriedade intelectual, o capital intelectual, proteção da 

propriedade intelectual  

Pesquisa & Desenvolvimento e Inovação: P&D, pesquisa, inovação, inovativo, inovador, 

desenvolvimento, pioneiro, pioneirismo, conceito, novo produtos, inédito, ineditismo, pirataria, 

copiar, copiador, pesquisa, pesquisador, design, designer, novidade   

Gerenciamento de processos: processo de trabalho, apropriação do processo, propriedade de 

processo, gestão de processos, gerenciamento de processo, método, procedimento, 

metodologia, know-how, caminho de valor, oferta/entrega de produto/serviços, criação de 

valor, criador de valor, valor adicionado, cadeia de valor, compra/aquisição de processo, 

organização, reorganização, reestruturação 

Sistemas de Informação/ Networking: hardware, software, network, troca de serviços, rede de 

informática / computadorizada, base de dados, banco de dados, tecnologia da informação, 

gestão/gerenciamento da informação/ do conhecimento, informação, informacional, 

informática, computação, sistema operacional, sistema de exploração operacional, transferência 

de dados, transferência eletrônica, troca eletrônica de dados, EDS - electronic data 

interchange, intangível, imaterial, telecomunicações, infra-estrutura, tecnologia, tecnológico, 

plataforma computadorizada  

CAPITAL 

RELACIONAL 

Envolve a 

marca/nome da 
empresa, o 

relacionamento 

com os clientes 

e diversos 

públicos, a 

colaboração 

entre empresas e 

tudo o que 

agregue valor ou 

gere facilidades 

para a 
organização 

Marcas, reputação, imagem da empresa e responsabilidade social corporativa: marca, 
nome/logo/logomarca/logotipo, marca registrada, desenvolvimento/ reconhecimento / poder da 

marca, imagem, percepção, reputação, fama, popularidade, simpatia, afeição, carinho, boa 

vontade, confiança, responsabilidade social, equidade social, ação social, responsabilidade 

ambiental , engajamento social, participação social  

Clientes: cliente, consumidor, cliente/consumidor satisfeito / leal / fiel, satisfação do cliente, 

reconhecimento do cliente, lealdade do cliente, fidelização, retenção de cliente, atendimento ao 

cliente, atenção ao cliente, serviço ao cliente, suporte ao cliente, poder do cliente, concentração 

de clientes, segmentação, base de cliente 

Relações Financeiras, Facilidades de Obtenção de Recursos e Governança: parceiro finan-

ceiro, relacionamento financeiro/bancário, relações bancarias, banco, grupo bancário, 

articulação, articulador, facilidade de obtenção de recursos, facilidade financeira, folga 

financeira, abertura de capital, IPO, crédito, obrigações, capital empréstimo, financiamento, 

financiador, governança, governo corporativo /empresarial, controle, controlador, acionista, 

acionário 

Parcerias na cadeia produtiva: cadeia de produção/produtiva, rede/canais de distribuição, cadeia 

de distribuição, distribuidor, parceiro, parceria, colaboração, joint venture, colaboração entre 

empresas/ empresarial / de Negócios/ arranjo produtivo/de trabalho/de produção/de 

negócio/negocial, produção em conjunto, produção conjunta, acordo de licencia mento/de 
produção/de fornecimento, compromisso conjunto, base/ rede de fornecedores, relacio-

namento/relação com fornecedores, gestão de relacionamento, co-desenvolvimento 

Nota : foram também pesquisados os plurais e o feminino das palavras acima, quando for o caso. 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Guthrie et al. (2004), Andriessen (2005) e Abdolmohammadi (2005) 
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Para identificar a divulgação de ativos intangíveis, por parte das empresas participantes 

da pesquisa, a partir dos dados secundários contidos nas informações divulgadas em relatórios 

pelas empresas, para cada documento analisado foram efetuadas 11 (onze) pesquisas 

computadorizadas de presença e frequência de palavras especificas no texto (queries, do tipo 

text search), que se encontram listadas no Apêndice B.  

As pesquisas foram feitas com o auxilio do software NVivo9, sendo uma para cada sub-

categoria de ativo intangível, conforme sua natureza e de acordo com a categorização feita 

com base no referencial teórico, como detalhado acima.  

O quadro correspondente, em francês, que foi utilizado para realizar a categorização das 

informações analisadas encontra-se no Apêndice C. Importante esclarecer que o mesmo foi 

validado por três pessoas de nacionalidade francesa, sendo uma delas um professor da área de 

Administração de Empresas da Université Pierre Mendès-France, da cidade de Grenoble – 

France.  

Foi utilizada a abordagem de análise diretiva, recomendada por Bardin (2007), pois se 

partiu do referencial teórico sobre intangíveis para estabelecer preliminarmente os códigos de 

natureza semântica (grupamentos de palavras-chave), que formaram as categorias de ativos 

intangíveis, como visto no quadro retro. 

Embora pré-fixadas, as categorias puderam sofrer modificações, tendo sido averiguada a 

eventual ausência de palavras que fossem relevantes para a categoria, pela execução de 

pesquisa computadorizada visando apresentar as 100 palavras mais frequentes nos 

documentos sob análise, para averiguação de eventual necessidade de revisão das categorias 

teóricas, dada a frequência com que se mostravam presentes sistematicamente nos diversos 

documentos examinados.  

A frequência relativa de ocorrência das palavras enquadradas em cada categoria de 

intangíveis foi medida, avaliada e considerada para criação dos respectivos índices de 

divulgação de cada tipo de ativo intangível.  O somatório destes forma um valor-índice global 

de intangibilidade divulgada para cada empresa. 

C -  Cuidados, validação e confiabilidade da análise efetuada  

No processo de elaboração das categorias, foram observadas as características e 

requisitos preconizados por Bardin (2007) e por Richardson et al. (2007), a saber:  
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a) pertinência: categorias adaptadas ao material escolhido e apoiadas ao referencial teórico 

definido para este estudo;   

b) homogeneidade: os critérios de classificação foram os mesmos para todos os documentos 

analisados, sem exorá-los;  

c)  exaustividade: a totalidade do texto foi classificada;  

d) exclusão mutua: um mesmo elemento do conteúdo não foi classificado em mais de uma 

categoria;   

e) objetividade: o alcance dos mesmos resultados por outros codificadores que pretendam 

replicar este trabalho foi assegurado pela definição, no software NVivo9, de queries a 

serem processadas igualmente para todos os casos analisados e que podem vir a ser 

replicadas em trabalhos futuros; e 

f) produtividade: o conjunto de categorias forneceu resultados férteis para a construção dos 

índices de divulgação de ativos intangíveis. 

Para a quantificação o processo escolhido foi a detecção via computador, em programa 

específico, da frequência relativa da presença, em cada categoria, das palavras selecionadas 

no relatório de cada empresa analisada.  

Por questões de exequibilidade, foi desconsiderada qualquer possibilidade de 

manipulação indevida das informações contidas nos documentos examinados, levando-se em 

conta sua disponibilização em sites oficiais.  

Em relação à confiabilidade e validade das medições informatizadas sobre a divulgação 

efetuada pelas empresas, o procedimento encontra apoio em Gruning (2009, p. 20):  

In the early 20th century the concept of reliability (Spearman, 1904; Spearman, 

1910; Brown, 1910) that addresses the reproducibility of a measurement has been 

introduced. In contrast to human scored schemes where reliability is a major 

concern (Marston and Shrives, 1991: 197; Healy and Palepu, 2001: 427) for a 

software algorithm with no random component reliability is perfect (Weber, 1990: 

41; Krippendorff, 2004: 259).   

E o autor prossegue, afirmando, em conclusão (e ainda baseado em Weber, 1990, p. 41; 

Krippendorff, 2004, p. 259), que haja vista não haver, em um algoritmo de software, nenhum 

componente aleatório, tem-se uma confiabilidade perfeita, sem nenhuma subjetividade na 

mensuração de um relatório em particular.  
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Ademais, os índices foram, posteriormente, confrontados com proxies para o grau de 

intangibilidade de cada empresa (advindas de dados financeiros e já utilizadas no meio 

acadêmico), sendo efetuada, de certa forma, uma espécie de triangulação dos indicadores 

calculados.

3.2.4.2 Análise de relatórios e demonstrativos contábeis, seleção e cálculo de variáveis 

financeiras (proxies)  

Esta análise foi realizada tomando por base os relatórios e demonstrativos econômico-

financeiros divulgados pelas empresas em suas publicações oficiais, junto às autoridades 

monetárias francesas, colhidos por intermédio da internet, conforme esclarecido no item 3.2.3 

-Levantamento de dados para formatação da base de dados. 

Buscou-se, à luz da literatura acadêmica, selecionar variáveis observáveis que pudessem 

ser consideradas representativas da existência de ativos intangíveis e de variáveis relativas ao 

desempenho empresarial, bem como possíveis variáveis intervenientes/moderadoras. 

Foram coletados os dados necessários à operacionalização da pesquisa, permitindo o 

calculo das variáveis constantes no Quadro 13 – Variáveis da pesquisa, sejam elas: variáveis 

dependentes (detalhadas no item 3.2.5.1); variáveis independentes (constantes do item 

3.2.5.2); e outros indicadores a serem utilizadas para investigar o possível impacto de 

variáveis intervenientes/moderadoras (item 3.2.5.3).  

3.2.5   Operacionalização da pesquisa   

A pesquisa visou investigar a existência e a natureza das relações entre a divulgação e a 

existência de ativos intangíveis em empresas a passarem por processos de fusão e aquisição e 

os resultados financeiros de longo prazo dai advindos, em termos de desempenho da empresa. 

Para sua operacionalização, é necessário, inicialmente, definirem-se os termos conceito, 

construto e variável, com base em Kerlinger e Lee (2000):    

 CONCEITO é uma expressão de uma abstração formada pela generalização de 

particularidades, por exemplo, peso. Esta expressão é feita a partir da observação de 

certos comportamentos ou ações. 
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 CONSTRUTO é um conceito que foi formulado para poder ser usado na ciência. É usado 

em esquemas teóricos. É um conceito com significado adicional deliberadamente e 

conscientemente adotado ou inventado para um propósito científico especial. Deve ser 

definido de modo que possa ser observado e medido, mediante uma definição 

operacional, que é, para o pesquisador, uma ponte entre conceitos ou construtos e as 

variáveis manifestas ou observações reais. 

 Uma VARIÁVEL é qualquer coisa que pode assumir valores diferentes ou variantes. É 

um símbolo ao qual é atribuído valor, que pode diferir ao longo do tempo para o mesmo 

objeto e pessoa ou os valores poder ser diferentes em um dado momento para diferentes 

objetos ou pessoas.  

Sekaran (1992), discute quatro principais tipos de variáveis:  

a) VARIÁVEL DEPENDENTE, que é o interesse primário da pesquisa, já que a meta do 

pesquisador é explicar ou predizer a variabilidade na variável dependente. Através da 

análise de quais variáveis influenciam a variável dependente é possível encontrar 

respostas ou soluções para o problema. É possível haver mais de uma variável 

dependente em um estudo conduzidos através de análise estatística multivariada.  

b) VARIÁVEL INDEPENDENTE é a variável que influencia a variável dependente num 

sentido positivo ou negativo. A variação na variável dependente é resposta ao 

comportamento da variável independente.  

c) VARIÁVEL MODERADORA é aquela que tem um forte efeito sobre o relacionamento 

entre as variáveis independente-dependente. A presença desta terceira variável modifica a 

relação originalmente esperada entre as variáveis independente e dependente.  

d) VARIÁVEL INTERVENIENTE – é aquela que surge após o tempo das variáveis 

independentes operarem para influenciar a variável dependente e seu impacto na variável 

dependente. Tem uma dimensão temporal.    

O autor explica a distinção entre uma variável independente e uma moderadora se faz 

porque está última impacta a relação entre as duas outras variáveis (independente-dependente) 

e não apenas sobre a variável dependente. 

Kerlinger e Lee (2000) esclarecem ainda que os construtos são variáveis latentes (VLs), 

entidades não observáveis. Presume-se que elas estejam subjacentes às variáveis observadas. 

Concordando, Bacharach (1989, p. 500, apud Wetzels, Oderkerken-Schröder; VanOppen, 



140 

 

 

 

2009, p. 178) define construtos como variáveis não mensuráveis diretamente, uma vez que 

―um construto pode ser visto como uma ampla configuração mental de um dado fenômeno‖ 

Os autores que explicam, ainda, que ―uma variável pode ser vista como uma 

configuração operacional, derivada de um construto‖.  A seguir, eles esclarecem que os 

construtos são considerados variáveis latentes, enquanto as chamadas ―variáveis‖ são 

manifestas e, consequentemente, observáveis e mensuráveis. 

Não se pode observar nem mensurar diretamente nem a existência de ―ativos 

intangíveis‖, nem sua divulgação, nem ―desempenho‖, pois são construtos. Para permitir a 

realização de uma pesquisa acadêmica, portanto, faz-se necessário especificar o que aqui se 

entende em cada um dos construtos envolvidos e sua definição operacional, para que possam 

ser avaliados.  Consequentemente, para efeito de operacionalização da pesquisa, buscou-se 

analisar outras variáveis, manifestas, observáveis e diretamente mensuráveis, que fossem 

consideradas representativas dos principais construtos estudados: os Ativos Intangíveis 

Existentes em uma empresa envolvida em um processo de F&A, os Ativos Intangíveis 

Divulgados e o Desempenho Financeiro da empresa resultante deste evento. 

Os construtos sobre os ativos intangíveis de uma empresa envolvida em um processo de 

F&A foram estudados nesta tese em duplo enfoque: textual e numérico, correspondendo à sua 

divulgação e existência, respectivamente.  

Para ambos, ele foi decomposto, com base nos autores do referencial teórico, 

especialmente Guthrie et al. (2004), Andriessen (2005) e Abdolmohammadi (2005), em três 

categorias: Capital Estrutural; Capital Relacional; e Capital Humano, que juntas contam 

com 11 subcategorias ou indicadores correspondentes aos nós, tratados na análise de 

conteúdos e declinados adiante, no Quadro 13 – Variáveis da pesquisa. 

O modelo conceitual para capital intangível (ou ativos intangíveis), esboçado pela 

autora, com utilização do software NVivo-7, no estudo-piloto prévio a esta pesquisa, está 

representado na Figura 10, a seguir, e prevê a observação da divulgação nos relatórios oficiais 

da empresa, no momento anterior ao evento examinado.  

Já para construto referente à variável dependente deste estudo, o Desempenho 

Financeiro de uma empresa resultante de um evento de F&A, o estudo ora relatado baseou-se 

especificamente em Carton e Holfer (2006), tendo sido estabelecidas, como vertentes de 

análise, a lucratividade e o crescimento.  
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Por se tratar de um evento estratégico (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000), muitas 

vezes levado em conta no planejamento financeiro de longo-prazo (GITMAN, 2001; 2002), 

verificou-se que seus resultados devem ser avaliados também em um prazo mais longo 

também.  

Fixou-se, então, a análise dos dados do terceiro exercício contábil após o evento, ou 

seja, passados no mínimo 36 meses, como de maior interesse para sua avaliação, haja vista ser 

o prazo mínimo para que os resultados do movimento estratégico efetuado venham a ser 

consolidados, como esclarecido por Kaplan e Norton (2004) e reforçado por Kronmeyer Filho 

e Kliemann Neto (2005). 

 

Figura 10 – Componente do Construto Capital Intangível (Ativos Intangíveis) 

Fonte: elaborado pela autora, no software NVivo-7 

Ressalte-se que este lapso temporal é o mesmo utilizado por Carton (2004) em sua tese 

e posteriormente por Carton e Holfer (2006; 2010), autores que oferecem suporte teórico ao 

construto Desempenho Financeiro, neste estudo.  

Outrossim, ressalte-se que a adoção deste prazo como de longo prazo guarda 
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conformidade com princípios da área de contabilidade empresarial (HENDRIKSEN; VAN 

BREDA, 1992), o que é importante, uma vez que o levantamento dos indicadores de 

desempenho ocorre, nesta pesquisa, com base em relatórios contábil-financeiros.  

Esta avaliação toma como exemplo diversos estudos que tratam da análise de efeitos, no 

longo-prazo, de ocorrências empresariais, como os realizados por Venkatraman e Ramajunam 

(1987); Capon, Farley e Hoening (1990); Silva-e-Meirelles, Basso e Pace (2005), Carton e 

Holfer (2006); Andia (2007); Richieri; Basso; Martin (2009); e Lock Lee, Guthrie e Gallery 

(2009), entre outros autores.  Em comum, os teóricos citados tratam da multidimensionalidade 

deste construto. 

O Quadro 13 - Variáveis da pesquisa, a seguir, reúne-as, oferecendo uma visão concisa, 

incluindo as latentes e as manifestas, isto é, respectivamente: os construtos de 1ª, 2ª e 3ª ordens e 

as variáveis observadas. A base teórica que deu suporte à seleção efetuada consta também do 

quadro, tanto para as variáveis dependentes como independentes.  

Assim, foram estudadas: 

 de um lado, como variáveis independentes: 

 os níveis de divulgação (disclosure) das empresas sobre seus ativos 

intangíveis, de modo global e nas diversas categorias, traduzidos por 

indicadores de divulgação, construídos durante esta pesquisa; e  

 o nível de ativos intangíveis existentes na companhia, ou seu grau de 

intangibilidade, representado por variáveis (proxies) financeiras, selecionadas 

com base na literatura acadêmica e  detalhadas adiante, de sorte a representar 

seu capital estrutural, capital relacional e  capital humano, bem como o 

conjunto deles. 

 do outro lado, como variáveis dependentes, foram estudados  os resultados referentes 

a indicadores de lucratividade e crescimento para as empresas resultantes do 

processo de F&A, como vertentes do seu desempenho financeiro, após o mínimo de 

36 meses do evento, mensurado sob mais de um enfoque, conforme preconizado por 

Carton e Holfer (2006) e detalhado adiante.  
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Para melhor especificação, foram estudadas as relações entre as variáveis dependentes 

(item 3.2.5.1) e independentes (item 3.2.5.2) e suas possíveis interações, bem como o possível 

impacto de variáveis intervenientes/moderadoras (item 3.2.5.3). 

Quadro 13 – Variáveis da pesquisa   

 

Ti
po 

Variáveis observadas Base teórica  
Construtos (Variáveis Latentes) 

de 1ª ordem de 2ª  ordem de 3ª ordem 

D
E

P
E

N
D

E
N

T
E

S
 

Retorno sobre o ativo - ROAi 

Retorno sobre o capital - ROEi 

Retorno operacional sobre o 
ativo – R_Op_Ai 

Margem Operacional – MOpi 
Carton e Holfer (2006) 

Lucrativi-
dadei 

Desempenho 

financeiro       
da empresa 
resultante, 
após mínimo 
de 36 meses 
da F&A 

DES_F&Ai 

   ----  

Variação das vendas brutas – 
Crec_Vendasi 

Variação dos ativos totais – 
Crec_Ativosi 

Cresci-
mentoi 

IN
D

E
P

E
N

D
E

N
T

E
S

 

Fator humano 

Cultura corporativa 

Competência 

OECD (2006), 

Guthrie et al. (2004) e 

Abdolmohammadi (2005) 

 

Capital 

Humano 

(IDCHj , 

CH_A_text  e 
CH_c_text) 

Indicadores de 

divulgação de 

ativos 

intangíveis da 

empresa 

Adquirente e   

da empresa 
comprada 

 

(base textual - 

Análise de 

conteúdo) 

 

At_Int_A_text 

e 

At_Int_c_text  

Ativos intangí-

veis da F&A 

 

AT_ INT_ 
F&A 

Propriedade Intelectual 

Pesquisa & Desenvolvimento e 

Inovação 

Gerenciamento de processos 

Sistemas de informação e  

Networking 

Capital 

Estrutural 

(IDCEj  

CE_A_text  e 

CE_c_text) 

Marcas, Reputação, Imagem e 

Responsabilidade social 
corporativa 

Clientes 

Relações financeiras, Facilidades 

de obtenção de recursos e 
Governança 

Parcerias na cadeia produtiva 

Capital 

Relacional 

(IDCR , 

CR_A_text  e 
CR_c_text) 

Todas as acima 

Índice global 

de 

intangibilidade 

divulgada -

IGIDj 

- Continua – 
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Quadro 13 – Variáveis da pesquisa                                                                  - Continuação - 
  

 
 

 
IN

D
E

P
E

N
D

E
N

T
E

S
 

n° de funcionários 

Edvisson e Malone (1997), Liebowitz e Suen (2000), Gandia 

(2003), Marr e Adams (2004), Herman e Kauranen (2005), 
Huang e Wang (2008),  Wang (2008), Liu, Tseng e Yen (2009) 

Capital 

Humano 

(CH_A_pro

x e CH_c_ 

prox) 

Indicadores da 

existência de 

ativos 

intangíveis      

da empresa 

Adquirente e   

da empresa 
comprada 

(base 

quantitativa - 

proxies 
contábeis) 

At_Int_A_prox 

e 

At_Int_c_prox 

Ativos 

intangí-

veis da 
F&A 

 

AT_ 

INT_ 

F&A 

Vendas por funcionário 

Liebowitz e Suen (2000), Stewart (2001), Tsan (2002), Wu 

(2003), Chen (2004), Huang e Wang (2008), Wang (2008),  
Koka  e Prescott (2002) 

 Lucro liquido por funcionário 
Brennan e Connell (2000), Dzinkowski (2000), Tsan (2002), 
Wang (2008), Huang e Wang (2008),  Liu, Tseng e Yen (2009) 

Lucro operacional por funcionário Lacroix e Zambon (2002), Huang e Wang (2008)                    

Intensidade da Despesa de Pessoal Lacroix e Zambon (2002)      

Taxa de crescimento das vendas 

ASTD (1999), van Buren (1999),   Brennan e Connell (2000), 

Dzinkowski (2000),  Tsan (2002), Chen (2004), Marr e Adams 

(2004), Huang e Wang (2008), Wang (2008), Liu, Tseng e Yen 
(2009), Camargos e Barbosa (2008) 

Capital 

Estrutural 

(CE_A_prox 

e CE_c_ 
prox) 

Longevidade da firma 
Florin, Lubatkin e Schulze (2003), Herman e Kauranen (2005), 

Huang e Wang (2008) 

Diluição da estrutura acionário Cerbioni e Parbonetti (2006),  Schadewitz e Blevins (1998)                             

Taxa de Crescimento do Lucro 

Operacional 
Huang e Wang (2008)                    

Despesas de marketing  por ação Huang e Wang (2008) 

Lucro Liquido por ação Huang e Wang (2008), Wang  (2008)  

Lucro liquido/vendas Koka  e Prescott (2002)                 

Despesas administr. e de vendas / 

funcionário 

Edvisson e Malone (1997),  Roos et al. (1997), ASTD (1999), 

van Buren (1999), Stewart (2001), Tsan (2002), Wang (2008) 

Capital 

Relacional 

(CR_A_prox    

e CR_c_ 

prox) 

Grau de estabilidade da empresa 

no período estudado 
Huang e Wang (2008), Herman e Kauranen (2005) 

Despesas de P & D / lucro liquido 
Huang e Wang (2008), Gandia (2003), Lacroix e Zambon 
(2002)   

Despesas de P & D / ação Wang (2008)                               

Ativos / ação Wang (2008)                               

Despesas administr. e de vendas  / 

vendas 
Wang (2008)                               

Q de Tobin simplificado (Valor da 

empresa /Ativo Total ) 

Chung e Pruitt (1994), Villalonga (2004), Kayo, Teh e 

Kimura (2005), Bond  e Cummins (2003), Lock Lee, Guthrie 

e Gallery (2009), Yermack (1996), Zechman (2009), Lang, 

Stulz e Walkling (1989), Camargos e Barbosa (2008), Kayo,  

Patrocinio e Martin (2009) 
Intangibilida

de global - 

IG_prox Market-to-book  (Valor de 

mercado / Valor contábil) 

Lev (2001), Kayo et al. (2006),  Abdolmohammadi (2005), 

Kayo, Teh e Kimura (2005), Firer e Williams (2003),   
Zechman (2009) , Camargos e Barbosa (2008) 

Amortização de Intangíveis 
Variável teste, correspondente à idêntica rubrica contábil, 

retirada diretamente dos balanços divulgados 

Nota: o sufixo i é alusivo ao caso de F&A e j relativo a cada empresa analisada. 
Fonte: elaboração própria, com base em Wang (2008) e Barros Jr. et al. (2010) e autores citados. 

 

Ti
po 

Variáveis observadas Base teórica  

Construtos (Variáveis Latentes) 

de 1ª 
ordem 

de 2ª ordem 
de 3ª 
ordem 
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3.2.5.1 Variáveis Dependentes   

a) Desempenho Financeiro  

O desempenho financeiro foi avaliado, para que se tenha a noção do efeito de criação de 

valor em termos empresariais;  apresenta-se,  nesta pesquisa,  como uma variável latente de 

2ª. ordem, por se tratar de um construto multidimensional.  Foram escolhidas como vertentes 

de análise para este estudo, duas de suas dimensões:  Lucratividade e Crescimento. Essas 

dimensões são, por sua vez, também construtos, constituindo-se em variáveis latentes de 1ª. 

ordem, conforme o contido no Quadro 13 – Variáveis da pesquisa, retro. 

O Quadro 14 – Indicadores de desempenho financeiro, a seguir, descreve as variáveis 

dependentes relativas ao desempenho financeiro e declina também a operacionalização das 

variáveis, em termos dos respectivos mnemônicos e fórmulas de cálculo.  

Quadro 14 – Indicadores de desempenho financeiro 

Dimensão / construto Descrição e  fórmula geral de cálculo. Variável  

LUCRATIVIDADEi 

Taxa de retorno sobre o ativo i 

(ROA i = Lucro Líquido após impostos i / Ativo total i) 
ROAi 

Taxa de retorno sobre o capital i 

(ROE i = Lucro Líquido i / Patrimônio Líquido i) 
ROE i 

Multiplicador de Alavancagem Financeira i 

 (MAF i = Ativo Total i /Patrimônio Líquido i) 
MAF i 

Margem Operacional i 

(MO i = Lucro Operacional i / Vendas i) 
MO i 

CRESCIMENTOi 

 

Variação das vendas brutas i 

( = variação do faturamento i) 
Cresc_ Vendasi 

Variação do valor dos ativos disponibilizados i 

(= variação do Ativo total i) 
Cresc_ Ativosi 

Nota: o sufixo i   designa a empresa resultante da F&A de sequencial i  na amostra 

Fonte: elaboração da autora 

Como indicado, para análise do construto, cada dimensão escolhida foi analisada sob 

mais de um ângulo:  

 a lucratividade foi avaliada sob quatro indicadores relativizados, para que se minimizem os 

efeitos do porte empresarial;  
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 o crescimento terá dois indicadores: a variação da vendas brutas e a variação dos ativos 

totais à disposição dos negócios da firma. 

b) Lucratividadei  

O construto de 1ª. ordem foi medido por intermédio dos cálculos e das variáveis 

observáveis abaixo,  onde o sufixo i designa a empresa resultante da F&A de sequencial i  na 

amostra: 

b.1 - Taxa de retorno sobre o ativo -  ROA i   

ROA i = Lucro Líquido após impostos i / Ativo total i                               [Eq. 1]                                

b.2 - Taxa de retorno sobre o capital - ROE i  

ROE i = Lucro Líquido i / Patrimônio Líquido i                                        [Eq. 2] 

b.3 - Retorno operacional sobre o ativo - R_Op_A i 

R_Op_A i = Lucro Operacional i / Ativo Total i                                        [Eq. 3] 

b.4 - Margem operacional - M_Op i  

M_Op i  = Lucro Operacional i / Vendas i                                                  [Eq. 4] 

c) Crescimentoi  

A variável latente (ou construto) de 1ª. ordem foi mensurado pelos cálculos abaixo e 

pela observação das seguintes variáveis:  

c.1 – Crescimento das vendas brutasi = Cresc_Vendasi   

Cresc_Vendas i = Variação das Vendas brutas i 

Cresc_Vendas i                              
                                             [Eq. 5] 

onde: 

         = Vendas brutas no terceiro exercício contábil após a F&Ai, da empresas dela resultante 

        = Vendas brutas no exercício contábil imediatamente anterior à F&A i, da empresas dela resultante 
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c.2 - Crescimento do  ativo total = Cresc_Ativo i  

Cresc_Ativo i = Variação do valor total dos ativos disponibilizados i 

Cresc_ Ativo i                                 
                                            [Eq. 6] 

onde: 

          = Ativos totais no terceiro exercício contábil após a F&Ai, da empresas dela resultante 

         = Ativos totais no exercício contábil imediatamente anterior à F& Ai, da empresas dela resultante 

d) Variáveis dependentes manifestas 

As variáveis observadas e mensuradas foram as envolvidas nos cálculos relativas ao 

Crescimento e à Lucratividade, acima.  

Os cálculos foram feitos conforme as equações estabelecidas por Carton e Holfer (2006, 

p. 83-103) e estão de acordo com as fórmulas amplamente divulgadas, em diversos manuais 

de administração financeira. 

3.2.5.2 Variáveis Independentes 

3.2.5.2.1 Variáveis oriundas de dados textuais, potencialmente alusivas à divulgação de 

ativos intangíveis 

 São variáveis relativas à divulgação (disclosure) das empresas a respeito de seus ativos 

intangíveis, no exercício contábil imediatamente anterior à ocorrência da F&A.  

Foram operacionalizadas por indicadores de divulgação (globais e nas diversas 

categorias), os quais foram construídos durante esta pesquisa, por intermédio da técnica de 

análise de conteúdos, aplicada aos documentos de referencia ou aos relatórios anuais aos 

acionistas das empresas estudados.  

Envolvem variáveis latentes (construtos) e variáveis manifestas, sendo o sufixo i  

relativo ao caso de F&A e  j  ao sequencial referente a cada empresa analisada, a saber: 

a) Ativos intangíveis divulgados da F&A (AT_INT_F&A_texti) 

 Construto de 3ª. ordem,  formado pelos ativos intangíveis de cada empresa adquirente 

(A) e  empresa comprada (c), respectivamente.  
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b) Ativos intangíveis divulgados pela empresa adquirente (At_Int_A_textj) e pela empresa 

comprada (At_Int_c_textj)  

Construtos de 2ª. ordem, formados pelos indicadores de divulgação de capital humano, 

de capital estrutural e de capital relacional de cada empresa, respectivamente. 

c) Indicadores de divulgação, pelas empresas adquirente (A) e comprada (c), de seus ativos 

(ou capitais) intangíveis  

São construtos de 1ª. ordem, referentes ao nível de divulgação, pelas empresas de 

informações relativas às três categorias de ativos intangíveis aqui considerados, conforme 

detalhado a seguir no Quadro 15. 

             Quadro 15 - Indicadores de divulgação de ativos (ou capitais) intangíveis 

Categoria/ tipo de ativo intangível 
Indicador de 

divulgação 

Variável da empresa 

adquirente (A) 

Variável da empresa 

comprada (c) 

CAPITAL HUMANO IDCHj CH_A_textj CH_c_textj 

CAPITAL ESTRUTURAL IDCEj CE_A_textj CE_c_textj 

CAPITAL RELACIONAL IDCRj CR_A_textj CR_c_textj 

INDICADOR GLOBAL IGIDj IGID_Aj IGID_cj 

Fonte: elaboração da autora 

 

O cálculo dos índices de divulgação de cada categoria de ativos intangíveis (construtos 

de 1ª. ordem) foi realizado pelo exame da importância relativa concedida pelas empresas do 

estudo, em sua comunicação oficial, aos diversos componentes de cada categoria de ativos 

intangíveis, a exemplo do ocorrido em estudos semelhantes e como preconizado pela 

European Commission (2006), no bojo do projeto RICARDIS - Reporting Intellectual Capital 

to Augment Research, Development e Innovation in SMEs, entre outros. 

Dentre estes trabalhos antecedentes, destacam-se, afora outros: Lee (1997); Guthrie 

e Petty (2000); Kalafut e Low (2001); Mouritsen, Larsen e Bukh (2001); Holland (2001; 

2006); Gelb (2002); Guthrie et al. (2004); Abdolmohammadi (2005); Cordazzo (2005); 

García-Meca (2005); Bessieux-Ollier (2006).     
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A importância atribuída à divulgação dos ativos intangíveis foi medida pela frequência 

relativa das palavras enquadradas em cada subcategoria, nos relatórios oficiais divulgados 

pelas empresas do estudo.  O somatório das frequências das subcategorias é considerado 

como índice de divulgação de cada tipo de ativo intangível. Esta análise foi realizada com 

aplicação do método de Análise de Conteúdos e com o auxilio do  software NVivo9, como já 

detalhado.  

Após se estabelecer o índice em cada categoria de ativos intangíveis, foi elaborado um 

índice relativo à divulgação da totalidade do Capital Intangível de cada empresa analisada: o 

IGID - Índice Global de Intangibilidade Divulgada, onde IGID_Aj representa este índice para 

cada empresa adquirente, sendo IGID_cj  para cada empresa comprada. 

O IGID foi construído em uma derivação simples, respeitadas as características do  

modelo conceitual formativo do construto capital intangível, explicitado na Figura 10 – 

Componentes do Construto Capital Intangível (Ativos Intangíveis), à página 141, retro; foi 

calculado como uma  média ponderada dos construtos de 1ª. ordem, onde os pesos são as 

próprias frequências relativas.  

Matematicamente, estes índices podem ser assim expressos:   

c.1)  IDCH  =  Índice de Divulgação de Capital Humano                                        

        
    

  
                                     [Eq. 7] 

c.2)   IDCE =  Índice de Divulgação de Capital Estrutural 

        
    

  
                                        [Eq. 8] 

c.3)  IDCR  =  Índice de Divulgação de Capital Relacional 

        
    

  
                                        [Eq. 9] 

onde: 
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NCH  = número (ou  frequência absoluta) da ocorrência de palavras e expressões indicativas de ativos intangíveis 
do tipo capital humano, no relatório aos acionistas analisado;  

NCE  = número (ou  frequência absoluta) da  ocorrência de palavras e expressões indicativas de ativos intangíveis 
do tipo capital estrutural no relatório aos acionistas analisado;  

NCR  = número (ou  frequência absoluta) da  ocorrência de palavras e expressões indicativas de ativos intangíveis 

do tipo capital relacional no relatório aos acionistas analisado;  e  

T   =   número total de palavras constantes do relatório aos acionistas analisado; 

i = sequencial referente ao caso de F&A estudado 

j = sequencial referente à empresa estudada. 
 

c.4) IGID – Índice Global de Intangibilidade Divulgada  

Matematicamente, chamando-se as frequências relativas dos construtos IDCH, IDCE e 

IDCR  de α1 , α2  e  α3 , respectivamente, tem-se:  

       
  

          
          

  

          
       

 
   

            
                                                                          [Eq. 10] 

onde:  

IGDI  =  Índice Global de Intangibilidade Divulgada; 

IDCH = Índice de Divulgação de Capital Humano; 

IDCE = Índice de Divulgação de Capital Estrutural; 

IDCR =Índice de Divulgação de Capital Relacional; 

α1   =  frequência relativa do construto IDCH; 

α2  =  frequência relativa do construto IDCE; 

α3 =  frequência relativa do construto  IDCR; 

j = empresa estudada. 

 

d) Variáveis ―textuais‖ manifestas: 

São as contagens e frequências por tópico indicativo (subcategoria ou ―nó‖), efetuadas 

através de análise de conteúdos, com apoio do software NVivo9, referentes às palavras 

representativas de cada subcategoria dos tipos de capital intangível, conforme já detalhado 

anteriormente. 
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O Quadro 16 - Potenciais variáveis independentes ―textuais‖ e manifestas, relacionadas 

aos ativos intangíveis divulgados, a seguir, as declina para as empresas analisadas, por tipo de 

ativo intangível e tipo de empresa, onde o sufixo j se refere a cada empresa estudada. 

Quadro 16 – Variáveis independentes ―textuais‖ e manifestas, potencialmente relacionadas 

aos ativos intangíveis divulgados 

Categoria / tipo de 

ativo intangível 

Tópico indicativo 

(subcategoria ou ―nó‖) 

Variável da empresa 

adquirente (A) 

Variável da empresa 

comprada (c) 

CAPITAL 

HUMANO 

Fator humano  CH_Fat_Hum_Aj  CH_Fat_Hum_cj 

Cultura corporativa CH_Cult_Aj CH_Cult_cj 

Competência CH_Comp_Aj CH_Comp_cj 

CAPITAL 

ESTRUTURAL 

Propriedade Intelectual   CE_Pr_Intlc_Aj  CE_Pr_Intlc_cj 

Pesquisa & Desenvolvimento e 

Inovação  
CE_P&D/Inov_Aj CE_P&D/Inov_cj 

Gerenciamento de processos  CE_Gest_Proc_Aj  CE_Gest_Proc_cj 

Sistemas de informação e  Networking CE_SI/R/Inf_Aj  CE_SI/R/Inf_cj 

CAPITAL 

RELACIONAL 

Marcas, Reputação, Imagem e 

Responsabilidade social corporativa 

CR_Marc/Rep/Img/R

_Soc_Aj 

CR_Marc/Rep/Img/R

_Soc_cj 

Clientes  CR_Client_Aj  CR_Client_cj 

Relações financeiras, Facilidades de 

obtenção de recursos e Governança 
CR_Rel_Fin_Aj CR_Rel_Fin_cj  

 Parcerias na cadeia produtiva  CR_Parc_Aj CR_Parc_cj 

Fonte: elaboração da autora 

3.2.5.2.2 Variáveis oriundas de dados numéricos, potencialmente referentes aos ativos 

intangíveis existentes na companhia  

Visou-se estabelecer um valor aproximado (proxy), de acordo com dados numéricos 

contidos em relatórios e nas demonstrações financeiras, em datas imediatamente anteriores ao 

evento de F&A, para o nível de ativos intangíveis existentes em cada companhia, ou para o 

seu grau de intangibilidade.  

Com base na literatura acadêmica e na disponibilidade das informações em relatórios e 

bancos de dados via internet, foram selecionadas as variáveis discriminadas no tópico 3.2.5 - 

Operacionalização da pesquisa, retro. Referidas variáveis independentes representam 

potenciais indícios da existência de ativos intangíveis nas firmas estudadas. 
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Trabalhou-se com as seguintes variáveis ―numéricas‖, latentes e manifestas, onde o 

sufixo i  é relativo ao caso de F&A e  j  ao sequencial referente a cada empresa analisada: 

a) Ativos intangíveis da F&A (AT_INT_F&A_proxi) 

 Construto de 3ª. ordem,  formado pelos ativos intangíveis empresa adquirente (A) e da 

empresa comprada (c).  

b) Ativos intangíveis das empresas adquirentes (At_Int_A_proxj) e das empresas compradas 

(At_Int_c_proxj)  

Construtos de 2ª. ordem, formados por ativos (ou capitais) intangíveis (capital humano, 

capital estrutural e capital relacional) das empresas adquirentes (A) e compradas (c), em cada 

uma, respectivamente. 

c) Ativos (ou capitais) intangíveis das  empresas adquirentes (A) e compradas (c): capital 

humano, capital estrutural e capital relacional  

São construtos de 1ª. ordem, referentes à existência nas empresas de ativos intangíveis 

nas três categorias aqui considerados, conforme detalhado a seguir, no Quadro 17 – Variáveis 

de ―base numérica‖ potencialmente representativas dos ativos intangíveis, por tipo. 

Quadro 17 – Variáveis de ―base numérica‖, potencialmente representativas dos ativos 

intangíveis,  por tipo  

Categoria/ tipo de ativo intangível Variável da empresa adquirente (A) Variável da empresa comprada (c) 

CAPITAL HUMANO CH_A_proxj CH_c_proxj 

CAPITAL ESTRUTURAL CE_A_proxj CE_c_proxj 

CAPITAL RELACIONAL CR_A_proxj CR_c_proxj 

INDICADOR GLOBAL IGID_Aj IGID_cj 

Fonte: elaboração da autora 

d) Variáveis independentes manifestas ―numéricas‖ (proxies): 

Estas variáveis manifestas foram escolhidas como alternativas para representar, para as 

empresas presentes neste estudo, cada subcategoria dos tipos de capital intangível:  o capital 
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estrutural (6 proxies); o capital relacional (7 proxies), e o capital humano (5 proxies), bem 

como  a intangibilidade global (3 proxies) representando  o conjunto deles .  

O Quadro 18, a seguir, declina as descrições e os respectivos mnemônicos e  cálculos, 

onde o sufixo j se refere a cada empresa estudada    

Quadro 18 – Variáveis independentes manifestas ―numéricas‖ (proxies) potencialmente 

relacionadas aos ativos intangíveis  

Tipo de 
Ativo 

Intangível 

Proxies 

Descrição / cálculo Variável da empresa 

adquirente (A) 

Variável da empresa 

comprada (c) 

A
ti

v
o

s 
d
o
 C

ap
it

al
 

H
u
m

an
o
 

FUNC_Aj FUNC_cj n° de funcionários 

V_FUNC_Aj V_FUNC_cj  Vendas por funcionário 

LL_FUNC_Aj LL_FUNC_cj Lucro liquido por funcionário 

LO_FUNC_Aj LO_FUNC_cj 
Retorno por funcionário (Lucro operacional/ n° de 

funcionários) 

Int_D_PES_Aj Int_D_PES_cj 
Intensidade da Despesa de Pessoal (despesa de 

Pessoal/n° funcionários) 

A
ti

v
o

s 
d
o
 C

ap
it

al
 R

el
ac

io
n
al

 

Tx_Cresc_V_Aj Tx_Cresc_V_cj Taxa de crescimento das vendas 

Longv_Aj Longv_cj Longevidade da firma (idade da firma em anos) 

Dil_Estr_a_Aj Dil_Estr_a_cj 
Diluição da estrutura acionário (1 – percentual de 

ações do principal acionista 

Tx_Cresc_LO_Aj Tx_Cresc_LO_cj Taxa de crescimento do Lucro Operacional 

D_Mk_a_Aj D_Mk_a_cj Rateio de Despesas de marketing  por ação 

LL_a_Aj LL_a_cj Rateio do Lucro Liquido por ação 

Ret_V_Aj Ret_V_cj Retorno  sobre Vendas (Lucro liquido/vendas) 

A
ti

v
o

s 
d
o
 C

ap
it

al
 

E
st

ru
tu

ra
l 

D_A_V_Func_Aj D_A_V_Func_cj 
Despesas administrativas e de vendas por 

funcionário 

G_Estab_Aj G_Estab_cj 
Grau de estabilidade  (anos da empresa no período 

estudado /anos do período estudado) 

D_P&D_LL_Aj D_P&D_LL_cj Rateio de Despesas de P & D por lucro liquido 

At_a_Aj At_a_cj Ativo por ação  

D_P&D_a_Aj D_P&D_a_cj Rateio de Despesas de P & D por ação 

V_DAV_Aj V_DAV_cj 
Eficiência de Vendas (Vendas /Despesas 
administrativas e de vendas) 

In
ta

n
g
ib

il
id

ad
e 

 g
lo

b
al

 

Q_Tobin_s_Aj Q_Tobin_s_cj 

Q de Tobin simplificado: Valor da empresa /Ativo 

Total, onde : Valor da empresa = [(Cotação * 

Quantidade Total Ações da empresa j, por tipo) + 

Debêntures de Curto e Longo Prazo + 

Financiamentos Curto e Longo Prazo + Adianta-

mentos de Câmbio - Disponibilidade e Inves-

timentos Curto Prazo] 

MtoB_Aj MtoB_cj 

Market-to-Book = Valor de mercado / Valor 

contábil = (Quantidade de ações* Cotação) 

/Patrimônio líquido 

Amort_Int_Aj Amort_Int_cj Amortização de Intangíveis  

Fonte: adaptado de Wang (2008) e Barros Jr. et al. (2010) pela autora, com base nos autores citados. 
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3.2.5.2.3 Variáveis potencialmente intervenientes ou moderadoras 

Visando identificar evidências significativas da existência de diferenças entre os resultados 

obtidos em relação a empresas com níveis de intangibilidade similares, foram escolhidas, com 

base na literatura sobre intangíveis e F&A, constante do capítulo 2 -Referencial Teórico desta 

tese, algumas variáveis alusivas à caracterização das  empresas e do negocio realizado 

O Quadro 19, a seguir, fornece a descrição, o calculo e a origem das variáveis acima, 

que foram aqui consideradas.  

Quadro 19 - Variáveis potencialmente moderadoras ou intervenientes 

Variável da 
empresa 

adquirente 

(A) 

Variável da 
empresa 

comprada 

(c) 

Descrição Cálculo ou origem do dado 

Ind_Atv_A j Ind_Atv_c j Indústria  da empresa j   

Classificação da atividade empresarial, 

com base no ICB da empresa j 

Sup_SetA j Sup_Set_c j Super-setor da empresa j   

Setor_A j Setor_c j Setor de atividade da empresa j   

Sub_Set_A j Sub_Set_c j Sub-setor da empresa j   

Porte_A j Porte_c j Porte da empresa j   logaritmo linear do total de ativos j 

N_DIV_A j N_DIV_c j Nível de endividamento da empresa j   
Valor contábil das dívidas de curto e 

longo prazos j /Ativos Totais j   

Exper_A j Exper_c j Experiência em F&A da empresa j   
Inexperiente = 1 

 teve experiência anterior no período =2 

Lucrat_A j Lucrat_c j 
Empresa j  era  lucrativa, no ano anterior 

à F&Ai ?  

Lucro Líquido > 0, no ano (F&Ai - 1)?  

Sim = 1; Não = 2 

Tipo_F&A i Tipo de estratégia pretendida na F&Ai 

F&A horizontal =1  

F&A vertical = 2  

F&A não-relacionada = 3 

Reg_Operi 
 Região geográfica abrangida na 

operação de F&Ai 

operações domésticas = 1  

operações internacionais = 2 

Fonte: elaboração da autora 

Estas variáveis, tidas como intervenientes ou moderadoras em estudos anteriores, foram 

testadas quanto à sua influência sobre as variáveis dependentes. Estes estudos foram 

conduzidos por diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros, tais como, abaixo 

distribuídos por tema:  
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 NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO: estudos conduzidos por Kayo, Patrocínio e Martin 

(2009), sobre a influência conjunta da intangibilidade e do sobre a criação de valor em 

aquisições; por O‘Brien (2003) e por Balakrishnan e Fox (1993), que concluem que os 

investimentos em ativos intangíveis contribuem para variações no grau de alavancagem 

das firmas; também o de Brander e Lewis (1986), a respeito da lucratividade e da 

alavancagem; 

 LUCRATIVIDADE: além do trabalho de Brander e Lewis (1986), acima, citam-se os 

de Friend e Hasbrouck (1988), Friend e Lang (1988), Kester (1986), Titman e Wessels 

(1988), Barton e Gordon (1987), Myers (1984); e o de Lowe, Naughton e Taylor (1994) 

 ESTRATÉGIA CORPORATIVA: pesquisa de Kochhar e Hitt (1998), relacionando 

recíproca e dinamicamente a estratégia financeira e a estratégia de diversificação;   

 PORTE ou tamanho da firma: estudos de  Barton e Gordon (1987), Friend e Lang 

(1988), Friend e Hasbrouck (1988) e Lowe, Naughton e Taylor (1994); 

 REGIÃO GEOGRÁFICA ABRANGIDA: Zajac; Golden; Shortell (1991), Bromiley 

(1991); Froot, Scharfstein e Stein (1993), Goergen e Renneboog (2004), Gardès (2005), 

Beitel e Schiereck (2006) e Campa et al. (2007), que  analisaram o efeito das F&A 

domésticas versus transnacionais e o de Jagersma (2005), sobre pesquisou as aquisições 

transnacionais de multinacionais européias. 

Esclareça-se a classificação da atividade econômica das firmas, claramente presente ou 

subjacente em praticamente todos os estudo analisados, e uma variável dicotômica a respeito 

da experiência da empresa em processos anterior de F&A, que pretensamente facilitaria a 

integração das empresas fusionadas, foram incluídas pela pesquisadora.  

A seguir, comentam-se detalhes dessas variáveis. 

a) Classificação das empresas segundo sua atividade econômica 

Foi realizada seguindo-se a codificação da Industry Classification Benchmark – ICB, 

utilizada pelas autoridades monetárias francesas e de outros países, por fornecer um 

enquadramento precisa e amplamente reconhecida (DATALGO, 2006).  

Esta codificação contém 4 níveis de classificação: 10 indústrias, 19 super-setores, 41 

setores e 114 subsetores, formando um ―funil invertido‖ como demonstrado na Figura 11. 
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Figura 11  - Estrutura da classificação das empresas, segundo sua atividade econômica 

Fonte: Industry Classification Benchmark – ICB 

 

b) Tipo de estratégia pretendida na F&A  

A análise da classificação da atividade econômica das organizações envolvidas em uma 

operação de F&A permite fazer uma ilação quanto à estratégia empresarial pretendida pela 

empresa adquirente e pode sugerir os seus objetivos estratégicos.  

De acordo com as definições de  Wright, Kroll e Parnell, (2000) e de Brealey e Meyers 

(2003a), as principais estratégias e respectivos objetivos são:   

 F&A horizontal: entre empresas do mesmo setor de atividade e do mesmo elo 

produtivo (sub-setor), a qual indicaria os objetivos de expansão de mercado ou 

redução de custos, codificada como 1;  

 F&A vertical: entre empresas enquadrada em elos sucessivos (antecedente ou 

posterior) da mesma cadeia produtiva ou seja, do mesmo super-setor, o que indicaria 

os objetivos de redução de custos, padronização ou melhoria da qualidade, 

codificada como 2;  

 F&A de diversificação ou não-relacionada ou por conglomerados: aquela realizada 

entre empresas de diferentes ramos industriais e super-setores econômicos diferentes 

(diferentes cadeias produtivas), a qual indicaria objetivos como redução de riscos, 

codificada como 3. 
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c) Região geográfica abrangida na operação de F&A       

Esta variável caracteriza se as empresas envolvidas são sediadas em um mesmo país 

(operações domésticas) ou não (operações internacionais).  

Isto é especialmente relevante pois há de se esperar que nas operações transnacionais 

existam duas consequências, conflitantes em termos de resultados depois da F&A:  

 por um lado, há uma maior dificuldade de a empresa adquirente se assenhorear dos ativos 

intangíveis da firma compra comprada, devido à barreira cultural (ARIBOU, 2009); mas,  

 por outro, geralmente há uma maior abertura de novos mercados , especialmente se a 

adquirente não atuava no pais onde a comprada opera.   

Gardès (2005) analisou a performance de 79 casos de F&A  européias trans-fronteiras, 

no setor bancário, ocorridas entre 1995 e 2004, pela técnica tradicional de estudo de eventos 

encontrando indícios de um terceiro fator, sugestivo, para a autora, de benefícios devidos à 

maior diversificação dos riscos bancários macroeconômicos. Entretanto, os benefícios aos 

quais ela se refere, são relativos à estabilidade, agindo na redução dos retornos auferidos, uma 

vez que são inversamente proporcionais ao risco, especialmente no curto-prazo. 

d) Nível de endividamento da empresa adquirente e da empresa alvo 

Os investimentos em ativos intangíveis contribuem para variações na folga financeira e 

no grau de alavancagem, bem como na capacidade de endividamento das empresas,  haja vista 

que os intangíveis normalmente não se prestam a lastrear, como garantias, operações de 

crédito. Seu cálculo é:   

  

      
     

   
                                        [Eq. 11] 

 

onde:  

NDIVj  =  nível de endividamento da empresa j; 

DEBTj =  é o valor contábil das dívidas de curto e longo prazos da empresa j; 

ATj  = total de ativos da empresa j. 
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e)  Porte ou tamanho das empresas adquirente ou comprada 

 Devido à não haver um consenso a respeito de como mensurar o tamanho de uma 

empresa, optou-se por representar esta variável pelo logaritmo linear do total de ativos de 

cada firma, de modo a se evitarem grandes discrepâncias. Sua fórmula é: 

                                                [Eq. 12] 

 

onde:  

PORTj  =  porte da empresa j; 

ln (Atj)  = total de ativos da empresa j. 

f) Experiência prévia em F&A da firma  

Retratada como uma variável dicotômica, indaga se as empresas tiveram experiência 

anterior em F&A, no período estudado, sendo codificada:  1 =   firmas inexperientes; 2 =  

firmas que já passaram por evento do mesmo gênero do estudado. 

3.2.6 Hipótese central, equações e modelo teórico 

A premissa basilar deste estudo foi que a adequação e validade do uso de relatórios e 

demonstrativos financeiros, publicamente disponibilizados, para fazer-se a estimativa de 

índices e outras variáveis de interesse.  

Tem-se como pressuposto norteador da pesquisa, e subjacente a toda ela, a existência 

de uma relação positiva entre a detenção, utilização e divulgação de ativos intangíveis pelas  

firmas envolvidas em uma F&A e o atingimento de um desempenho empresarial superior, o 

que se traduz em índices contábil-financeiros favoráveis.  

Desta forma, foi averiguado, com base na amostra coletada, se as empresas resultantes 

de F&A de firmas que possuem mais ativos intangíveis, e/ou fazem deles uma maior 

divulgação, têm desempenhos (passados pelo menos 36 meses do evento) diferentes daquelas 

que não os possuem, nos mesmos níveis, ou deles não fizeram grande divulgação.  

Buscou-se relacionar as variáveis referentes à divulgação e à existência de ativos 

intangíveis nas empresas envolvidas em uma F&A e a criação de valor, avaliada pelo 

desempenho empresarial financeiro (em suas dimensões de Lucratividade e Crescimento), da 
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firma resultante da F&A, após o lapso de tempo mínimo fixado. Foi, então, analisado o 

modelo teórico e as relações a seguir identificados, bem como suas variantes, através da 

aplicação de análises de regressões múltiplas tradicionais e por partial least squares (PLS), 

para verificar a hipótese central formulada.  

Assim, tem-se como hipótese central do modelo teórico delineado: 

H0  =  O desempenho da empresa resultante de uma F&A, após o lapso mínimo de 36 meses 

do evento,  é relacionado ao nível de intangibilidade das empresas envolvidas e à 

divulgação por elas de seus ativos intangíveis de capital humano, capital estrutural 

e/ou capital relacional. 

E  pode-se expressar matematicamente H0:   

                                                      

                                      

                                    

                                      

                                     

                                                      [Eq. 13]                            

onde: 

DES_F&Ai = Desempenho empresarial financeiro da empresa resultante da F&Ai, após o mínimo de 36 meses do 

evento.   

α =  constante (intercepto) 

β1, β2, ...  β8  = coeficientes explicativos da variação total da variável  DES_F&Ai 

ε = erro ou resíduo eventual  

             
    = Ativos Intangíveis divulgados da firma adquirente   

             
  = Ativos Intangíveis divulgados da firma comprada 

              
  =  Ativos Intangíveis existentes (intangibilidade) da firma adquirente   

              
   =  Ativos Intangíveis existentes (intangibilidade) da firma comprada 

              
 
             

    = variável de interação entre os Ativos Intangíveis divulgados da firma adquirente 

e da firma comprada   

               
 
              

    = variável de interação entre os Ativos Intangíveis existentes (intangibilidade) 

da firma adquirente e da firma comprada   
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   = variável de interação entre os Ativos Intangíveis divulgados e os Ativos 

Intangíveis existentes (intangibilidade) da firma adquirente  

              
 
              

   = variável de interação entre os Ativos Intangíveis divulgados e os Ativos 

Intangíveis existentes (intangibilidade) da firma comprada   

 

 

Tanto a divulgação, como a existência de ativos intangíveis (ou intangibilidade), como 

o desempenho empresarial são considerados, para efeitos deste estudo, variáveis latentes 

multidimensionais, aqui referidos nos termos explicitados no tópico 3.2.5. Operacionalização 

da pesquisa e mensurados por meio das variáveis lá detalhadas.  

Destacam-se os principais construtos envolvidos na hipótese central H0: 

a) O Desempenho Empresarial Financeiro (em suas dimensões de Lucratividade e 

Crescimento), da firma resultante da F&A, após o lapso de tempo mínimo fixado em 36 

meses; 

b)  Os Ativos Intangíveis Divulgados da F&A (At_Int_F&A_texti), formado pelos ativos 

intangíveis divulgados de cada empresa adquirente (A) e  empresa comprada (c); 

c)  Os Ativos Intangíveis Divulgados pelas Empresas Adquirentes (At_Int_A_text j) e os 

Ativos Intangíveis Divulgados pelas Empresas pelas Compradas (At_Int_c_textj), 

formados pelos indicadores de divulgação de capital humano, de capital estrutural e de 

capital relacional de cada empresa, respectivamente; 

d)  Os Ativos Intangíveis Existentes em uma F&A (At_Int_F&A_proxi), formado pelos ativos 

intangíveis existentes em cada empresa adquirente (A) e  empresa comprada (c); e 

e)  Os Ativos Intangíveis Existentes nas Empresas Adquirentes (At_Int_A_proxj) e os Ativos 

Intangíveis Divulgados pelas Empresas pelas Compradas (At_Int_c_proxj), formados 

pelos indicadores numéricos financeiros (proxies) para os ativos de  capital humano, de 

capital estrutural e de capital relacional de cada empresa, respectivamente. 

A  influência das variáveis intervenientes e moderadoras nas equações dos modelos de 

regressão linear para criação de valor também foi testada.  

Um dos possíveis modelos desta interação, conforme discutidos por Henseler e Fassott 

(2010, p.722) pode ser representado pela equação a seguir:  
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                                                     [Eq. 14]                              

sendo: 

DES_F&Ai = Desempenho empresarial financeiro da empresa resultante da F&Ai, após o mínimo de 36 meses do 
evento.   

α =  constante (intercepto) 

β1, β2, ...  β8  = coeficientes explicativos da variação total da variável  DES_F&Ai 

ε = erro ou resíduo eventual  

At Int A text
j
   = Ativos Intangíveis divulgados da firma adquirente   

At Int c text
j 
= Ativos Intangíveis divulgados da firma comprada 

At Int A proxy
j
 =  Ativos Intangíveis existentes (intangibilidade) da firma adquirente   

At Int c proxy
j 
 =  Ativos Intangíveis existentes (intangibilidade) da firma comprada 

 At Int A text
j
At Int c text

j 
  = variável de interação entre os Ativos Intangíveis divulgados da firma 

adquirente e da firma comprada   

 At Int A proxy
j
At Int c proxy

j 
  = variável de interação entre os Ativos Intangíveis existentes 

(intangibilidade) da firma adquirente e da firma comprada   

 At Int A text
j
At Int A proxy

j 
 = variável de interação entre os Ativos Intangíveis divulgados e os Ativos 

Intangíveis existentes (intangibilidade) da firma adquirente  

 At Int c text
j
At Int c proxy

j 
 = variável de interação entre os Ativos Intangíveis divulgados e os Ativos 

Intangíveis existentes (intangibilidade) da firma comprada   

Ind_Atv_A j   = Indústria  da empresa adquirente  

Ind_Atv_c j  = Indústria  da empresa comprada 

Sup_SetA j =  Super-setor  da empresa adquirente  
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Sup_Set_c j  = Super-setor  da empresa comprada 

Setor_A j = setor de atividade econômica da empresa adquirente 

Setor_c j=  setor de atividade econômica da empresa comprada 

Sub_Set_A j = Sub-setor  da empresa adquirente  

Sub_Set_c j = Sub-setor  da empresa comprada 

Tipo_F&Ai =  tipo de estratégia pretendida na F&Ai 

Reg_Operi  =  Região geográfica abrangida na operação de F&Ai  

N_DIV_A j  = nível de endividamento da empresa adquirente 

N_DIV_c j  =  nível de endividamento da empresa comprada 

Porte_A j = porte ou tamanho da empresa adquirente 

Porte_c j   =  porte ou tamanho da empresa comprada 

Exper_A j  =  experiência prévia em F&A da empresa adquirente, no período estudado  

Exper_c j  =  experiência prévia em F&A da empresa comprada, no período estudado Lucrat_A j =  

Lucrat_A j =  Lucratividade prévia da empresa adquirente no exercício F&A-1 

Lucrat_c j =  Lucratividade prévia da empresa comprada  no exercício F&A-1 

 

Esclareça-se que as demais formas de interação entre as variáveis (que não a soma), não 

foram incorporados à equação mostrada, em função do elevado número das variáveis 

consideradas e a consequente elevação da complexidade do modelo daí decorrente. 

Evidentemente, estas interações poderão ser examinadas em estudos futuros.  

Exemplificando o grau de complexidade, conforme explanado por Henseler e Fassott 

(2010, p.722), utilizando o modelo mais simples que permite os três tipos de interação citados 

por eles, composto de apenas 04 variáveis - uma dependente (Y), uma independente (X) e 

duas moderadoras (M e N), tem-se como modelo completo a equação abaixo, com 8 termos, 

onde a é o intercepto, e  b, c, d, e, f e g representam coeficientes: 

Y = a X + b M  + c N + d (X.M) +e (X.N) + f (M.N) + g (X.M.N)                            [Eq. 15] 

Para basear esta pesquisa, subjacente a toda ela, esboçou-se um diagrama conceitual, 

relacionando as variáveis dependentes e independentes. Ao longo do processo, e com as 

melhorias advindas de cada etapa, desenvolveu-se um modelo estrutural, que representa as 

relações de dependência entre os construtos (HAIR et al., 2005).  

O diagrama a seguir, sintetiza, na Figura 12, o modelo teórico da pesquisa, aqui 

buscado, incluindo as variáveis observadas, as variáveis independentes e as variáveis 

dependentes e suas relações.  

As variáveis potencialmente moderadoras ou intervenientes nestas relações não foram 

retratadas, por questão de se tentar minimizar a poluição visual, já que a própria quantidade de 

variáveis independentes já induz à complexidade do modelo esboçado. 
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Figura  12 – Diagrama do modelo teórico da pesquisa    

Fonte: elaborada pela autora 
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3.2.7 Métodos para tratamento e análise dos dados   

Inicialmente, trabalhou-se uma grande massa de dados, formada pelos 118 relatórios aos 

acionistas (Document de Référence ou Rapport Annuel) das empresas da amostra, referentes 

ao exercício contábil imediatamente anterior à F&A. 

Estas fontes de dados foram tratadas no software Nvivo, versão 9, de modo a ser 

consolidada a análise de conteúdos e permitir que fossem calculados os indicadores de 

divulgação de ativos intangíveis, como descrito na no tópico 3.2.4.1 Análise de conteúdo, 

suas variantes e a construção de índices de divulgação de intangíveis, retro.  

O passo seguinte foi o calculo das  proxies representativas da existência de intangíveis, 

detalhadas no tópico 3.2.4.2 Análise de relatórios e demonstrativos contábeis, seleção e 

cálculo de variáveis financeiras (proxies). A pesquisadora lidou com os documentos contábeis 

referentes também ao exercício contábil imediatamente anterior à F&A, isto é: 118 balanços e 

118 demonstrativos de resultados do exercício. Esta etapa foi realizada com o auxilio de 

planilhas eletrônicas do aplicativo Excel do Microsoft Office 2007.  

A base de dados final desta tese foi formatada também no aplicativo Excel do Microsoft 

Office 2007, sendo constituída de variáveis ditas ―textuais‖ (indicadores criados a partir de 

descrições e relatos sobre a organização examinadas), de variáveis ditas ―numéricas‖ ou 

proxies (calculados a partir de documentos contábil -financeiros) e de variáveis 

caracterizadoras das empresas e dos casos da amostra. 

As variáveis encontram-se especificadas e detalhadas no tópico, 3.2.6 

Operacionalização da pesquisa. 

Para o tratamento e a análise do banco de dados final da pesquisa, em que pesem o tipo 

e tamanho da amostra e do respectivo banco de dados de variáveis, a autora deste estudo 

considerou o uso de técnicas estatísticas uni-variadas, bi-variadas e multivariadas.   

Foram feitas análises e testes referentes à distribuição das variáveis levantadas e 

calculadas, à semelhança quanto aos efeitos acaso produzidos pelas variáveis independentes, 

por igualdade de médias entre elas.entre suas médias e à correlação eventualmente existente 

entre elas e entre elas e as variáveis dependentes, incluindo-se a análise de regressão e 

modelagem por equações estruturais, em sua abordagem através do cálculo de mínimos 

quadrados parciais (PLS – Partial Least Square). 
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A análise estatística dos dados e respectiva modelagem foram efetivadas por intermédio 

dos softwares SPSS, versão 19.0 e SmartPLS, versão 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 

2005), de modo a serem detectadas e estabelecidas as relações buscadas, acaso existentes, 

entre os construtos principais desta tese: a divulgação de ativos intangíveis por firmas 

participantes de processos de F&A, a existência destes previamente à transação e o 

desempenho da empresa resultante, após decorrido o lapso temporal mínimo de 36 meses do 

evento. 

Neste tópico são discutidos alguns aspectos teóricos mais relevantes às técnicas e aos 

testes efetuados, cujos resultados encontram-se relatados no capítulo 4 desta tese. 

3.2.7.1 Teste da normalidade de distribuição das variáveis  

Foram realizados testes para averiguar a normalidade das variáveis da pesquisa, pois 

geralmente, para a inferência estatística, segundo Hair et al. (2005a), assume-se que os dados 

sejam provenientes de uma população que possa ser descrita como normal, com a ocorrência 

de fenômenos aleatórios. Isto ocorre no caso do uso de estatísticas univariadas assim como de  

multivariadas, de acordo com os estudiosos.  

Muitas técnicas multivariadas baseiam-se no pressuposto de que haja normalidade, 

segundo estes autores. A normalidade se refere ao formato da distribuição das observações de 

uma variável métrica, avaliando sua correspondência à distribuição normal. 

Os testes de normalidade são usados para determinar se um conjunto de dados de uma 

dada variável  tem uma distribuição normal ou não. ―A primeira análise a ser conduzida para 

avaliar a normalidade das variáveis métricas é a obtenção de gráficos de probabilidade 

normal‖, ensinam Hair et al. (2005a, p.82).   

A normalidade da variável pode ser  testada através da abordagem gráfica denominada 

Normal Q-Q Plot, reputada, segundo Rosa (1999) e Cirillo e Ferreira (2003), como bastante 

confiável. Estes últimos, ao tempo em que a julgam válida para análise exploratória, alertam 

que a análise gráfica pode não ser suficiente, sendo necessária a utilização de testes 

estatísticos para melhor inferir sobre a normalidade.  

Ressalve-se, entretanto, como destacado por Rodrigues (2008, p. 22), que testes 

estatísticos efetuados para grandes amostras mostram que nem sempre os indícios de 
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normalidade se confirmam, e que, quando não se dispõe de amostra com um número elevado 

de casos, ―nem é possível decidir se determinada variável possui ou não distribuição normal‖, 

pois, ―na prática a amostra deve ter o valor  n > 100‖. 

Nos gráficos Q-Q Plots, declaram Cirillo e Ferreira (2003, p. 68), ―são plotados os 

percentis amostrais versus percentis esperados pelo ajuste de uma distribuição normal‖, o que 

permite  averiguar se a distribuição da variável estudada é próxima à de uma distribuição 

normal padrão, através do cálculo dos mínimos quadrados das diferenças entre os pontos das 

distribuições.  

Graficamente, ―se os pontos da variável em questão estiverem dispostos proximamente 

a uma linha reta, a distribuição é normal‖, diz Rosa (1999, p.9). Cirillo e Ferreira (2003, p. 

68) esclarecem que, no caso da disposição das variáveis em formato aproximado a uma reta, a 

suposição de normalidade deve ser aceita, pois 

esse processo gráfico é bastante poderoso para verificar desvios de normalidade, 

entretanto não se constitui um teste formal, servindo apenas como uma análise 
exploratória dos dados e na identificação de outliers.  

 

No caso multivariado, continuam os teóricos, os testes de hipóteses para o diagnóstico 

de normalidade são, em geral, construídos através da extensão dos testes de normalidade 

univariados.  

Diversos estudiosos (tais como Johnson; Wichern, 1982; Carver; Nash, 2000; Cirillo; 

Ferreira, 2003; Hair et al., 2005a, entre outros) citam, como exemplos, as extensões dos testes 

de aderência qui-quadrado, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk e os testes baseados em 

simetria e curtose.   

Para cada variável independente da amostra, por tipo de empresa, foram calculadas a 

média e o desvio-padrão e dada à pequena dimensão da amostra obtida para esta pesquisa, 

optou-se por realizar análises por meio dos gráficos Q-Q Plots, seguido do teste de 

Kolmogorov-Smirnov – KS, com o objetivo de identificar indícios de normalidade das 

variáveis em foco, bem como o teste mais adequado para as posteriores comparações em cada 

par delas: se  testes paramétricos ou se testes não-paramétricos.  

No caso de não-normalidade da distribuição, Hair et al. (2005a, p. 84-85) preconizam 

vários tipos de manipulações e transformações de ajustamento das variáveis, para que estas 

passem a atender os critérios de proximidade à distribuição normal.  
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Porém, estes mesmos autores ressaltam que, se os desvios da normalidade não forem 

―tão radicais em qualquer uma das variáveis originais a ponto de justificar que elas não 

devessem ser usadas em qualquer análise em sua forma original‖ e se a técnica de análise 

―tem uma robustez diante de desvios da normalidade, então as variáveis originais podem ser 

preferidas para comparações na fase de interpretação‖.  

Assim, haja vista o uso do Partial Least Squares – PLS, que  é uma técnica robusta, não 

requerendo a normalidade das variáveis utilizadas, optou-se pela utilização delas em sua 

forma original, devendo-se utilizar, nos casos em que se  detectaram indícios de não-

normalidade, testes não-paramétricos para igualdade de médias, visando testar a semelhança 

dos efeitos produzidos, assunto do próximo tópico. 

3.2.7.2 Testes de igualdade de médias  

Procurou-se avaliar se há semelhanças entre o comportamento dos dois tipos de 

empresas da amostra em relação às variáveis independentes, ou seja: se a divulgação a 

respeito de ativos intangíveis  e se a sua existência seguem os mesmos padrões para as 

empresas adquirentes e para as firmas compradas. 

Neste intuito, o exame das diferenças entre as médias dos pares de uma mesma variável, 

por tipo de empresa permite uma visão prévia das diferenças entre os grupos de firmas 

(adquirentes e compradas). Caso a diferença seja negativa, a média daquele indicador 

referente às empresas adquirentes é menor do que a média do mesmo indicador para as 

empresas compradas.  A diferença positiva, por sua vez, indica que a média da variável 

analisada  para as empresas adquirentes é maior do que a média daquela variável para as 

empresas compradas.  

Por último, foram realizados testes de igualdade de médias, considerando-se variâncias 

populacionais desconhecidas, independentes e diferentes  entre si. Foram avaliadas se as 

diferenças encontradas entre as médias de cada variável, comparando-se para as firmas 

adquirentes e compradas, são estatisticamente significantes,  para aquilatar a semelhança na 

geração de efeitos sobre as variáveis dependentes, alusivas ao desempenho financeiro da 

empresa resultante da F&A, passados no mínimo 3 anos do evento. 

As hipóteses nulas dos testes estatísticos estabelecem a igualdade entre as médias de 

cada variável para os tipos de empresa, isto é, para as empresas adquirentes e para as firmas 
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compradas. As hipóteses alternativas estabelecem a diferença de média entre as variável da 

empresa adquirente em relação à comprada. Rejeitando-se a hipótese nula, pode-se supor, de 

modo analítico, porém não conclusivo, que a variável constitui característica determinante da 

diferença do tipo de empresa analisada.  

Assim, tem-se:  

H0: A diferença entre as médias dos pares examinados de variáveis é igual a 0 

H1: A diferença entre as médias dos pares de variáveis analisados é diferente de 0  

Para verificação das hipóteses postuladas, pode-se utilizar testes paramétricos e não-

paramétricos.  

 Os paramétricos utilizam os parâmetros da distribuição, ou uma estimativa destes, para 

o cálculo de sua estatística, são mais rigorosos e possuem mais pressuposições para sua 

validação (CARVER; NASH, 2000; HAIR et al., 2005a. JOHNSON; WICHERN, 1982).  

 A utilização de testes não-paramétricos dispensa a verificação da hipótese de 

normalidade, como esclarecem Areal e Armada (1999, p.7) ―sendo eficiente mesmo na 

presença de auto-correlação e heterocedasticidade não condicional‖.  

Optou-se neste trabalho por utilizar tanto testes paramétricos como não-paramétricos, 

independente dos resultados dos testes de normalidade. Esta escolha foi motivada pelo 

objetivo de dar maior precisão às analises.  

Utilizou-se no teste paramétrico a distribuição t de Student nos pares de variáveis 

pareadas, de acordo com o que afirma Hair et al. (2005a, p. 297).  Os autores esclarecem que 

a distribuição Z poderia mais apropriada, pelo fato da quantidade de casos da amostra 

ultrapassar o tamanho de amostra preconizado como pequeno (n ≤ 30), ―mas a distribuição t 

normalmente é empregada para amostras maiores do que 30 porque as duas distribuições são 

quase idênticas com tamanhos maiores de amostra‖. 

 Cabe ressaltar, por oportuno, que a rejeição da hipótese nula para uma determinada 

variável, em termos estatísticos e estritamente conceituais, apenas fornece evidências de que o 

grupo das empresas adquirentes e o grupo formado pelas firmas compradas, nas 59 F&A 

estudadas, diferem em função deste aspecto. Em outras palavras, as conclusões que podem ser 

extraídas do teste de igualdade de médias de uma variável se referem exclusivamente à 

comparação de sua média nos grupos avaliados. Assim, para fins de uma avaliação qualitativa 
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e em termos das médias estabelecidas para cada índice, os aspectos que revelaram diferenças 

estatisticamente significativas podem ser considerados fatores diferenciadores dos grupos de 

empresas por tipo, nos casos estudados. 

3.2.7.3 Análise de correlação entre as variáveis 

Foram realizadas, através do software SPSS, análises de correlação, com a intenção de 

verificar: 

  se há correlação das variáveis textuais (indicadores de capitais de ativos intangíveis) com 

as proxies calculadas (potencialmente representativas da existência de ativos intangíveis), 

bem como com as variáveis potencialmente moderadoras ou intervenientes, constantes do 

banco de dados desta pesquisa e de todas estas categorias de variáveis com as variáveis 

dependentes (correspondentes a índices contábil-financeiros referentes à lucratividade e a 

crescimento empresarial; 

 a validade dos construtos, determinada pela força das correlações entre as variáveis intra e 

inter-construtos (validade convergente e validade discriminante, respectivamente), pois as 

eventuais correlações entre elas podem sugerir indicativos para novos enquadramentos de 

variáveis manifestas ou, por outro lado, aquelas que devam ser suprimidas da análise, por 

mostrarem-se redundantes.  

Além da identificação da existência de correlação entre as variáveis, interessa saber a 

força deste relacionamento. Assim foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson, 

que ―mensura a associação linear entre duas variáveis métricas‖, segundo Hair et al. (2005, p. 

313), variando entre  - 1, 00 e + 1,00 (associações perfeitas, raras), onde o valor zero significa 

absoluta ausência de toda e qualquer associação e quanto maior, em termos absolutos for o 

coeficiente, mais forte será a ligação entre as variáveis.     

A hipótese nula dos testes estabelece não haver associação entre as variáveis, devendo 

ser testada a significância estatística dos coeficientes calculados. ―Se o coeficiente de 

correlação é forte e estatisticamente significativo, pode-se concluir que existe uma relação 

entre as variáveis‖, afirmam Hair et al. (2005, p.316) 

Considerando ―as regras práticas sobre o valor do coeficiente de correlação‖, divulgadas 

por  Hair et al. (2005, p. 312), reproduzidas com pequenas adaptações, a seguir, a força de 

associação pode situar-se em 05 níveis, de acordo com o valor numérico do coeficiente:   



170 

 

 

 

O conceito de validade da pesquisa está relacionado a ―se o construto mede o que deve 

medir‖ e envolve o uso de ―uma ou mais das seguintes abordagens‖: a validade de conteúdo, a 

validade de construto e a validade de critério (HAIR et al., 2005, p. 202).  

Tabela 1 – Força da associação e valor do coeficiente de correlação* 

Variação do coeficiente  Força da associação 

 De   ±  0, 91   a    ± 1,00 Muito forte 

 De   ±  0,71    a    ± 0,90 Alta  

 De   ±  0,41    a    ± 0,70 Moderada 

 De   ±  0,21    a    ± 0,40 Pequena, mas definida 

 De   ±  0,01    a    ± 0,20 Muito leve, quase imperceptível 

*Desde que estatisticamente significante 

Fonte: adaptado de Hair et al. (2005, p. 312) pela autora. 

A determinação da validade de conteúdo depende de julgamento e pode ser alcançada 

de várias maneiras.  

Primeiro, o planejador pode determiná-la através de uma definição cuidadosa  dos itens 

a serem mensurados e das medidas a serem usadas. Esse processo é frequentemente intuitivo, 

baseado no conhecimento próprio e único para cada pesquisador.  

Uma segunda forma de determinar validade de conteúdo é usar um referencial teórico 

adequado e representativo do estado-da-arte acadêmica, para fundamentar as escolhas feitas. 

 Uma terceira, é buscar a avaliação de um painel de pessoas para julgar o quanto os itens 

coletados  atendem aos padrões.  

No estudo ora relatado, a pesquisadora considera haver cumprido as três formas acima 

relatadas de obtenção de validade de conteúdo.  

Já a validade de critério reflete o sucesso das medidas usadas para previsão ou 

estimativa. Dito de uma forma simples, ―o pesquisador deve garantir que o critério de 

validade usado seja ‗válido‘", afirmam Cooper e Schindler (2003, p. 185), embora haja 

dificuldades para estimar a efetiva validade. Os autores continuam, declarando que qualquer 

medida de critério deve ser julgada em termos de quatro qualidades: relevância, isenção de 

viés, confiabilidade e disponibilidade. 

A validade de construto é o exame de o que o construto, conceito ou escala está 

realmente medindo, explicam Hair et al. (2005, p. 202). Os teóricos acrescentam que se usa  a 

teoria para explicar e fundamentar o uso e o funcionamento das escalas e variáveis, bem  
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como a interpretação que pode ser dada aos resultados de sua aplicação. Avalia-se a validade 

do construto através de duas verificações.  

 Validade Convergente – ―ponto até onde o construto está relacionado positivamente 

com outras medidas do mesmo construto‖, segundo os autores; e .  

 Validade Discriminante – ―ponto até onde um construto não se relaciona com outras 

medidas (construtos) que dele diferem‖. 

Na prática, usa-se o valor do coeficiente de correlação para o teste da validade 

convergente: a correlação entre os escores é computada e se os escores forem fortemente 

associados, conclui-se que há validade convergente. 

Para o teste para a validade discriminante, Hair et al. (2005, p. 203) ensinam que  

com base na teoria e na experiência, identifica-se um outro construto que se supõe 

diferente do conceito que está sendo validado; [...] especifica-se a maneira como se 

espera que as duas escalas que representam os construtos difiram. Espera-se que os 

escores resultantes da administração das escalas aos mesmos respondentes não 

sejam correlacionados; [...] obtêm-se os escores de ambas as escalas; [...] a 

correlação entre os escores é computada; [...] se a correlação é baixa, conclui-se que 

o construto exibe validade discriminante.  

3.2.7.4  Análise fatorial   

Aplicou-se, ao banco de dados da pesquisa, a técnica da estatística multivariada 

nomeada  análise fatorial, visando descobrir comportamentos semelhantes, entre as variáveis, 

de modo a propiciar a geração de fatores latentes para, assim, reduzir a quantidade de 

variáveis da pesquisa, sem perda do eventual poder explicativo das informações originais, 

conforme orientado por Hair et al. (2005a).  

Ao sintetizar as informações, a análise fatorial capta as dimensões latentes que 

representam o conjunto de dados das variáveis, em um número menor de fatores, que são 

combinações lineares das variáveis individuais originais, explicam os autores. Concordando, 

Johnson e Wichern (1982) explicam que cada grupo de variáveis representa um único 

construto ou fator, que é responsável pelas correlações observadas. 

Malhotra (2001) ensina que o pesquisador usuário desta técnica, com o objetivo de 

ampliar sua capacidade de produzir fatores com maior poder explicativo, pode transformar a 

matriz de fatores em uma matriz rotacionada.  

Segundo Hair et al. (2005a), o efeito de rotacionar a matriz fatorial é redistribuir a 
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variância dos fatores, de sorte a atingir um padrão fatorial mais simples e mais significativo. 

Há diferentes tipos de rotações possíveis, sendo a rotação ortogonal varimax a mais utilizada, 

e escolhida para o presente trabalho, por simplificar ao máximo, a matriz fatorial.  

De acordo com Hair et al. (1998), na análise fatorial, cada fator é definido por 

componentes comuns, que explicam uma parcela da variância total de cada variável. Esta 

parcela é nomeada comunalidade, restando um elemento de erro ou desvio, que retrata a parte 

da variância não explicada pelo fator.  

As comunalidades se situam entre 0 a 1 e quanto mais próxima a 1, a comunalidade 

indica que a maior parte da variância e explicada pelos fatores comuns.   

O teste KMO - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy foi  usado como 

teste de adequação. Ele indica se a correlação entre os pares de variáveis pode ser explicada 

por outras variáveis. Hair et al. (1998) e Malhotra (2001) indicam valores acima de 0,5 como 

recomendável para o uso da técnica da análise fatorial. 

As análises fatoriais foram feitas utilizando-se o método de extração por componentes 

principais e rotação Varimax e normalização de Kaiser e estão relatadas no item específico do 

capítulo 4. 

3.2.7.5 Análise por regressão  

Malhotra (2001, p. 458) classifica análise de regressão como ―um processo poderoso e 

flexível para a análise de relações associativas‖ entre variáveis, que pode ser usada, entre 

outros fins, para definir se existe uma relação (―se as variáveis independentes explicam uma 

variação significativa na variável dependente‖) e para determinar, também, a intensidade da 

relação (―quanto da variável dependente pode ser explicado pelas variáveis independentes‖).  

―A análise de regressão é talvez a técnica de análise de dados mais amplamente aplicada 

para mensurar relações lineares entre duas ou mais variáveis‖,  sendo o método dos mínimos 

quadrados ordinários o mais amplamente utilizado para a estimação das relações entre elas, 

comentam Hair et al. (2005, p.320).  

Para eles, mediante a aplicação desta técnica, podem ser respondidas quatro questões 

básicas sobre as relações entre uma variável dependente e  diversas variáveis independentes, a 

saber: ―Existe uma relação?‖, ―Se existe, qual sua força?‖, ―A relação é positiva ou negativa?‖ 
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e ―Se há relação, qual a melhor maneira de descrevê-la?‖ (HAIR et al., 2005, p. 328, aspas no 

original). 

Em se tratando de trabalhos acadêmicos brasileiros, no âmbito da criação de valor 

empresarial, também ocorre a primazia deste tipo de análise, conforme destacado por 

Camargos (2008, p. 76):  

a grande maioria dos trabalhos se utiliza da Análise de Regressão Múltipla para 

tentar inferir sobre o relacionamento entre as variáveis sinalizadoras de valor 

(dependentes) e aquelas que, possivelmente, explicam seu comportamento 

(independentes) [...] No rol das primeiras figuram proxies do valor da empresa, 

criação de valor e retorno acionário e, das segundas, variáveis contábeis, tais como 
fluxo de caixa, margens de ganho, lucratividade, além de variáveis financeiras, como 

o custo do capital (próprio, de terceiros e total)... 

A regressão pode ser expressa pelas equações abaixo, generalizando as funções 

estabelecidas por Gujarati (2004, p. 202 e 207) no seu modelo de três variáveis, para:  

a)  uma população (GUJARATI, 2004, p. 202):   

                                                   [Eq. 16] 

b) para uma amostra  (GUJARATI, 2004, p. 207):  

                                             [Eq. 17] 
 

onde:   

Y = variável dependente;     

X2 , ... , Xn = variáveis independentes (ou regressores);  
u = o termo representativo dos desvios ou distúrbio estocástico;   

i (subscrito) denota o sequencial da observação;   

β1 é o intercepto;  β2 , ... ,  βn são os  coeficientes de regressão parcial;   

^ (sobrescrito) designa os termos referentes à amostra. 

O autor indica também o framework operacional requerido para o modelo clássico de 

regressão linear (classical linear regression model - CLRM), ou seus pressupostos: 

 Zero mean value of ui, for each i (…)  No serial correlation  (…) Homoscedasticity 

(…) Zero covariance between ui and each X variable (…) No specification bias, or      
the model is correctly specified (…) No exact collinearity between the X variables… 

(GUJARATI, 2004, p. 202):   

Na aplicação de análise de regressão, como observam Gujarati (2004) e Hair et al. 

(2005), o problema da multicolinearidade  é  especialmente  crítico.   Hair et al. (2005, p. 336) 

sugerem a análise prévia para retirada ou transformação de variáveis para contornar esta 

questão, bem como o posterior calculo do fator de inflação de variância FIV  (ou, em inglês: 

variance inflation factor – VIF).  
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Hair et al. (2005, p. 335) explicam a interpretação do FIV, que,  segundo eles, mede 

o quanto a variância dos coeficientes de regressão esta afetada por problemas de 

multicolinearidade. Se o FIV é igual a zero, não há correlação entre as medidas 

independentes. Um valor de FIV igual a 1 é uma indicação de alguma associação  

entre as variáveis de previsão, mas geralmente não o suficiente para causar 

problemas. Um valor máximo aceitável para FIV seria 5,0; qualquer valor acima 

desse indicaria um problema de multicolinearidade.  

A analise de regressão pode ser realizada usando-se  o método stepwise, ou seja, 

introduzindo, passo-a-passo, cada uma das possíveis variáveis explicativas,  na construção do 

modelo desejado, começando com a variável independente mais correlacionada com a 

variável dependente e selecionando, em seguida, aquela cuja correlação parcial seja a maior, 

dentre entre as demais. Este processo, de acordo com as explicações encontradas em Hair et 

al. (2005), gera uma maior redução na variância residual, ainda não-explicada, da variável 

dependente.  

Na análise de regressão stepwise são feitos, para cada regressora, testes F parciais 

prévios, para checar se a variável sob teste responderá por uma quantidade significante da 

variação residual, em relação aquela já explicada pela(s) variável(eis) já componente(s) da 

equação da regressão e, caso contrário, ela será eliminada.  

Para avaliar os resultados da técnica analítica de regressão múltipla, proporcionando 

respostas às quatro questões consideradas básicas por Hair et al. (2005, p. 328), estes autores  

sugerem procedimentos a seguir declinados:  

(1) avalie a significância estatística do modelo de regressão global, usando a 

estatística F; (2) se F for significativo, avalie o R2 para ver é grande o suficiente [...]; 

(3) examine cada um dos coeficientes de regressão e suas estatísticas t para 

identificar que variáveis independentes têm coeficientes de estatisticamente 
significativos; e (4) execute novamente a regressão com as variáveis independentes 

significativas e verifique os coeficientes beta para determinar a influência relativa de 

cada variável independente.  

 

Estes procedimentos foram aqui seguidos e detalham-se suas especificidades.  

a)  Estatística F 

A estatística F, usada para examinar a significância estatística do modelo de regressão,  

testa a hipótese nula de que todos os coeficientes da regressão, excluindo-se a constante,  são 

nulos, segundo Gujarati (2004, p. 267-268), que declina a forma de calculo desta estatística,   

relacionando a parcela da variância explicada pela regressão e a parcela que permanece não 

explicada, devida aos resíduos (ou erros).  
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A distribuição F tem (p-1) graus de liberdade no numerador e (n-p) graus de liberdade 

no denominador, onde p é a quantidade de variáveis do modelo e n é o número de 

observações. Se o F-calculado for maior que o F-tabelado (dado os graus de liberdade 

considerados e o nível de significância desejado, no caso 5%), rejeita-se a hipótese nula. Hair 

et al. (2005, p. 327) fornecem uma regra prática para avaliar se há significância estatística: 

―deve haver probabilidade < 0,05 de os resultados serem obra do acaso‖.   

b)  O Coeficiente de Regressão (R),  Coeficiente Beta e Coeficiente de Correlação Parcial 

O Coeficiente de Regressão (R) atribuído a uma regressora, de acordo com Hair et al. 

(2005a, p. 446), é o valor numérico que ―indica quanto da variância na variável dependente é 

explicada por uma determinada variável independente‖, em todos os tipos de regressão.  

Na regressão múltipla, pode ocorrer de as variáveis independentes serem mensuradas 

por diferentes escalas; nestes casos, a comparação direta, entre os coeficientes obtidos para as 

regressoras, não é adequada para determinar qual delas tem mais influência sobre a variável 

dependente, segundo os teóricos. 

Deve-se utilizar, então, o Coeficiente Beta ou Coeficiente de Regressão Padronizado, o 

qual  é ajustado para ser aplicável e explicar as diferentes escalas, variando de -1,00 a +1,00. 

―Quanto maior o valor absoluto de um coeficiente beta padronizado, mais importância relativa 

ele assume na previsão‖, explicam Hair et al., 2005, p. 327.   

Para cada coeficiente de correlação padronizado, os valores das respectivas estatísticas 

do teste t, referente à sua significância, devem ser calculados, pois, em geral, comentam  Hair 

et al. (2007, p. 162),  eles fornecem, ao pesquisador, uma avaliação empírica de impacto real, 

os autores complementam: ―apesar de este não ser um teste de validade, ele determina se os 

impactos representados pelos coeficientes são generalizáveis a outras amostras dessa 

população‖.  

Gujarati (2004, p.230), entretanto, ensina que quase sempre existe alguma influencia 

entre as próprias variáveis regressoras, bem como estas podem sofrer a influencia recíproca da 

variável dependente. O autor declara que, para a efetiva análise da influência de um termo da 

equação de regressão sobre a variável dependente, é necessário um coeficiente de correlação 

livre ou puro, isto é, independente da influência, se houver, das demais regressoras e da 

própria variável dependente. Tal coeficiente de correlação é conhecido, apropriadamente, 

como Coeficiente de Correlação Parcial. 
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c)  Coeficiente de Determinação (R
2
) e Coeficiente de Determinação Ajustado  

O Coeficiente de Determinação (R
2
), que corresponde ao valor do coeficiente de 

regressão elevado ao quadrado, ―mede a quantidade de variação em uma variável explicada 

por uma ou mais variáveis‖, em um modelo de regressão (HAIR et al., 2005a, p. 446). Os 

teóricos complementam (às paginas 327 e 328), informando que se aplica o R
2
, no caso das 

regressões múltiplas, como ―uma medida prática da força da relação global‖, sendo também 

chamado de ―medida de adequação‖; seu valor varia entre 0 e 1, e ―um alto R
2
 múltiplo indica 

que o modelo de regressão estimada funciona bem, enquanto que um baixo R
2
 indica que o 

modelo não esta adequado‖. 

Gujarati (2004, p. 217) traz explicações a respeito do  Coeficiente de Determinação 

Ajustado (R
2
 Ajustado), usado para propiciar a comparação entre dois modelos de regressão 

que, tendo a mesma variável dependente, possuam uma quantidade diferente de variáveis 

independentes. O estudioso esclarece o calculo do ajuste e afirma que este se faz necessário 

por existir uma intima ligação entre R
2 

mais elevados e um maior número de variáveis 

regressoras, apoiando-se em Theil (1978, apud  Gujarati, 2004, p. 218) que declara que o 

coeficiente R
2
 tende a fornecer uma visão excessivamente otimista da adequação do modelo, 

―particularmente quando o número de variáveis explicativas não é muito pequeno comparado 

com o número de observações‖, sendo, portanto, favorável ao uso do coeficiente ajustado. 

Grace e Bollen (2005, p. 294), em seu comentário sobre como devem ser interpretados 

os resultados de regressão múltipla e de modelos de equações estruturais, recomendam 

claramente ―que os coeficientes não padronizados sejam sempre apresentados, 

independentemente do uso de coeficientes padronizados de qualquer espécie‖, o que foi aqui 

respeitado, conforme tabelas elaboradas pela pesquisadora e expostas no tópico 4.2.5 – 

modelagem por análise de regressão, adiante. 

3.2.7.6 Modelagem em Equações Estruturais (SEM–Structural Equation Models) por mínimos 

quadrados parciais (PLS- Partial Least Squares) 

―SEM is preferable to linear regression when multiple valid indicators are available‖, 

declaram Gefen, Rigdon e Straub (2011, p. v), em seus comentários como editores do MIS 

Quarterly, edição de junho de 2011. Neste tópico, se tratará a respeito do posicionamento da 
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SEM, frente a outros métodos de analise estatística de dados multivariados, das 

características, vantagens e pontos de atenção ao rigor estatístico das principais técnicas:  

 a modelagem em equações estruturais (ou análise estrutural) por máxima 

verossimilhança (maximum likelihood - ML), com base na análise de 

covariâncias, frequentemente chamada de modelagem em equações estruturais 

baseada em covariâncias - MEEBC, dentre outras designações e siglas (SEM-

ML, CBSEM etc.), incluindo-se seu software mais conhecido, o LISREL;  e 

 a modelagem em equações estruturais (ou análise estrutural) por mínimos 

quadrados parciais (PLS), baseado em variâncias, que usa a análise de 

componentes principais associada à regressão múltipla, e é designada, também, 

por diversas formas e siglas (PLS, SEM-PLS, MEEPLS, PLS Path Modeling 

etc.), inclusive SmartPLS, um de seus softwares mais amigáveis aos usuários.  

Seth (1971, apud Fornell, 1985, p.1) descreve as fortes mudanças acontecidas no 

estado-da-arte das pesquisas acadêmicas, em especial em marketing, no inicio da década de 

1970, em artigo intitulado ―a revolução multivariada na pesquisa de marketing‖, com a troca 

das abordagens univariadas e bivariadas, em favor da analise simultânea de multivariância e 

com a rápida adoção de métodos como regressão múltipla, análise múltipla descriminante, 

analise fatorial, componentes principais, escalas multidimensionais e análise de cluster.   

Foi Fornell (1985) que cunhou a expressão ―segunda geração de métodos de análise 

multivariada‖, reconhecendo que naquele momento estava ocorrendo ―uma outra mudança 

dramática‖.  

Segundo ele, com a contribuição de diversas áreas das ciências humanas e sociais e, 

principalmente, da ciência da computação, ―um novo conjunto de métodos multivariados está 

se tornando disponível‖, representando, a seu ver, uma evolução de tão grande envergadura 

que lhe pareceu apropriado chamar assim (FORNELL, 1985, p.1-2). 

O autor prossegue, declarando que praticamente todas as técnicas da ―primeira geração‖ 

seriam casos especiais desses novos e poderosos métodos, que chegavam trazendo novas 

perspectivas para toda a metodologia de pesquisa, com o uso de análise de covariância entre 

outras estruturas de análise, combinando conhecimento teórico e empírico, de uma maneira 

flexível.  

Em seguida, ele explica: 
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Especificamente, a segunda geração de métodos combina conhecimento teórico e 

conhecimento empírico, mediante: (1) modelando os erros nas observações (de 

mensuração ou de amostragem), (2) incorporando na análise tanto as variáveis 
teóricas (não-observadas) como as empíricas (observáveis), (3) confrontando teoria 

com os dados (testes de hipóteses), e (4) combinando teoria e dados (construção de 

teoria)  

(FORNELL, 1985, p.4) 

Fazendo parte desta segunda geração, a Modelagem em Equações Estruturais 

(Structural equation models - SEM), com variáveis latentes, fornece um framework bastante 

geral para a modelagem de relacionamentos em dados multivariados (BOLLEN, 1989).   

Para Pereira, Camino e Costa (2004, p. 508), o termo equações estruturais designa um 

―conjunto de técnicas estatísticas que avalia relações simultâneas entre uma ou mais variáveis 

independentes e uma ou mais variáveis dependentes, permitindo o teste empírico de modelos 

teóricos‖. 

―It isn’t called structural ‘equations’ modeling for nothing!‖, brincam Hair et al. (s/d, 

p.12), ao explicarem seu funcionamento básico:  

modelos de SEM são definidos por dois sub-modelos - o modelo de mensuração e o 

modelo estrutural. Cada sub-modelo pode ser expresso é um conjunto de equações 

multivariadas.[...] Mesmo que seja possível aprender como executar um modelo  de 

SEM sem uma compreensão total e completa de suas equações, saber sobre as 

equações básicas pode ser útil para a compreensão da distinção entre as variáveis 

medidas e construtos e entre os construtos exógenos e endógenos. 

(HAIR et al., s/d, p.12) 

Os autores continuam, explicando como usar os construtos para explicar as variáveis e 

construir o modelo de mensuração (HAIR et al., s/d, p.13). O processo para a estimativa 

empírica da força de cada relação e pelo qual as relações estruturais são expressas, como 

efeitos diretos e indiretos, a fim de facilitar a estimativa, segundo os autores, é chamado de 

path analysis (análise do caminho). Ela é usada para calcular a força das relações, usando 

apenas uma matriz de correlação ou covariância como entrada de dados.  

Os path diagrams (diagramas de caminho) são a base para a path analysis, prosseguem 

os estudiosos, pois representam as relações estruturais entre os construtos, fornecendo um 

meio de descrever os efeitos diretos e indiretos implícitos nas relações estruturais (HAIR et 

al., s/d, p.4-5), envolvendo efeitos indiretos dos tipos casual e não-causal (ou espúrio).  

Hair et al. (s/d, p.4) complementam: o entendimento sobre a analysis e sobre path 

diagrams é de suma importância, para compreender como são feitas as estimações e para 

verificar como as especificações e re-especificações do modelo impactam todo o conjunto de 

relações estruturais. Os estudiosos reforçam adiante, dizendo: ―a compreensão dos efeitos 
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indiretos permite um maior entendimento das implicações de re-especificação de um modelo, 

através da adição ou da supressão de uma relação direta‖ (HAIR et al., s / d, p.15) 

Bollen (1998, p. 4.363) comenta que existe uma confusao a respeito do termo 

modelagem por equações estruturais-SEM, muitas vezes referido, de modo geral, a diversos 

procedimentos estatísticos, nos quais há o uso de sistemas de múltiplas equações e variáveis 

latentes, múltiplos indicadores de conceitos, com erros de mensuração e nos quais as variáveis 

observadas que são contínuas, ordinárias, dicotômicas. Estes elementos, entretanto, são 

comuns a diversas técnicas de análise estatística de dados multivariados, continua o autor, e 

podem ser vistos em estudos usando regressão linear e múltipla, análise fatorial, análise de 

variância, análise de covariância, path analysis, path diagrams, equações simultâneas e outras 

e, ainda, SEM tem sido usado como sinônimo de modelos estruturais baseados em 

covariância e do software LISREL. 

Kline (2005, p. 20) elege o conhecimento sobre correlação e sobre regressão como os 

dois principais pré-requisitos, especialmente relevantes, para o entendimento da SEM. 

Concordando, Hair et al. (s/d, p. 19) esclarecem que analise fatorial confirmatória - CFA 

forma a base sobre a qual o modelo estrutural é formulado, isto é, está em seus fundamentos; 

os autores afirmam que a SEM combina aspectos de regressões múltiplas, para examinar as 

relações de dependência, e de análise fatorial, para representar conceitos com variáveis 

múltiplas; assim, permite que equações separadas sejam estimadas simultaneamente. 

Haenlein e Kaplan (2004), explicam que a primeira geração da estatística multivariada 

de dados engloba técnicas baseadas nas abordagens de regressão (como análise de regressão 

múltipla, análise discriminante, regressão logística, análise de variância e outros) análise 

fatorial e análise de cluster. Seu uso permite identificar ou confirmar hipóteses teóricas com 

base em dados empíricos.  

Fornell (1985, p.4) e Fornell, Lorange e Roos (1990, p.1250) discutem acerca que a 

segunda geração de análise multivariada ―oferece uma interação mais flexível entre teoria e 

dados‖, uma vez que as abordagens estatísticas de primeira geração ou tradicionais são de 

difícil aplicação no estudo de fenômenos complexos estratégico, os quais, na maioria das 

vezes, se caracterizam por envolver dados nem sempre diretamente observáveis, raramente 

livres de erros de medição, e por lidar com muitas variáveis, com efeitos diretos e indiretos e 

com níveis potencialmente elevado de multicolinearidade entre elas.  
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Como discutido por Fornell (1985) existem vários métodos de estatística multivariada 

de segunda geração. Jöreskog e Wold (1982), Fornell e Bookstein (1982), Fornell (1985), 

Schneeweiss (1991), Chin e Newsted (1999), Haenlein e Kaplan (2004), MacKenzie, 

Podsakoff e Jarvis (2005), Tenenhaus et al. (2005), Vinzi et al. (2010), Dijkstra (2010), entre 

diversos outros autores destacam as varias técnicas.  

Hwang et al. (2010, p.699) declaram que, ―tradicionalmente, duas abordagens têm sido 

usadas para SEM (Anderson e Gerbing, 1988; Fornell e Bookstein, 1982; Jöreskog e Wold, 

1982): a análise estrutural por covariâncias (Jöreskog 1973), e a por mínimos quadrados 

parciais (Lohmöller 1989; Wold 1975)‖.   

Os autores acrescentam uma terceira abordagem: a análise generalizada e estruturada de 

componentes-GeSCA, desenvolvida na literatura psicométrica por Hwang e Takane (2004, 

apud Hwang et al., 2010, p.699-700).  

A respeito da operacionalização de abordagens, via softwares computadorizados, 

Hwang et al. (2010, p.699-700) expõem três delas, citando diversos outros autores: 1) a 

análise estrutural baseada em covariâncias (CBSEM) tem a maior gama de softwares de 

apoio, afirmam os autores, citando LISREL (JÖRESKOG; SÖRBOM, 1993), AMOS 

(ARBUCKLE, 1994), EQS (BENTLER, 1995) e Mplus (MUTHÉN; MUTHÉN, 1994); 2) a 

análise estrutural por mínimos quadrados parciais (SEM-PLS) pode ser desenvolvida através 

dos programas LVPLS (LOHMÖLLER, 1989), PLS-Graph (CHIN, 2001), SmartPLS 

(RINGLE, WENDE, WILL, 2005) e VisualPLS (FU, 2006); 3) a análise generalizada e 

estruturada de componentes é implementada pelo software GeSCA (HWANG, 2009). 

Hwang et al. (2010, p.701), que defendem GeSCA como uma nova abordagem 

(generalizada e estruturada, baseada em análise de componentes) para desenvolvimento da 

SEM, fazem uma análise comparativa entre esta metodologia, a CB-SEM e o PLS-SEM, cujo 

resumo encontra-se reproduzido, com pequenas adaptações, no quadro 20, a seguir.  

A abordagem GeSCA, talvez por ser a mais recente delas e estar ainda circunscrita a 

uma área específica de conhecimento, não vem sendo utilizada como ferramenta de trabalho 

nem comumente discutida no campo da ciência de Administração de empresas, especialmente 

na área de finanças, haja vista que a autora não encontrou trabalhos com seu uso, na pesquisa 

bibliográfica  feita.  Ademais, na literatura acadêmica consultada, diversos trabalhos, como o 

de Zwicker, Souza e Bido (2008), entre outros, contrapõem, sobretudo, LISREL versus PLS. 
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Quadro 20 – Similaridades e Diferenças entre três abordagens para SEM 

Dimensões e itens de comparação 
Abordagens para SEM 

CB-SEM PLS-SEM GeSCA 

E
sp

ef
ic

aç
ão

 d
o
 

m
o
d
el

o
 

 Variáveis latentes Fatores Componentes Componentes 

 Número de equações Uma Duas Uma 

 Parâmetros do modelo 

Cargas, coeficientes 

estruturais, variâncias do 

erro, média e/ou 

variâncias de fatores 

Cargas, 
coeficientes 

estruturais, pesos 

dos componentes 

Cargas, 
coeficientes 

estruturais, pesos 

dos componentes 

P
ar

âm
et

ro
s 

d
e 

  
  
  

es
ti

m
aç

ão
 

 Dados de entrada 
Covariâncias / 

correlações 

Dados brutos - 

nível individual 

Dados brutos - 

nível individual 

 Método de estimação 

Máxima 
verrosemelhança 

(principalmente) 

Mínimos 

quadrados 

Mínimos 

quadrados 

 Otimização global Sim Não Sim 

 Pressuposto de normalidade Requerido Não-requerido Não-requerido 

 Medidas de adequação do modelo Geral e local Local Geral e local 

Fonte: Adaptado, pela autora, de Hwang et al. (2010, p.701) 

 

Fornell, Lorange e Roos (1990, p.1.250) explicam:  

A estimativa pelo princípio de máxima verossimilhança, através do programa 

LISREL (Jöreskog e Sörbom, 1984) é baseada em um conceito de construto fatorial, 

que requer forte especificação e requisitos estatísticos, exigindo, portanto, uma 

massa de dados significativa.   

Para poder lidar com muitas dessas dificuldades e superar estas exigências, segundo 

Tenenhaus et al. (2005, p.159-160), Herman Wold desenvolveu a modelagem por mínimos 

quadrados parciais - PLS, em oposição à SEM-ML (modelagem em equações estruturais por 

máxima verossimilhança, de Jöreskog, 1970). Ele chamou a SEM-ML de hard modeling 

(―modelagem difícil, em razão dos pesados requisitos quanto à distribuição e necessidade de 

amostras com vários milhares de casos‖) e designou o PLS de soft modeling (―modelagem 

flexível, com muito poucos pressupostos, e poucos casos podem ser suficientes‖).  

Fornell, Lorange e Roos (1990, p.1250) corroboram e afirmam:  

Wold (1974) desenvolveu a técnica da estimação por ponto fixo para variáveis 

estruturais com variáveis latentes como uma alternativa ao programa LISREL – 

como um modelo geral para correlação canônica, análise de redundância, ESSCA - 

external single-set component analysis, regressão múltipla, análise de discriminante 

múltipla, múltipla de variância, componentes principais e analises de correspon-

dência. Não é um modelo geral para analise fatorial. Embora envolva equações 
simultâneas, difere da abordagem econometrica tradicional, por que estima os 

relacionamentos entre variáveis latentes e variáveis diretamente observadas. (grifos 

no original) 
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Tenenhaus et al. (2005, p.160)  buscam esclarecer as origens do PLS, informando que a 

formalização inicial da idéia de partial least squares se deve a Wold (1966), em um artigo 

sobre análise por componentes principais, com a introdução de um algoritmo NILES 

(nonlinear iterative least squares).  

Este algoritmo foi depois chamado por Wold, em trabalhos seguintes datados de 1973 e 

1975, de NIPALS (nonlinear iterative partial least squares). Os autores acrescentam que a 

primeira apresentação da abordagem final do PLS, para path models e com variáveis latentes 

foi publicada em 1979, por Wold. 

De acordo ainda com Fornell, Lorange e Roos (1990, p.1.250), o LISREL é adequado 

para testar a teoria, enquanto o principal propósito do PLS é estimar, tanto variáveis latentes 

como variáveis diretamente observadas.  O PLS, por outro lado, afirmam Zwicker, Souza e 

Bido (2008), é baseado em um conceito de construção de componentes, sendo um método 

mais flexível e mais adequado para explicar relações complexas. 

Fornell (1985) e, depois, Chin (2000, apud Bido, 2007) situam o posicionamento de 

diversos métodos da análise estatística multivariada, bem como as relações entre eles, 

classificando-os como ―de primeira ou de segunda geração‖, conforme se pode ver na Figura 

13, adiante, na página 183.  

Ainda assim, Marcoulides et al. (2009) passaram um olhar crítico sobre relatos de 

trabalhos acadêmicos, usando a modelagem por PLS, e comentam que as diferenças dos 

diversos métodos ainda não  se mostram claras aos pesquisadores, razão pela qual, nesta tese, 

a autora decidiu pela discussão de alguns de seus principais pontos e cuidados a serem 

tomados, os quais se pretende esclarecer. 

Bagozzi (2011) comenta que há três tipos de significados na representação de uma 

teoria e em seu uso: o conceitual, o empírico e o espúrio e que todos se combinam na SEM, 

sendo o plano conceitual, obtido mediante sua especificação e definição e relações com outros 

conceitos, de especial importância. Neste estudo, buscou-se o significado conceitual, ao se 

construir um modelo de pesquisa.  

Haenlein e Kaplan (2004) ponderam que predominância de LISREL, que é, sem 

dúvidas, a ferramenta mais conhecida para realizar esse tipo de análise, conduziu ao 
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ofuscamento, quase desconhecimento de técnicas alternativas para a SEM, tais como a análise 

por mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares - PLS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:                                           significa que B pode ser considerado um caso especial de A 

Figura 13 – Gerações dos métodos na análise estatística multivariada  
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Fornell (1985) e Chin (2000, apud Bido, 2007). 

Grace e Bollen (2005, p. 294), também tratam a respeito da abrangência e poder 

analítico da SEM, ao incorporar  elementos analíticos, advindos das propriedades matemáticas 

e estatísticas dos métodos e elementos subjetivos do julgamento, nas práticas da pesquisa, na 

―fina arte de aplicar métodos de análise em seus mais significativos modos‖. Eles afirmam:  

Formal training in statistics often emphasizes the analytical element and provides 

limited prescriptions for research applications that do not include a great deal of 

subjective judgment. What experienced statisticians have long known, however, is 

that for the application of statistical methods to be successful, strong guidance from 

the research perspective is required. Structural equation modeling is powerful spe-

cifically because it allows researchers to incorporate their accumulated knowledge 

into the analysis (grifos da pesquisadora). 
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Estas características fizeram com que desde sua introdução, por Jöreskog em 1973, a 

SEM tenha sido alvo de grande interesse entre os pesquisadores empíricos, de acordo com 

Haenlein e Kaplan (2004). ―SEM has potential advantages over linear regression models that 

make SEM ‘a priori’ the methods of choice in analyzing path diagrams when these involve 

latent variables with multiple indicators”, confirmam Gefen, Rigdon e Straub (2011, p. iv).   

O PLS foi definido por Gefen, Straub e Boudreau (2000) como uma ferramenta de 

SEM, focada em avaliar a validade preditiva do relacionamento entre construtos. ―Uma vez 

que sua técnica de estimação é semelhante à da análise de componentes principais, associada 

à regressão múltipla‖, esclarecem Zwicker, Souza e Bido (2008, p.5), o PLS é também 

chamado de método para estimar modelos estruturais baseado em componentes. São 

secundados, em tal afirmação, por Urbach e Ahlemann (2010).         

Mais recentemente, já no século XXI, o  PLS tem recebido destaque, afirmam Hsu et al. 

(2006, apud  Zwicker, Souza e Bido, 2008, p. 5). Urbach e Ahlemann (2010) concordam que, 

no passado recente, a abordagem PLS, baseada em componentes, tornou-se mais popular para 

testar modelos estruturais. Eles concluem sobre o aumento de popularidade a partir de sua 

pesquisa sobre as publicações nos periódicos melhor conceituados na área de Sistemas de 

Informação (Information Systems Research-ISR e Management Information Systems 

Quarterly-MISQ, cobrindo o período de  1994 a 2008, perfazendo 78 artigos de pesquisa.  

Urbach e Ahlemann (2010) asseguram isso também está ocorrendo na área de 

Marketing (citando Albers 2010 e Henseler et al. 2009) e em Administração Estratégica, 

fazendo referencia a Hulland (1999). Já no campo da Contabilidade, Lee et al. (maio/2011) 

destacam que o PLS não foi ainda bem adotado, mas, simultaneamente, reafirmam que o PLS, 

como abordagem para a SEM para analisar os dados quantitativos tem sido amplamente 

utilizado nas ciências sociais.  

O PLS é semelhante a qualquer modelo de SEM, dizem Chin e Newsted (1999, apud 

Haenlein e Kaplan, 2004, p. 290), explicando que o mesmo é formado de uma parte estrutural 

e uma parte de mensuração, onde:  

  a primeira, ―reflete o relacionamento entre as variáveis latentes‖ e  

  a segunda, ―mostra como as variáveis latentes e seus indicadores estão relacionados‖.  
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Os autores prosseguem na explicação, afirmando que ―há também um terceiro 

componente, as relações de peso, que são utilizados para estimar valores de casos para as 

variáveis latentes‖. 

 Zwicker, Souza e Bido (2008, p.5), esclarecem melhor a constituição e o 

funcionamento do método e o próprio nome do PLS: 

Esse método é baseado no estudo de um sistema de relações lineares entre variáveis 

latentes  que é resolvido por partes (combinações de construtos teóricos e medidas), 

uma de cada vez (por isso o  partiu - parcial), pelo uso de regressões 

interdependentes.  O diagrama como um todo é repartido em blocos e uma 

estimativa inicial da variável latente é estabelecida de modo que os escores tenham 
variância unitária. A estimação pelo PLS também gera automaticamente os valores 

para os escores fatoriais das variáveis latentes 

Zwicker, Souza e Bido (2008, p.1-2), com base em Jöreskog e Wold (1982, p.270) e 

Chin e Newsted (1999, p.336), afirmam que, devido às diferenças entre a SEM baseada em 

covariâncias (MEEBC/LISREL) e em mínimos quadrados parciais (MEEPLS/PLS), esses 

métodos deveriam ser considerados complementares invés de competitivos. Wetzels, 

Odekerken-Schröder e van Oppen (2009, p. 190) compartilham este posicionamento. 

As vantagens do PLS são muitas e Diamantopoulos (2011, p.  335) expõe as 

características que tornam a abordagem do PLS tão atrativa para a prática dos pesquisadores, 

ressaltando a habilidade no trato de amostras de pequeno porte, a ausência de pressupostos 

quanto à distribuição e de problemas de identificação e a existência e disponibilidade de 

softwares amigáveis. O autor cita os programas o SmartPLS e o PLSGraph. 

Urbach e Ahlemann (2010) pesquisaram a respeito das principais motivações para a 

escolha do PLS como o meio estatístico para testar SEM. ―A maioria dos entrevistados 

argumentaram que seus estudos tinham objetivos alinhados com os pontos fortes do PLS‖, 

eles dizem, e sumariaram as principais indicações em 6 fortes razões para o uso:  

PLS faz menos demandas a respeito do tamanho da amostra do que outros métodos.  

PLS não requer distribuição normal nos dados de entrada.  

PLS pode ser aplicada a complexos modelos de equações estruturais com grande 
número de construtos.  

PLS é capaz de lidar com ambos tipos de construtos reflexivos e formativos.  

PLS é melhor adaptado para desenvolvimento de teoria do que para teste de teoria.  

PLS é especialmente útil para estimação.  

(URBACH; AHLEMANN, 2010, P. 9) 

Gefen, Rigdon e Straub (2011a, p. v)  discutem ―Why use SEM and which SEM 

techniques to use‖ e comentam as diferentes filosofias de SEM retratada pelos dois métodos:  
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the two most widely used types of  SEM in MIS research, namely PLS and CBSEM, 

are very different in their underlying philosophy, distributional assumptions, and 

estimation objectives.  In a nutshell, PLS shines forth in exploratory research and 
shares the modest distributional and sample size requirements of ordinary least 

squares linear regression (Chin 1998a, 1998b, 2010; Thompson et al. 1995).  

O brilho do PLS, acima citado, já havia sido notado por Marcoulides e Sanders (2006), 

levando-os a intitular o editorial do volume 30 do MIS Quartely de ―PLS: A Silver Bullet?‖ e 

a afirmarem que lhes parecia que alguns pesquisadores vêem PLS como um tipo de mágica, 

sendo menos críticos com a técnica do que deveriam ser, especialmente pela ausências de 

justificativas sobre o tamanho da amostra utilizada em seus trabalhos.  

Além desses dois, outros trabalhos se referem à mágica do PLS e aos cuidados que o 

pesquisador deve tomar, incluindo-se: 

  Urbach e Ahlemann (2010) que oferecem um guia de uso para o PLS e alertam que a 

técnica tem limitações, que são muito facilmente esquecidas, mas que são particularmente 

importantes quando as medidas de formação estão incluídas em modelos estruturais;  

 Zwicker, Souza e Bido (2008), a MEEPLS tem menores exigências em relação ao tamanho 

da amostra e à distribuição dos dados, mas falta ao método uma medida global de ajuste do 

modelo e que assim pode-se determinar o grau de explicação fornecida pelas variáveis 

independentes em relação às variáveis dependentes, mas não se pode averiguar se este 

relacionamento não é espúrio; 

 Sosik, Kahai e Piovoso (2009) que intitularam seu artigo de modo apelativo: Silver bullet 

or voodoo statistics? A primer for using the partial least squares. 

 Hair,  Ringle e  Sarstedt (2011, p. 139), que, em artigo nomeado PLS-SEM: Indeed a 

Silver Bullet, em seu resumo, já concluem: ―PLS-SEM path modeling, if appropriately 

applied, is indeed a "silver bullet" for estimating causal models in many theoretical models 

and empirical data situations” 

Estes últimos citados oferecem uma visão geral a respeito de SEM e do algoritmo PLS-

SEM e mostram algumas regras para a escolha entre CBSEM ou PLSSEM, sob várias óticas: 

objetivos de pesquisa; especificação modelo de mensuração; modelo estrutural; características 

de dados e do algoritmo; tamanho da amostra; e avaliação do modelo.  

Hulland (1999, p. 198) analisa a aplicação do PLS no contexto de uma pesquisa 

acadêmica e aponta como relevantes 3 conjuntos de considerações metodológicas, observadas 

e seguidas por autores de renome (a exemplo de Henseler, Ringle; Sinkovics, 2009):  
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(1) assessing the reliability and validity of measures; (2) determining the 

appropriate nature of the relationships between measures and constructs; and (3) 

interpreting path coefficients, determining model adequacy, and selecting a final 
model from the available set of alternatives. 

Comenta a seguir o autor, que embora o PLS calcule simultaneamente as estimativas 

para a força da relação entre as variáveis observadas e seus construtos (ou seja, as cargas 

fatoriais) e para o relacionamento entre os construtos diferentes (isto é, os coeficientes 

estruturais), um modelo gerado por esta metodologia deve ser analisado e interpretado em 

duas etapas, sequenciais, de avaliação: etapa 1 - a confiabilidade e da validade do modelo de 

mensuração; etapa 2 - a avaliação do modelo estrutural. Esta indicação segue a orientação de 

Fornell e Larcker (1981, p. 45): "antes de testar se o relacionamento em um modelo estrutural 

é significante, deve-se demonstrar que o modelo de mensuração tem um nível satisfatório de 

validade e confiabilidade".  

"Esta sequência garante que o pesquisador tenha medidas válidas e confiáveis dos 

construtos, antes de tentar tirar conclusões sobre a natureza das relações entre os construtos", 

diz Hulland (1999, p. 198), para quem, na etapa 1, deve-se avaliar: primeiramente, a 

confiabilidade individual de cada indicador; em seguida, a validade convergente entre os 

fatores de cada construto; e finalmente, sua validade discriminante. 

Na análise da confiabilidade individual de cada indicador, a regra mais frequentemente 

usada e divulgada é aceitar itens com cargas (que são correlações) iguais ou superiores a 0,7, 

garantindo que mais de 50 por cento da variação na variável observada seja devida ao 

construto (HULLAND, 1999; BIDO, 2007; URBACH; AHLEMANN, 2010; HAIR; 

RINGLE;  SARSTEDT, 2011).  

 Este ponto de corte, entretanto, é flexibilizado na prática das pesquisas exploratórias, 

ensinam Hair, Ringle e Sarstedt (2011, p. 144): "em pesquisas exploratórias, entre 0,6 e 0,7  é 

considerado aceitável". Já Hulland (1999, p. 198) destaca: "particularmente quando itens 

novos ou escalas recém-desenvolvidas são empregados" [...] "em geral, os itens com cargas 

inferiores a 0,4 (um limiar comumente usado para os resultados de análises fatoriais) ou 0,5 

devem ser descartados", mesmo "quando o pesquisador tem uma forte justificativa teórica 

para a inclusão de tais itens em seu modelo", para não gerar baixa confiabilidade e validade.  

Para avaliar a validade convergente do construto, isto é, a sua Confiabilidade Composta 

(CC ou CR-Composite Reliability), Hulland (1999, p. 199) afirma que, em geral, os 

pesquisadores que usam PLS relatam as seguintes medidas: o alpha de Cronback e/ou a 
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medida de consistência interna desenvolvida por Fornell e Larcker (1981).  Para Hair, Ringle 

e Sarstedt (2011, p. 144), para haver consistência interna, deve-se considerar a Variância 

Média Extraída (Average Variance Extracted – AVE), igual ou maior do que 0,5 e a 

Confiabilidade Composta (CC ou CR - Composite Reliability), que deve ser igual ou superior 

a 0,7 ou 0,6 em pesquisas exploratórias. 

Em relação à validade discriminante, que de acordo com Huland (1999, p. 199) 

"representa o grau em que os indicadores de um dado construto diferem dos indicadores de 

outros construtos, no mesmo modelo"; Hair, Ringle e Sarstedt (2011, p. 144), entre diversos 

outros teóricos, indicam o uso do critério de Fornell e Larcker (1981): as raízes quadradas das 

variâncias médias extraídas devem ser maiores do que as correlações entre as variáveis 

latentes. Os autores sugerem também verificar que a carga de um indicador deve ser superior 

a todas suas cargas cruzadas.  

Para a avaliação da especificação dos construtos de ordem superiores, Bido (2007) 

esclarece que os resultados dos cálculos de AVE e da CC são errado, na atual versão do 

software SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005), o que foi relatado no fórum 

específico em 19.03.2008; assim, explica, os cálculos devem ser efetivados manualmente, 

usando os coeficientes que ligam as variáveis latentes de ordem superiores aos seus fatores de 

ordem imediatamente anterior. 

Huland (1999, p. 199) explica que, a rigor, tanto a analise da confiabilidade como a de 

validade só são aplicáveis a modelos de mensuração reflexivos, objeto de sua consideração 

metodológica 2, de que se deve determinar a apropriada natureza dos relacionamentos entre 

os indicadores e os construtos.  

Há dois processos para estruturação dos modelos na SEM, incluindo construtos de 

primeira ordem e também de ordens mais elevadas: os modelos formativos e os modelos 

reflexivos (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003).  Para Bollen (1989), a escolha 

entre indicadores formativos e reflexivos depende da prioridade causal entre o indicador e a 

variável latente, em decorrência da base teórica estudada.  

Como afirma Diamantopoulos (2011, p. 336, apoiando-se em  Baxter, 2009; Howell et 

al. 2007; Wilcox et al. 2008), "parece haver um amplo consenso na literatura que construtos 

em si não são inerentemente formativos ou reflexivos". O autor esclarece, em seguida, citando 

e concordando com Edwards e Bagozzi (2000), que a distinção entre construtos formativos e 
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reflexivos é relativa à  maneira pela qual a variável latente, que o representa, está ligada aos 

seus indicadores (ou variáveis manifestas). 

Também concordando, MacKenzie, Podsakoff e Podsakoff (2011, p.301) esclarecem, 

ainda, haver construtos que podem ser modelados quer como formativos, quer como 

reflexivos, dependendo das expectativas teóricas do pesquisador: 

Constructs are not inherently formative or reflective in nature, and most can be 

modeled as having either formative or reflective indicators depending upon the 

researcher’s theoretical expectations about how they should be related based on the 

conceptual definition of the construct. 

Modelos compostos por indicadores formativos expressam o entendimento de que estes 

podem ser vistos como formadores ou causadores do construto a eles subjacente, enquanto 

que nos modelos reflexivos, os indicadores são considerados como efeitos das variáveis 

latentes (CHIN, 1998; CHIN; NEWSTED, 1999;  HULLAND, 1999; DIAMANTOPOULOS; 

WINKLHOFER, 2001; JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003; MACKENZIE; 

PODSAKOFF; PODSAKOFF, 2011; DIAMANTOPOULOS, 2011).  MacKenzie, Podsakoff 

e Podsakoff (2011, p. 303) acrescentam que modelos com indicadores formativos são vistos 

como construções teóricas e não como entidades reais, com existência independente.  

Jarvis, MacKenzie e Podsakoff (2003) preceituam que, no caso dos modelos formativos, 

se um indicador for omitido, tem-se como consequência a omissão de parte do construto a ele 

relacionado, o que não ocorre com os modelos reflexivos, nos quais remover um indicador 

não implica em mudar a natureza do construto subjacente. Vinzi et al. (2010, p.413), citando 

Rossiter (2002), mostra-se taxativo: "Deletion of items is only possible if all items stem from a 

universe of alternative but interchangeable measures that reflect the whole construct but not 

special facets or aspects". 

Com base em Jarvis, MacKenzie e Podsakoff (2003), entre outros, Bido (2007) expõe as 

diferenças entre as sistemáticas de modelagem, conforme as explicações do Quadro 21 - 

Comparativo entre os modelos formativo e reflexivo para variáveis latentes.   

Diamantopoulos e Winkhofer (2001) ressaltam que as características das modelagens 

fazem com que os procedimentos convencionais para avaliar a validade e a confiabilidade de 

modelos formados por indicadores reflexivos não sejam válidos para o caso dos modelos 

compostos por indicadores formativos, concordando, pois, com Huland (1999, p. 199).  

Jarvis, MacKenzie e Podsakoff (2003, p. 204) comentam que o foco da avaliação da 

validade e confiabilidade concentra-se nos indicadores e construtos de 1ª. ordem e que é 
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importante notar que frequentemente as definições teóricas dos construtos envolvem níveis 

mais elevados de abstração e múltiplas dimensões formativas e/ou reflexivas.  

 

Quadro 21 – Comparativo entre os modelos formativo e reflexivo para variáveis latentes 

Critério Modelo formativo Modelo reflexivo 

Direção da 
causalidade 

Dos itens para o construto Do construto para os itens 

Indicadores são características do 
construto 

Indicadores são manifestações do 
construto. 

Mudanças nos indicadores deveriam 
causar mudanças no construto 

Mudanças nos indicadores não deveriam 
causar mudanças no construto. 

Mudanças no construto não deveriam 
causar mudanças nos indicadores. 

Mudanças no construto deveriam causar 
mudanças nos indicadores. 

Intercambialidade dos 
indicadores 

Indicadores não precisam ser 
intercambiáveis. 

Indicadores deveriam ser 
intercambiáveis 

Indicadores precisam não ter o mesmo ou 
similar conteúdo (não compartilhar um 
tema comum) 

Indicadores deveriam ter o mesmo ou 
similar conteúdo (compartilhar um tema 
comum). 

Eliminando um indicador pode alterar o 
domínio conceitual do construto. 

Eliminando um indicador não altera o 
domínio conceitual do construto. 

Covariação entre os 
indicadores 

Não é necessário que os indicadores tenha 
covariâncias entre si. 

É esperado que os indicadores se 
correlacionem. 

A mudança em um indicador não, 
necessariamente, tem relação com a 
mudança nos demais indicadores. 

A mudança em um indicador está 
associada à mudança em outros 
indicadores. 

Rede nomológica dos 
indicadores 

Pode diferir. Não deveria diferir. 

Não é necessário que os indicadores 
tenham os mesmos antecedentes e 
consequências. 

Indicadores devem ter os mesmos 
antecedentes e consequências. 

Fonte: Jarvis; MacKenzie; Podsakoff (2003, apud BIDO, 2007). 

No caso de indicadores formativos, a verificação deve ser realizada, Hair, Ringle e 

Sarstedt (2011, p. 144) indicam que se examinem o peso (importância relativa) e a carga 

(importância absoluta) de cada indicador e que se use o procedimento de bootstrap (retirada 

aleatória e com repetição de novas amostras, a partir e de tamanho da amostra original, com o 

cálculo de coeficientes t), para avaliar a sua significância. Os autores recomendam também 

avaliar se há multicolinearidade e/ou heterogeneidade (observada ou não) e, se são muitos 

indicadores para medir um construto formativo, com alguns não-significantes, verificar se há 

possibilidade e suporte teórico para estabelecer dois ou mais construtos distintos. 

Discutindo a respeito da modelagem com indicadores reflexivos e/ou formativos, e 

considerando a validade de critério ou de conteúdo, definida por Kerlinger (1973, p. 459, 
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apud MacKenzie, Podsakoff e Podsakoff, 2011, p. 303) como "a 'representatividade' ou a 

'adequação amostral' do conteúdo - a substância, o assunto, os tópicos - de um instrumento de 

medição", MacKenzie, Podsakoff e Podsakoff (2011, p. 326) consideram que, a fim de 

capturar completamente o domínio conceitual de um construto multidimensional complexo, é, 

em geral, necessário usar indicadores reflexivos, que são, normalmente, mais abrangentes do 

que os indicadores formativos usados para representar as sub-dimensões teóricas do construto.  

Eles afirmam haver autores (citando Howell et al., 2007; Kim et al., 2010; Wilcox, 

2008) que recomendam evitar, sempre que possível, o uso de indicadores formativos. 

Contudo, MacKenzie, Podsakoff e Podsakoff (2011, p. 326) questionam esta recomendação, 

pois entendem que o uso exclusivo de modelos reflexivos pode levar a problemas, inclusive 

quanto à disponibilidade de variáveis observáveis apropriadas.  

Em relação à quantidade de indicadores, Schumacker e Lomax (1996) sugerem ser 

vantajoso adotar mais de um indicador para representar uma variável latente, pois se evita 

assumir, que a variável latente seja perfeitamente medida pela variável observável, ou seja, 

que não haja erro associado à mensuração do construto. Esta posição é compartilhada por 

Gefen, Rigdon e Straub (2011a, p. A2): 

A design that includes only a few measures per construct also puts a study at risk: if 
one or two of a small number of measures behave in unexpected ways, researchers 

may be forced to choose methods based on their analytical feasibility rather than 

based on their ability to best address the research questions that motivated the 

study. 

No caso de indicadores reflexivos, Howell et al. (2007, p. 216, apud MacKenzie, 

Podsakoff e Podsakoff, 2011, p. 326) concordam com Hair et al. (1998) e sugerem um 

mínimo de três indicadores unidimensionais por construto, se possível na pratica, 

preferivelmente fortemente correlacionados. Já para Anderson e Gerbing (1991) e Rindskopf 

e Rose (1988, apud Wetzels, Odekerken-Schröder e van Oppen, 2009, p. 180), deve-se ter, no 

mínimo, duas variáveis manifestas para cada construto de baixa ordem.   

Para Gefen, Rigdon e Straub (2011a, p. A2), quantos indicadores deve haver para cada 

variável latente reflexiva é ainda uma questão em aberto na literatura. Eles destacam que com 

o PLS é interessante ter-se uma maior quantidade de indicadores por construto, pois como 

analisado por Dijkstra (2010) e McDonald (1996, apud Gefen, Rigdon e Straub (2011a, p. 

A2), o viés nas estimativas dos parâmetros é uma função inversa do número de variáveis 

observadas utilizadas por construto. Entretanto, os autores alertam para o risco de sobre-

identificação. Outra questão mencionada pelos autores é que, com escalas formativas, como 
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no estudo de Diamantopoulos e Winklhofer (2001), a questão principal é ter a abrangência 

conceitual completa.    

Wetzels, Odekerken-Schröder e van Oppen (2009, p. 180), com base em Marsh e 

Hocevar (1985) e em Rindskopf e Rose (1988), explicam que muitas destas questões se 

referem à SEM-CB (modelagem em equações estruturais baseada em covariâncias) e que, 

neste caso, para identificar adequadamente modelos reflexivos de ordem superior,  

para cada construto de ordem superior, deve haver pelo menos quatro fatores de 

ordem inferior. Para fatores não correlacionados de ordem superior, deve haver pelo 

menos três fatores de ordem inferior, enquanto, para fatores de ordem superior 

correlacionados, deve haver pelo menos dois fatores de ordem inferior [...] para 

construtos formativos de ordem superior, as  restrições necessárias para 

identificação são ainda mais rigorosos (Bollen e Lennox, 1991; Jarvis et al. 2003; 

MacCallum e Browne 1993;  MacKenzie et al. 2005). 

Esclarecem em sequência os autores, que problemas de identificação podem ser 

totalmente evitados ao se utilizar SEM-PLS (ou PLS path modeling), conforme Chin (1998), 

Chin e Newsted (1999), Wold (1982), Fornell e Bookstein (1982), que garantem que a SEM-

PLS é isenta de soluções impróprias, sem que exista fator de indeterminação, permitindo que 

os escores das variáveis latentes sejam determinados e possam ser diretamente estimado.  

Ressaltem-se dois dos esclarecimentos em relação aos indicadores usados na SEM-PLS, 

feitos por Zwicker, Souza e Bido (2008, p.4). Primeiro, quanto à precisão ou consistência do 

modelo gerado via SEM-PLS, que depende do tamanho da amostra e aumenta com a maior 

quantidade de indicadores (consistency at large). Segundo, quanto à existência de correlação 

entre as variáveis latentes manifestas, "mesmo que não haja seta entre as VL, é suposto que 

elas tenham correlação entre si (não se usa setas bidirecionais na MEEPLS)". 

Para Wetzels, Odekerken-Schröder e van Oppen (2009, p. 179), construtos de ordem 

mais elevadas ―apresentam um maior grau de validade de critério, especialmente se eles 

servem como preditores‖. Eles apresentam a argumentação de Edwards (2001), de que o uso 

de construtos de ordem superior reduz a complexidade do modelo e oferece maior parcimônia 

teórica, uma qualidade chamada de "utilidade teórica"; em contrapartida, os autores citam 

Gorsuch (1983) e o trade-off sugerido como existente, nestes casos, entre a fidelidade (ou 

acurácia) e a possibilidade de generalização do modelo, pois  

Typically, as the heterogeneity of the dimensions of the multidimensional construct 

increases, the internal consistency of the summed dimension scores will eventually 

be reduced.  Moreover, the construct validity of the dimension measures has been 

questioned, as it contains large amounts of specific and group variance, which are 

generally treated as error variance (see Law et al. 1998). 
(WETZELS; ODEKERKEN-SCHRÖDER; VAN OPPEN, 2009, p. 179) 
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No PLS path modeling, os construtos de ordem superiores são criados, segundo 

Wetzels, Odekerken-Schröder e van Oppen (2009, p. 180), "mediante o uso repetido das 

variáveis manifestas (Guinot et al. 2001; Lohmöller 1989; Noonan e Wold 1983; Tenenhaus 

et al. 2005; Wold 1982)", em todos os níveis mais elevados. Os autores ilustram seu artigo 

com a elaboração, utilizando esta metodologia, de um modelo hierárquico e reflexivo para 

construto de 4ª. ordem e com a estimação dos respectivos parâmetros. Eles apresentam uma 

cartilha para a construção, através de SEM-PLS, de modelos em construtos hierárquicos 

reflexivos, ou seja, com um maior nível de abstração, envolvendo construtos 

multidimensionais, até a terceira ordem, em quatro passos, extensíveis a ordens superiores e 

seguidos nesta pesquisa: 

1. Criar as variáveis latentes (VLs) de primeira ordem e relacioná-los ao seu respectivo bloco 

de variáveis manifestas, usando o modo de reflexivo, em modelo exógeno. As cargas 

apresentadas são de primeira ordem. 

2 Construir cada VL de segunda ordem, relacionando-as com o bloco subjacente de VLs de 

primeira ordem, usando o modo reflexivo, em modelo exógeno. As variáveis latentes de 

primeira ordem agora se relacionam às variáveis latentes de segunda ordem, como dimensões 

reflexivas. O modelo endógeno representa as cargas de segunda ordem. 

3 Edificar as VLs de terceira ordem, através da criação de um modelo exógeno composto por 

blocos de variáveis manifestas das variáveis latentes de segunda ordem (todas as variáveis 

manifestas). As VLs de segunda ordem estão agora relacionadas com a VL de terceira ordem, 

como dimensões reflexivas. O modelo endógeno entre as VLs de segunda e de terceira ordens 

apresenta as cargas de terceira ordem. 

4 Estimar o modelo hierárquico, usando PLS path modeling, para obter estimativas para as 

cargas de primeira, de segunda e terceira ordens e os coeficientes estruturais. Usar um 

procedimento não paramétrico (bootstrapping) para obter o erro padrão e calcular estatísticas 

t para fins inferenciais.  

Wilson e Henseler (2007, p; 792) comentam que o modelo de componentes hierárquicos 

é também conhecido como "abordagem indicadores repetidos (Lohmöller, 1989; Wold, 1982) 

ou abordagem dos superblocos (Tenenhaus, Espósito Vinzi, Chatelin e Lauro, 2005)" e é 

considerado a abordagem mais popular para estimar construtos de ordem superior através do 

PLS, segundo os teóricos.   

http://smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2007/papers/BWilson_2.pdf
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Eles explicam que, nesta sistemática, as variáveis exógenas tornam-se variáveis

endógenas, pois o construto de segunda ordem é mensurado pelas variáveis observadas 

referentes a todos os fatores de primeira ordem a ele vinculados, fato confirmado na cartilha 

de Wetzels, Odekerken-Schröder e van Oppen (2009, p. 180) e que está de acordo com a 

recomendação de Wold (1982, p. 41) de que, na modelagem por PLS para construtos 

reflexivos, os indicadores dos construtos de 1ª ordem sejam reutilizados como indicadores 

reflexivos no construto de segunda ordem.   

Diversos autores, conforme citam Wetzels, Odekerken-Schröder e van Oppen (2009, p. 

179) afirmam que: "hierarchical construct models can also be specified using formative 

constructs and/or a mix of formative and reflective measures (Edwards 2001; Jarvis et al. 

2003; MacKenzie et al.2005; Petter et al. 2007)"; adiante, Wetzels, Odekerken-Schröder e 

van Oppen (2009, p. 189) declaram que o processo proposto em sua cartilha de modo 

reflexivo, é aplicável a todos os tipos de relacionamentos entre variáveis em estruturas de 

ordem superior, pois "PLS path modeling can also be used for hierarchical models with 

formative constructs or a mix of formative and reflective constructs”.  

Esta declaração confirma o pensamento de Jarvis, MacKenzie e Podsakoff (2003, p. 

205), que  mostram quatro alternativas, apresentadas na Figura 14, adiante, para a modelagem 

de construtos de 2ª ordem, conforme sejam especificados a sua componente de 1ª ordem e sua 

própria estruturação, a saber: 

 Tipo I    – REFLEXIVO (1ª ordem) -  REFLEXIVO (2ª ordem) – R-R; 

 Tipo II   – REFLEXIVO (1ª ordem) -  FORMATIVO (2ª ordem) – R-F; 

 Tipo III – FORMATIVO (1ª ordem) -  REFLEXIVO (2ª ordem) – F-R; 

 Tipo IV – FORMATIVO (1ª ordem) -  FORMATIVO (2ª ordem) – F-F. 

Os autores baseiam na literatura da área de administração, especialmente em marketing 

e afirmam que, até então, curiosamente, apenas pareciam ter sido reconhecidos, e ter bases 

conceituais bem estabelecidas, os modelos cujo construto de 2ª ordem é edificado de modo 

reflexivo.  

Eles afirmam que os estudos com modelos do Tipo I (R-R) são mais frequentes, 

seguidos dos trabalhos que contêm modelos Tipo III (F-R), enquanto que os dois outros tipos, 

com construtos de 2ª ordem formativos são mais raramente utilizados. Os teóricos tratam 
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ainda de analisar vários trabalhos e autores, apontando erros de especificação de modelo em 

muitos deles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Alternativas de modelagem para os construtos de 2ª ordem 
Fonte: Jarvis, MacKenzie e Podsakoff (2003, p.205) 

 

Bido (2007), com base em Jarvis, MacKenzie e Podsakoff (2003) e Henseler e Ringle 

(2007) e utilizando os modelos acima, explicita que nos modelos de Tipo I (R-R) e Tipo II- 

(R-F), ou seja, quando o construto de 1ª ordem tem indicadores reflexivos, estes devem ser 

reutilizados na SEM-PLS para elaborar a VL de 2ª ordem também de modo reflexivo; já nos 
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Tipos III (F-R) e IV (F-F), o re-uso ocorre de maneira formativa; ou seja, a repetição das 

variáveis observadas no construto de ordem superior ocorre de acordo com a forma de 

construção da VL de ordem mais baixa.   

Em explicação semelhante, mas se referindo apenas a construtos reflexivos de 2ª ordem, 

Wetzels, Odekerken-Schröder e van Oppen (2009, p. 180) afirmam que "as variáveis 

manifestas são usadas por duas vezes": para a VL de 1ª ordem (com "cargas primarias") e 

para a VL de 2ª ordem (com "cargas secundarias"). Este raciocínio, segundo os autores, é 

extensível ao desenvolvimento de modelos reflexivos de ordem superior: 

This approach can obviously easily be extended to higher-order hierarchical models 

(see Noonan and Wold 1983).  As latent variable scores are determinate in PLS path 
analysis, latent variables scores for lower-order latent variables can be obtained 

(Chin 1998; Tenenhaus et al. 2005), which can subsequently be used as manifest 

variables for the higher-order latent variables. 

(WETZELS; ODEKERKEN-SCHRÖDER; VAN OPPEN, 2009, p. 180) 

A respeito da avaliação da adequação do modelo, que, junto com a interpretação dos 

coeficientes estruturais e seleção entre as possíveis alternativas para a configuração do 

modelo, compõe a terceira consideração metodológica apontada por Hulland (1999, p; 198), 

Hair; Ringle; Sarstedt (2011, p. 144) mostram em detalhe o que chamaram regras de ouro para 

avaliação de modelos, que se encontram no Anexo A.  

Semelhantemente, Gefen, Rigdon e Straub (2011) apresentam um guia para os relatos 

sobre o uso da modelagem de equação estrutural (SEM), em artigos acadêmicos,  incluindo os 

itens que devem ser reportados e oferecem recomendações quanto aos cuidados a serem 

tomados, para assegurar a qualidade e o rigor estatístico necessário, destacando: o relato do 

tratamento dispensado aos valores faltantes ou extremos, a descrição consistente e abrangente 

da amostra, as medidas para se evitar viés (do método utilizado na coleta ou de ausência de 

respostas), a quantidade de indicadores por construto, unidimensionalidade ou não do 

construto, os modelos alternativos  e o tamanho da amostra e o poder estatístico. 

Como resultante do modelo construído mediante o uso da abordagem do PLS é possível 

determinar em que grau as variáveis dependentes no modelo são previstas pelas variáveis 

independentes, de acordo com coeficiente R
2
 calculado, ensinam Hair, Ringle e Sarstedt 

(2011). Entretanto, não é possível avaliar se os dados obtidos corroboram ou não as 

suposições teóricas descritas pelo modelo, podendo haver relacionamentos espúrios, como 

alerta Bagozzi (2011). O termo relacionamentos espúrios se refere à contaminação dos 

achados de uma pesquisa empírica, originada de um ou mais dos seguintes aspectos: erro 
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aleatório, erro sistemático e especificidade de medida (BAGOZZI, 2011, p. 267).  

Mendes-Da-Silva, Bido e Forte (2008, esclarecem que o common method bias se refere 

à correlação espúria que pode ocorrer em decorrência da forma de levantamento dos dados, 

comum a todos os indicadores, ocasionando que variáveis que não deveriam estar 

correlacionadas, passem a poder apresentar correlação, por terem sido coletados usando o 

mesmo método.  

 Gefen, Rigdon e Straub (2011a, p. A2) indicam varias medidas de cautela que se 

tomadas durante o levantamento de dados podem evitar ou minimizar este viés, incluindo-se o 

uso de diferentes métodos,  múltiplos informantes, fontes independentes (bases de dados 

corporativas, demonstrações financeiras etc.), questionários com questões reversas, de 

controle, ou, ainda, a coleta de dados em diferentes oportunidades temporais, como indicados 

por Podsakoff et al. (2003). Bagozzi (2011, p. 278-280), por sua vez, oferece cinco meios 

para avaliação ou controle deste problema.  

Podsakoff et al. (2003) apresentam também uma opção simples minimizar esse 

problema, depois de realizada a coleta de dados: recomendam a inclusão de uma variável 

latente no modelo, que represente o método de coleta, tendo, como indicadores, todos os 

usados no modelo original e conectada aos indicadores de todos os demais construtos. Gefen, 

Rigdon e Straub (2011) reputam esta ultima como a melhor solução para lidar com o common 

method bias.  

Outro ponto considerado nas recomendações visando garantir a qualidade e o rigor 

estatístico necessário aos trabalhos acadêmicos, diz respeito ao tamanho da amostra e poder 

estatístico, em geral relacionado com os graus de liberdade do modelo (MacCallum et al. 

1996, apud Gefen, Rigdon e Straub (2011a, A.4). Para estes teóricos, na regressão e na 

modelagem por PLS, o poder se refere à capacidade de rejeitar uma hipótese nula sem efeito 

em favor de uma hipótese alternativa, identificada com o modelo proposto do pesquisador. 

Portanto, os pesquisadores que usam PLS "podem encontrar um link entre tamanho de 

amostra e poder mais coerente com a observada em outros métodos", pois o poder também 

pode ser observado em termos de uma estimativa de coeficiente individual (Satorra e Saris 

1985, apud Gefen, Rigdon e Straub, 2011a, p. A.4).   

O PLS não fornece índices de ajuste geral para modelos por ele gerados. Para superar 

esta deficiência,  Tenenhaus et al. (2005) propuseram um índice global de adequação do 
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modelo (GoF – Goodness of Fit), que basicamente é a média geométrica entre o R
2
 médio 

(adequação do modelo  estrutural) e a AVE média, ponderada pela quantidade de indicadores 

(adequação do modelo de mensuração), como explicado por Zwicker, Souza e Bido (2008). 

Wetzels, Odekerken-Schröder e van Oppen (2009, p. 182), entretanto, alertam que, embora o 

GoF tenha sido proposto especificamente para a PLS path modeling, ele serve, 

principalmente, a um objetivo de diagnóstico, não sem propriamente um teste formal. 

Em relação ao procedimento de bootstrapping, Hair, Ringle e Sarstedt (2011, p. 144) o 

indicam que se possa avaliar os modelos formativos para mensuração de variáveis latentes, 

mas este teste é também recomendado para a análise da significância dos coeficientes 

estruturais de correlação entre uma ou mais VL independente e uma ou mais variável 

dependente estudada.  

Bootstrap é uma técnica de re-amostragem proposta por Efron, afirmam Cordeiro, 

Machás e Neves (2010, p.279), citando como fonte os Annals of Statistics (1979, v. 7, p. 1–

26). Ela foi, posteriormente, difundida em vários trabalhos, entre os quais o de Efron and 

Tibshirani (1993, apud Vinzi et al., 2010, p. 59). Dijkstra (1982, 1983, apud Vinzi et al., 

2010,  p. 36-37) sugeriu usar o bootstrap como uma ferramenta geral.  

Como base para sua proposta deste teste na ocorrência de missing values, Cordeiro, 

Machás e Neves (2010) explicam a abordagem mais simples do bootstrap não-paramétrico: as 

linhas na matriz de dados são re-amostradas, com a substituição dos dados originais; uma 

matriz de bootstrap não-paramétrico é, então, obtida; para a matriz completa e para cada 

variável no estudo, uma média é computada; o processo é repetido por r vezes e, finalmente, 

uma nova média, usando os valores estimados é obtido e a matriz inicial, completa, é 

substituída com os novos valores. 

Não há consenso em relação à quantidade de repetições a serem feitas no processo.  Em 

Chin (1998), os testes de significância foram realizados utilizando o procedimento de 

bootstrap com 500 re-amostras. Em Tenenhaus e Hanafi (2010), a distribuição bootstrap foi 

aproximada por mil novas amostras aleatórias. Hair, Ringle e Sarstedt (2011) recomendam o 

mínimo de 5000 repetições e  

A técnica, ainda segundo Vinzi et al. (2010, p. 36-37), teve evoluções e 

desenvolvimentos que aumentaram, ainda mais, seu valor, tais como o bootstrap estacionário 

para dados em séries temporais. Contudo, eles recomendam cuidado no uso do método, para a 
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correta aplicação e a análise fidedigna: em particular, deve-se retirar novas amostras a partir 

das observações sobre os indicadores e não sobre proxies da amostra, alertam os autores. 

Vinzi, Trinchera e Amato (2010, p. 60) propõem um novo procedimento não-

paramétrico, para validação por bootstrap, baseado no GoF,  para avaliar a significância 

estatística dos coeficientes estruturais, individualmente ou por sub-conjuntos de variáveis. Os 

autores prosseguem, esclarecendo que a escolha do número de re-amostras no processo 

"depende de vários aspectos, tais como: o tamanho da amostra, o número de variáveis 

manifestas e da complexidade do modelo estrutural. Geralmente, preferimos escolher B ≥ 

1000" (VINZI; TRINCHERA; AMATO, 2010, p. 62) 

A questão dos referenciais de avaliação permanece em aberto, não apenas para o teste 

de bootstrap. No mesmo livro, em outro capítulo, ao sumariar os resultados da estimação por 

PLS em um modelo com indicadores reflexivos,  Chin e Dibbern (2010, p. 182) declaram que, 

a fim de verificar se os indicadores de cada construto medem apropriadamente aquilo que se 

espera, devem ser realizados testes de validade convergente e discriminante, afirmando: "em 

termos de validade convergente (Bagozzi e Phillips, 1982), a confiabilidade do indicador e 

confiabilidade de construto devem ser avaliadas (Peter, 1981)".  

A confiabilidade do indicador pode ser aferida em se examinado a magnitude ("acima 

de 0,7") e a significância das cargas por construto, via "procedimento de bootstrap com 500 

repetições de amostras".  Para a confiabilidade e validade do construto, Chin e Dibbern (2010, 

p. 184) citam dois índices: "(1) a confiabilidade composta (CR) e (2) a variância média 

extraída (AVE)". Para a CR, os autores se referem aos limiares estabelecidos anteriormente 

por Bagozzi e Yi (1988): "0.6 para a CR e de 0.5 para AVE".  E para a validade discriminante 

dos indicadores do construto, os autores afirmam que deve ser assegurada pelo exame das 

cargas cruzadas, conforme explicitado anteriormente. 

Tendo sido confirmada a validade e a confiabilidade dos modelos de mensuração, deve 

ser testado o poder explicativo do modelo estrutural (isto é, as correlações múltiplas ao 

quadrado ou coeficiente R
2
 da variável dependente), bem como o poder preditivo das 

variáveis independentes (ou seja, as hipóteses de relacionamento entre construtos), que são 

testadas por exame da magnitude das cargas padronizadas, juntamente com o correspondente 

t-values que indicam o nível de significância, no procedimento de bootstrap, concluem Chin e 

Dibbern (2010, p. 185) 
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A respeito da influencia de possíveis variáveis intervenientes e/ou moderadoras, 

impactando as relações entre variáveis (latentes ou observadas) independentes e dependentes 

em um modelo, Henseler e Fassott (2010), entre outros autores, utilizaram o  PLS para 

investigar e descrever procedimentos recomendados para analise das possibilidades de 

interação existentes.   

Os diversos tipos de interação possíveis entre variáveis latentes foram representadas 

visualmente por  Henseler e Fassott (2010, p. 715), com base em Jaccard e Turrisi (2003, p.2), 

conforme diagramas reproduzidos na Figura 15, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Exemplos de relação causal entre variáveis latentes  
Fonte: Adaptado de  Jaccard e Turrisi (2003, p.2, apud Henseler e Fassott, 2010, p. 715)  

 

Os autores comentam que são poucos os trabalhos que, metodologicamente têm sido 

dedicados à detecção de efeitos de moderação em modelos estruturais construídos no PLS e 

destacam os estudos de Chin et al. (2003) e de Eggert et al. (2005).  
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Eles exemplificam a construção no PLS com um modelo fictício, onde cada variável 

latente possui dois indicadores, cuja equação matemática e respectiva representação no 

software seriam as mostradas na Figura 16.  

 

Representação Matemática Representação no PLS Path Model 

 

Y = a + b . X + c . M + d. (X . M) 

 

onde:  

X = variável independente 

(exógena) 

Y = variável dependente 

(endógena) 

M = variável moderadora 

(X . M) = termo de interação 

a = intercepto 

            b, c, d = coeficientes 

 

 

 

Figura  16 – Representações de um modelo simples, com uma variável moderadora 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Henseler e Fassott (2010, p. 718-719). 

 

Na medida em que o número de variáveis envolvidas cresce, a complexidade do modelo 

e das relações aumenta também, de maneira exponencial. Os autores descrevem a equação 

matemática, a qual já contem 8 coeficientes, ao se incluir mais uma variável moderadora (N), 

onde a é o intercepto, e  b, c, d, e, f e g representam coeficientes: 

Y = a X + b M  + c N + d (X.M) +e (X.N) + f (M.N) + g (X.M.N) 

Quanto à representação desta expressão em um path model PLS, afirmam os autores: 

This formula can be expressed by a with three direct effects and four product terms. 

The path model would thus be comprised of eight latent variables, including the 

endogenous variable. As in the case of a simple moderating effect, all components of 

the product term, should also be entered into the regression function explicitly. In 

particular, besides, the three-way interaction term, all single effects and all two-way 

interaction effects should be included. 

(HENSELER; FASSOTT, 2010, p. 722) 

Wilsom (2010), em estudo pioneiro no campo de marketing, segundo o próprio autor, 

investigou os efeitos da interação entre construtos de ordem superior referentes a marcas, com 
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base em Henseler e Fassott (2010) e em Chin et al. (2003).  

Ele afirma que "o uso de PLS para modelar as interações permite que modelos mais 

complexos sejam investigados" e que  

dado que a modelagem de termos de interação introduz problemas de distribuição, 

derivados da criação de termos de produtos cruzados entre os indicadores, e que a 

complexidade do modelo é naturalmente exacerbada ao se adicionar esses termos de 

interação, o PLS proporciona um meio flexível para abordar essas preocupações. 

(WILSON, 2010, p. 621 – 622) 

O autor, baseado em Chin et al. (2003), esboça um modelo teórico para pesquisas com 

variáveis intervenientes e moderadoras por meio do PLS, reproduzido na Figura 17, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Configuração de modelo PLS, com efeitos de interação e moderação 

Fonte:  Wilsom (2010, p. 631, com base em Chin et al., 2003, p. 198) 

 

Expostos os conceitos, procedimentos metodológicos e cuidados teóricos, a serem 

observados nas diversas técnicas utilizadas para levantamento, criação das variáveis, 

tratamento dos dados e análises estatísticas, se passará ao capitulo que trata destas e de 

seus resultados.   
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4 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

A estruturação deste capítulo segue a lógica de, primeiro, descrever os objetos de 

pesquisa, abrangendo as principais características da amostra (isto é, dos casos de F&A e das 

respectivas empresas pesquisadas) e os dados coletados para, em seguida, apresentar as 

principais análises e os resultados alcançados. 

A amostra final desta pesquisa foi definida conforme os procedimentos descritos no 

tópico 3.2.2 - Processo de validação dos dados e definição da amostra. É composta por 59 

casos de operações de F&A, envolvendo 118 empresas sendo 59 iniciadoras (aqui tratadas 

como adquirentes ou Aj) e 59 empresas-alvo (definidas neste trabalho como compradas ou cj). 

Para cada elemento da amostra foram levantados os relatórios aos acionistas (Rapport 

Annuels ou Documents de Référence) e os demonstrativos financeiros referentes a dois 

exercícios sociais: um imediatamente anterior à F&A e outro passados no mínimo 36 meses 

desse evento, com a ênfase, nestes últimos, sido dada às informações do balanço patrimonial e 

do demonstrativo de resultados. Com base nestes documentos, foram capturados dados 

necessários para calcular os indicadores e proxies, conforme detalhado anteriormente.  

Considerando-se a totalidade de variáveis estudadas, trabalhou-se com um banco de 

dados que envolveu 88 variáveis e 5.512 registros, obedecendo à estrutura demonstrada na 

Tabela 2 – Estrutura do banco de dados, a seguir. 

Tabela 2 – Estrutura do banco de dados 

Tipo da 

empresa 

Quant. 
de 

empre-

sas/eve

ntos 

Variáveis independentes 
Variáveis 

dependentes 
Possíveis 
variáveis 

moderadoras ou 

intervenientes 

(8 por empresa 

e 2 por F&A) 

Total de           
registros 

no banco        

de dados 

Índices de 
Divulgação de 

Intangíveis            

(15 por empresa) 

Proxies para 
existência de ativos 

intangíveis (21 por 

empresa) 

Desempenho 
apos mínimo de 

36 meses da F&A 

(6 por F&A) 

Adquirente 

(A) 
59 885 

1221 pré-existentes 

e  18 faltantes 
354 

472 

118 
Comprada 

(c) 
59 885 

1215 pré-existentes 

e  24 faltantes 
472 

Totais de 

dados 
118 1770 

2436 pré-existentes 

e 42 faltantes 
354 944 118 5.664* 

(*) Dos quais 5.622 registros pré-existentes  e 42 valores faltantes (missing values) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os valores faltantes (missing values) referiram-se exclusivamente à ausência de valor na 



204 

 

 

 

rubrica contábil Despesas de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) nos balanços das empresas 

estudadas, que não foi encontrada em 13 casos, envolvendo 09 empresas adquirentes e 12 

compradas. Esta ausência se refletiu em duas variáveis proxies: CE3_D_P&D_LL   e  

CE5_D_P&D_a. Assim, os missing values totalizaram apenas 42 informações, representando 

menos de 1% (apenas  0,76%) do total de registros trabalhados. Não foi notada a presença de 

dados atípicos (outliers), em nenhuma das variáveis. 

Para suprir os missing values, foram estimados valores e inseridos para cada empresa, 

calculando-se de acordo com o percentual médio das Despesas de P&D em relação às Vendas 

das demais empresas correlatas, constantes da amostra e pertencentes ao mesmo subsetor ou 

setor econômico (quando não havia no subsetor).  

Esta sistemática foi validada, efetuando-se testes de semelhança de médias para as 

variáveis envolvidas com missing values e sem eles, ou seja, com o preenchimento efetuado 

pela pesquisadora, aos pares.  

Não foram encontradas diferenças significativas a 5%, em testes não-paramétricos, pois 

as variáveis testadas não atendem aos critérios de normalidade. Os resultados podem ser 

examinados no Apêndice D – Testes para validação do preenchimento de missing values.  

4.1 DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA  

Tendo sido definida a amostra final, cabe aqui descrevê-la de acordo com as principais 

características dos 59 casos de F&A e das 118 empresas neles envolvidas, utilizando-se as 

variáveis potencialmente intervenientes e moderadoras.  

Foi examinada a composição da amostra, sob diversas e distintas perspectivas, a saber: 

por ano de ocorrência da F&A, a distribuição das empresas integrantes da pesquisa, por 

atividade econômica, por localização das suas sedes corporativas, por abrangência geográfica 

da F&A, pelos prováveis objetivos da firma adquirente na transação, conforme com o tipo de 

movimento estratégico ocorrido, pela lucratividade no exercício imediatamente anterior ao 

evento e pela experiência prévia das participantes em acontecimentos da espécie, durante o 

período de tempo coberto pelo estudo.  

Também foram analisadas algumas das interações possíveis entre as principais 

características, através de análise descritivas e cruzadas, visando a identificarem-se eventuais 
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padrões de comportamento dos participes do estudo, que facilmente se destacassem. 

4.1.1 Distribuição cronológica dos casos da amostra  

Distribuindo-se os eventos por ano, nota-se haver maior presença de eventos ocorridos 

nos quatro primeiros anos do período estudado, que juntos perfazem 64,3% da amostra. 

Tabela 3 – Composição da amostra, por ano da F&A 

                           Anos  

Quantidades  
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totais 

Casos de F&A 8 10 8 12 2 2 2 4 4 2 5 59 

Empresas envolvidas 16 20 16 24 4 4 4 8 8 4 10 118 

% 13,6 16,9 13,6 20,3 3,39 3,39 3,39 6,78 6,78 3,39 8,47 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.1.2 Distribuição por atividade econômica das empresas da amostra  

A amostra pode ser considerada diversificada e abrangente, em termos da economia 

francesa, haja vista que as 118 empresas examinadas, em termos de enquadramento por 

atividade econômica, seguindo-se a classificação da Industry Classification Benchmark – 

ICB, abrangem:  

 08  indústrias (dos 10 constantes da codificação)   

 15 super-setores (dos 19)   

 27 setores (dos 41)  e   

 45 sub-setores (de 114)  

A distribuição das firmas participantes da pesquisa, por segmento econômico, bem 

como sua frequência, constam na Tabela 4 -  Distribuição das empresas da amostra por 

atividade econômica, a seguir.  

Nota-se uma maior participação na amostra de empresas do segmento financeiro (com 

34 firmas, representando 28,8% da amostra e envolvendo os setores: Real Estate e General 

Financial) e de tecnologia (com 28 firmas, correspondendo a 23,7% e englobando os setores: 

Computer Services,  Internet, Software e Telecommunications Equipment). Juntos, estes seis 

setores perfazem 52,5% do total da amostra.  
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As duas áreas industriais não constantes na amostra são: Basic Materials e 

Telecommunications.    

Tabela 4 -  Distribuição das empresas da amostra por atividade econômica 

Código e área de atividade 

econômica 

Empresas Adquirentes  Empresas compradas  Total de 

empresas 
% 

Quant.  % Quant. % 

0001 Oil & Gas 1 1,7 1 1,7 2 1,7 

2000 Industrials 8 13,6 6 10,2 14 11,9 

3000 Consumer Goods 9 15,3 10 16,9 19 16,1 

4000 Health Care 4 6,8 4 6,8 8 6,8 

5000 Consumer Services 5 8,5 5 8,5 10 8,5 

7000 Utilities 1 1,7 2 3,4 3 2,5 

8000 Financials 17 28,8 17 28,8 34 28,8 

9000 Technology 14 23,7 14 23,7 28 23,7 

Totais 59 100,0 59 100,0 118 100,0 

Fonte: elaboração da autora, a partir de dados da pesquisa 

 

4.1.3 Distribuição por tipo de F&A e prováveis objetivos estratégicos  

Examinando-se a classificação econômica das empresas, por casos de F&A, pode-se ter,  

como derivação, uma idéia em relação ao objetivo estratégico perseguido na transação, 

deduzindo-se a partir da cadeia de classificação, o tipo de F&A, conforme abaixo: 

Tabela 5 – Quantidade de casos por tipo de F&A e prováveis objetivos estratégicos 

F&A entre empresas 
Quantidade 

de casos 
Tipo de F&A Prováveis objetivos estratégicos 

do mesmo elo da 

cadeia produtiva 

(idêntica classificação) 

44 Horizontal 
Expansão de mercado ou 

redução de custos 

da mesma cadeia 

produtiva (idênticos 

super-setores) 

08 Vertical 

Redução de custos, 

padronização ou melhoria da 

qualidade 

de diferentes cadeias 

produtivas (diferentes  

super-setores) 

07 
Não-relacionada (diversificação 

ou por conglomerados) 
Redução de riscos 

Fonte: elaboração da autora, a partir de dados da amostra e com base em Wright; Kroll; Parnell (2000) e em 

Brealey e Meyers (2003) 

4.1.4 Distribuição por país-sede das firmas e região geográfica abrangida na F&A  

Quanto à localização da sede da empresa,  110 delas sediavam-se na França,  sendo 

todas as 59 empresas adquirentes e 51 das firmas compradas. Portanto, apenas 08 empresas 
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compradas mantinha sua sede principal em outros países. 

Assim, analisando-se a amostra quanto à região geográfica abrangida na operação de 

F&A,  tem-se  08 casos de operações internacionais (13,6%) contra 51 operações domésticas 

(86,4%), isto é, entre empresas sediadas na França.  

Dos 08 casos de transações internacionais,  04 envolveram empresas compradas do 

segmento Technology, estando os demais casos igualmente distribuídos nas áreas: Industrials, 

Consumer Goods, Health Care e Financials. 

4.1.5 Distribuição quanto à lucratividade prévia das empresas  

Apenas 16 empresas (13,6% da amostra) não apresentavam lucratividade prévia à F&A. 

Das empresas adquirentes, 09 (15,3%  e  7,6% do total de empresas) estavam nessa situação, 

enquanto das  firmas compradas o montante era de 07 (11,9%  e  5,9% do total de empresas), 

conforme a Tabela 6 - Empresas não-lucrativas na situação prévia à F&A, por atividade 

econômica.  

Pode-se perceber, na referida tabela, uma maior participação de empresas pertencentes 

aos seguintes segmentos: Technology (com 06 empresas) e Consumer Goods (com 04), 

correspondendo a 37,5% e 25,0% das empresas sem lucratividade prévia, respectivamente. 

Tabela 6 - Empresas não-lucrativas na situação prévia à F&A, por atividade econômica.  

Área de atividade econômica 
Empresas Adquirentes Empresas compradas total de 

empresas 
% 

Quant. % Quant. % 

2000 Industrials 1 11,1 - - 1 6,3 

3000 Consumer Goods 3 33,3 1 14,3 4 25,0 

4000 Health Care 1 11,1 1 14,3 2 12,5 

8000 Financials - - 3 42,9 3 18,8 

9000 Technology 4 44,4 2 28,6 6 37,5 

Total geral 9 100,0 7 100,0 16 100,0 

% das não lucrativas 9 56,3 7 43,8 16 13,6 

% das 59 empresas, por tipo 9 15, 3 7 11,9 59 50,0 

% das 118 empresas da amostra 9 7,6 7 5,9 118 100,0 

Fonte: elaboração da autora, a partir de dados da pesquisa 
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4.1.6 Distribuição quanto experiência prévia das empresas em operações de F&A  

Das empresas estudadas, 91 (77,1% da amostra) não tinham experiência anterior em 

operações de F&A, sendo 37 adquirentes  (62,7% deste tipo de empresa) e 54 compradas 

(91,5% delas), representando 40,7% e 59,3%, respectivamente, das firmas inexperientes, 

como constante da Tabela 7, seguinte.  

Tabela 7 – Empresas por experiência prévia e por tipo de F&A 

 
Tipo_ F&A 

Empresas Inexperientes Empresas Experientes 
Totais de 

Empresas 

(A) % (c) % ∑ % (A) % (c) % ∑ % 
(A) e 
(c) 

% 

Horizontal 26 70,3 39 72,2 65 71,4 18 81,8 5 100,0 23 85,2 88 74,6 

Vertical 5 13,5 8 14,8 13 14,3 3 13,6 - - 3 11,1 16 13,6 

Não-
relacionada 

6 16,2 7 13,0 13 14,3 1 4,5 - - 1 3,7 14 11,9 

Totais 37 100,0 54 100,0 91 100,0 22 100,0 5 100,0 27 100,0 118 100,0 

% experiência 37 40,7 54 59,3 91 77,1 22 81,5 5 18,5 27 22,9 - - 

% tipo de 

empresa 
37 62,7 54 91,5 - - 22 37,3 5 8,5 - - - - 

Fonte: elaboração da autora, a partir de dados da pesquisa 

A grande maioria das 27 experientes (22,9% da amostra) eram empresas adquirentes, 

chegando a 22, ou seja, a 81,5% das firmas com experiência prévia em F&A e a 37,3% deste 

tipo de empresa. Apenas 5 (8,5%) das organizações compradas tinham anteriormente passado 

por processos de F&A no período estudado, representando 18,5% desta categoria.  

Tabela 8 – Distribuição dos casos  por tipo de F&A e experiência prévia  

Tipo de 
F&A 

Ambas inexperientes 
Adquirente inexperiente 
e comprada experiente 

Adquirente experiente e 
comprada inexperiente 

Ambas experientes 
Totais por 

Tipo de F&A 

Qtde 
de 

F&A 

% 
tipo 
de 

F&A 

→ 

%      
↓ 

Qtde de 
F&A 

% 
tipo 
de 

F&A 

→ 

%      
↓ 

Qtde de 
F&A 

% 
tipo 
de 

F&A 

→ 

%      
↓ 

Qtde 
de 

F&A 

% 
tipo 
de 

F&A 

→ 

%      
↓ 

∑ 
%      
↓ 

Horizontal 25 56,8 69,4 1 2,3 100,0 14 31,8 77,8 4 9,1 100,0 44 74,6 

Vertical 5 62,5 13,9 - - - 3 37,5 16,7 - - - 8 13,6 

Não-
relacionada 

6 85,7 16,7 - - - 1 14,3 5,6 - - - 7 11,9 

Totais 36 61,0 100 1 1,7 100,0 18 30,5 100,0 4 6,8 100 59 100,0 

% casos 36 61,0 61 1 1,7 1,7 18 30,5 30,5 4 6,8 6,8 59 100,0 

Fonte: elaboração da autora, a partir de dados da pesquisa 

Note-se, ainda, que todas as 5 firmas experientes compradas participaram de transações 

de F&A horizontais, 4 das quais iniciadas por empresas igualmente experientes. Os 59 casos, 
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de acordo com  o tipo e a experiência dos envolvidos, encontram-se mapeados a seguir, na 

Tabela 8 – Distribuição dos casos  por tipo de F&A e experiência prévia. 

As  F&A horizontais totalizaram 44 (74,6%) do total de casos, e em 25 delas (56,8%) 

ambas as firmas envolvidas participavam pela primeira vez deste tipo de movimento 

estratégico, no período estudado. Isso voltou a ocorrer em mais 11 eventos, sendo 5 F&A 

verticais e 6 F&A não relacionadas ou diversificações. 

 

4.2 ANÁLISES ESTATISTICAS E  SEUS RESULTADOS   

 

A partir dos indicadores e proxies calculadas e constantes do banco de dados desta 

pesquisa foram realizados, no software estatístico SPSS – Statistical Package for Social 

Sciences, versão 19.0, testes para investigar se as variáveis seguem a distribuição normal, 

exames das eventuais correlações entre elas e se há semelhança em relação aos efeitos, se 

produzidos, por testes de igualdade de médias entre elas. 

4.2.1. ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS E NORMALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DAS 

VARIÁVEIS  

As variáveis cujo comportamento se averigua nesta pesquisa foram caracterizadas em 

relação: ao construto a qual está potencialmente relacionada (Divulgação ou Existência de 

Capital Estrutural, Humano, Relacional ou Ativos Intangíveis Globais; e Desempenho 

Financeiro – Lucratividade e Crescimento); ao tipo de empresa da qual foi coletada e 

calculada (empresa adquirente, comprada ou resultante da F&A); ao  tipo da variável 

(independente ou dependente); e à base (textual ou proxies numéricas).  

Foram efetuados para cada uma delas o cálculo das estatísticas descritivas univariadas  

mais usuais, a saber: média e desvio-padrão, conforme consta da tabela intitulada 

Características das variáveis da pesquisa, constante do Apêndice D.  

Em seguida, foram efetuados testes de normalidade de distribuição das variáveis em 

tela, mediante o traçado de gráficos  Q-Qplots (resultados constantes do Apêndice E – Testes 

de normalidade das variáveis), seguidos de testes de Kolmogorov-Smirnov – KS.  
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De acordo com os resultados dos gráficos, cujos resultados foram coincidentes aos dos 

testes KS, foi realizada a classificação das variáveis da pesquisa, na Tabela 9 – Suposição de 

normalidade dos pares de variáveis independentes.  

Tabela 9 – Suposição de normalidade dos pares de variáveis independentes 

T
ip

o
 Variáveis manifestas “textuais” Proxies manifestas “numéricas” 

Adquirente (A) Comprada (c) Normal Adquirente (A) Comprada (c) Normal 

C
ap

it
al

  
h
u
m

an
o
 CH_Fat_Hum_Aj CH_Fat_Hum_cj Sim CH1_Func_A CH1_Func_c Não 

CH_Cult_Aj CH_Cult_cj Sim 

CH2_V_Func_A CH2_V_Func_c Não 

CH3_LL_Func_A CH3_LL_Func_c Não 

CH_Comp_Aj CH_Comp_cj Sim CH4_LO_Func_A CH4_LO_Func_c Não 

IDCH_A IDCH_c Sim CH5_Int_D_Pes_A CH5_Int_D_Pes_c Não 

C
ap

it
al

 e
st

ru
tu

ra
l 

CE_Pr_Intlc_Aj CE_Pr_Intlc_cj Sim CE1_D_A_V_Func_A CE1_D_A_V_Func_c Não 

CE_P&D/Inov_Aj CE_P&D/Inov_cj Sim CE2_G_Estab_A CE2_G_Estab_c Sim 

CE_Gest_Proc_Aj CE_Gest_Proc_cj Sim CE3_D_P_D_LL_A CE3_D_P_D_LL_c Não 

CE_SI/R/Inf_Aj CE_SI/R/Inf_cj 
Sim CE4_At_a_A CE4_At_a_c Não 

Sim CE5_D_P_D_a_A CE5_D_P_D_a_c Não 

IDCE_A IDCE_c Sim CE6_V_DAV_A CE6_V_DAV_c Sim 

C
ap

it
al

  
re

la
ci

o
n

al
 CR_Marc/Rep/ 

Img/R_Soc_Aj 
CR_Marc/Rep/ 
Img/R_Soc_cj 

Sim CR1_Tx_Cresc_V_A CR1_Tx_Cresc_V_c Não 

Sim CR2_Longv_A CR2_Longv_c Sim 

Sim CR3_Dil_Estr_a_A CR3_Dil_Estr_a_c Sim 

CR_Client_Aj CR_Client_cj Sim CR4_Tx_Cresc_LO_A CR4_Tx_Cresc_LO_c Não 

CR_Rel_Fin_Aj CR_Rel_Fin_cj Sim CR5_D_Mk_a_A CR5_D_Mk_a_c Não 

CR_Parc_Aj CR_Parc_cj Sim CR6_LL_a_A CR6_LL_a_c Não 

IDCR_A IDCR_c Sim CR7_Ret_V_A CR7_Ret_V_c Não 

G
lo

b
al

 

IGDI_A IGDI_c Sim 

IG1_Q_Tobin_A IG1_Q_Tobin_c Não 

IG2_MtoB_A IG2_MtoB_c Não 

IG3_Amort_Int_c IG3_Amort_Intg_A Não 

Fonte: elaboração da autora, a partir de dados da pesquisa 

Note-se que todas as variáveis ditas ―textuais‖ puderam ser consideradas como tendo 

uma distribuição próxima à normal, enquanto para 17 das 21 variáveis ―numéricas‖ (proxies), 

os gráficos Q-Qplots indicaram a não-normalidade de suas distribuições.  

Face a estes resultados e ao que Hair et al. (2005, p. 84-85) preconizam, em relação às 

possibilidades de manipulações para ajuste das variáveis, para suas distribuições se 

aproximem à distribuição normal e ao fato de que será utilizada também a modelagem por 

PLS, que é uma técnica robusta,  não requerendo a normalidade das variáveis utilizadas, 
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optou-se, neste momento, pelo uso das variáveis originais, sem transformações, realizando-se 

nos casos em que se  detectaram indícios de não-normalidade, testes não-paramétricos para 

igualdade de médias. 

4.2.2 TESTES DE IGUALDADE DE MÉDIAS  

Para cada variável da amostra, por tipo de empresa, foram calculadas a média e o 

desvio-padrão, como constante do Apêndice D - Características das variáveis da pesquisa.  

Foram avaliadas, inicialmente, as diferenças entre as médias de cada variável, comparando-se 

para as firmas adquirentes e compradas nos casos de F&A analisados e, a seguir, realizados 

testes de igualdade de médias, considerando-se variâncias populacionais desconhecidas, 

independentes e diferentes  entre si.  

Para o teste de igualdade de médias, independente dos resultados em relação à 

normalidade de distribuição, foram usados testes paramétricos e não-paramétricos nos pares 

de variáveis pareadas, com a análise de significância sendo realizada em confronto com as 

distribuições t e  Z , conforme seja o teste, respectivamente 

O exame das diferenças entre as médias dos pares de uma mesma variável, por tipo de 

empresa, conforme constam das tabelas 10 – Diferenças de médias das variáveis referentes à 

divulgação de ativos intangíveis e 11 - Diferenças de médias das proxies referentes à 

existência de ativos intangíveis,  adiante,  possibilita uma avaliação preliminar das diferenças 

de padrão de comportamento entre os grupos de firmas estudadas (adquirentes e compradas).  

A Tabela 10 – Diferenças de médias das variáveis referentes à divulgação de ativos 

intangíveis, apresenta os resultados das médias das variáveis ―textuais‖ manifestas, as  

diferenças entre o grupo de empresas adquirentes e o grupo das firmas compradas e os 

resultados dos testes realizados. 

Não houve diferença estatisticamente significante em termos da divulgação de ativos 

intangíveis (entre as médias dessas variáveis ―textuais‖ pareadas). As diferenças entre os 

valores numéricos, negativas em onze casos, sugeririam que, na amostra desta pesquisa e 

nestes temas dos ativos intangíveis, a divulgação média alusiva às empresas adquirentes seria 

menor do que a média daquela mesma variável, para as empresas compradas. Os quatro 

aspectos nos quais, em média, os indicadores de divulgação das adquirentes mostraram-se, na 
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amostra, superiores às médias de seus correlatos, nas firmas compradas são: um de Capital 

Humano, relativo à competência dos recursos humanos; um de Capital Estrutural, referente a 

elementos indicativos de propriedade intelectual; dois de Capital Relacional, alusivos a  

elementos de marketing (marca, reputação e imagem empresarial e responsabilidade social 

corporativa) e à manutenção de boas relações financeiras.  

Em todos os pares examinados na tabela, contudo, os testes efetuados não permitiram 

rejeitar H0, indicando que, estatisticamente, não há diferenças significantes de médias 

entre as variáveis coletadas por tipos de empresa, nos 59 casos de F&A analisados, em 

termos da divulgação de seus diversos ativos intangíveis, como se depreende da Tabela 10: 

Tabela 10 – Diferenças de médias das variáveis referentes à divulgação de ativos intangíveis 

Variáveis manifestas 
―textuais‖ 

Supo-

sição 
de 

nor-
mali-
dade 

Médias 

Diferença 
de   

médias 

teste paramétrico  teste não –paramétrico 

Adqui-
rente 
(A) 

Compra
da (c) 

t Significância z Significância 

CH_Fat_Hum_ij Sim 0,0028 0,0029 -0,0001 -0,4577 0,6489 NS -0,097 0,923 NS 

CH_Cult_ij Sim 0,0084 0,0089 -0,0005 -1,1031 0,2745 NS -0,445 0,656 NS 

CH_Comp_ij Sim 0,0030 0,0028 0,0002 1,1740 0,2452 NS -1,297 0,195 NS 

IDCH_ij Sim 0,0142 0,0146 -0,0003 -0,9038 0,3698 NS -0,453 0,651 NS 

CE_Pr_Intlc_ij Sim 0,0046 0,0046 0,0001 0,2613 0,795 NS -0,027 0,978 NS 

CE_P&D/Inov_ij Sim 0,0026 0,0028 -0,0003 -1,1221 0,266 NS -1,057 0,291 NS 

CE_Gest_Proc_ij Sim 0,0067 0,0068 -0,0001 -0,6203 0,538 NS -0,987 0,324 NS 

CE_SI/R/Inf_ij Sim 0,0043 0,0045 -0,0002 -1,0014 0,321 NS -0,979 0,327 NS 

IDCE_i Sim 0,0181 0,0187 -0,0006 -1,2331 0,223 NS -1,428 0,153 NS 

CR_Marc/Rep/ 
Img/R_Soc_ij 

Sim 0,0102 0,0102 0,0000 0,0170 0,986 NS -0,174 0,862 NS 

CR_Client_ij Sim 0,0031 0,0033 -0,0002 -1,5319 0,131 NS -1,041 0,298 NS 

CR_Rel_Fin_ij Sim 0,0115 0,0114 0,0002 0,4381 0,663 NS -0,166 0,868 NS 

CR_Pirc_ij Sim 0,0067 0,0068 -0,0001 -0,4879 0,627 NS -0,569 0,569 NS 

IDCR_ij Sim 0,0315 0,0317 -0,0002 -0,2795 0,781 NS -0,190 0,850 NS 

IGDI_ij Sim 0,0639 0,0650 -0,0011 -1,1239 0,266 NS -0,894 0,371 NS 

Notas: a) i = Tipo de empresa: Adquirente (A) ou comprada (c); j = sequencial da empresa na amostra;  b)  NS = 

não significante aos níveis de 1%, 5% e 10%;  c) os valores dos t-críticos referentes a 58 de graus de liberdade  e 

aos níveis de significância escolhidos são aproximadamente 2,6633; 2,0017 e 1,6716, respectivamente para teste 

bi-caudal; d) os valores dos z-críticos nos níveis de significância citados  são aproximadamente 2,58; 1,96  e 

1,65, respectivamente para teste bi-caudal 

Fonte: dados da pesquisa, analisados através do software SPSS 

Semelhantemente, analisaram-se os pares das variáveis numéricas manifestas 

(proxies), referentes à existência de ativos intangíveis nas empresas adquirentes e compradas, 

que tiveram seus valores médios comparados; eles foram testados quanto à igualdade de suas 

médias, conforme detalhado na Tabela 11 – Diferenças de médias das proxies referentes à 
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existência de ativos intangíveis.  

Tabela 11 – Diferenças de médias das proxies referentes à existência de ativos intangíveis 

Proxies  
(variáveis manifestas 

―numéricas‖) 

Sup. 
de 
nor
mali
dade 

Médias 

Diferença de 
médias 

teste paramétrico teste não -paramétrico 

Adquirente 
(A) 

Comprada   
(c) 

t Significância z Significância 

CH1_Func_ij Não 11432,03 5124,81 6307,22 1,191 0,238 NS -3,349 0,001 1% 

CH2_V_Func_ij Sim 530585,60 13899572,99 -13368987,39 -1,291 0,202 NS -1,268 0,205 NS 

CH3_LL_Func_ij Não 6100831,29 377246,54 5723584,76 1,047 0,299 NS -1,170 0,242 NS 

CH4_LO_Func_ij Não 218412,43 1434681,53 -1216269,09 -1,182 0,242 NS -0,777 0,437 NS 

CH5_Int_D_Pes_ij Não 73340,64 464685,43 -391344,80 -2,302 0,025 5% -0,815 0,415 NS 

CE1_D_A_V_Func_ij Não 208678,79 1661851,32 -1453172,54 -2,039 0,046 5% -0,860 0,390 NS 

CE2_G_Estab_ij Sim 0,43 0,39 0,04 2,409 0,019 5% -2,375 0,018 5% 

CE3_D_P_D_LL_ij Não -0,03 0,98 -1,01 -1,524 0,133 NS -1,622 0,105 NS 

CE4_At_a_ ij Não 365,74 581,04 -215,30 -0,926 0,358 NS -0,762 0,446 NS 

CE5_D_P_D_a_ ij Não 3,58 28,89 -25,31 -1,291 0,202 NS -3,495 0,000 1% 

CE6_V_DAV_ ij Sim 2,34 22,71 -20,37 -1,157 0,252 NS -0,739 0,460 NS 

CR1_Tx_Cresc_V_ ij Não 0,31 0,31 -0,01 -0,039 0,969 NS -0,600 0,548 NS 

CR2_Longv_ ij Sim 50,73 34,46 16,27 3,074 0,003 1% -2,944 0,003 1% 

CR3_Dil_Estr_a_ ij Sim 0,60 0,44 0,16 3,550 0,001 1% -3,351 0,001 1% 

CR4_Tx_Cresc_LO_ ij Não -1,32 1,82 -3,15 -1,421 0,161 NS -0,468 0,639 NS 

CR5_D_Mk_ij_ ij Não 38,88 134,07 -95,19 -1,195 0,237 NS -1,344 0,179 NS 

CR6_LL_a_ ij Não 179,59 54,97 124,62 0,768 0,446 NS -1,412 0,158 NS 

CR7_Ret_V_ ij Sim 12,05 0,71 11,33 0,927 0,358 NS -1,560 0,119 NS 

IG1_Q_Tobin_ ij Não 1,88 4,59 -2,72 -1,503 0,138 NS -0,226 0,821 NS 

IG2_MtoB_ ij Não 32,88 9,45 23,44 1,067 0,290 NS -1,427 0,154 NS 

IG3_Amort_Int_ ij Não 90023337,84 105525279,14 -15501941,29 -0,149 0,882 NS -3,271 0,001 1% 

Notas: a)  i = Tipo de empresa: Adquirente (A) ou comprada (c);  j = sequencial da empresa na amostra;   b) 1%, 5% e 

10% =níveis de significância; NS = não significante aos níveis estudados;   c)  os valores dos t-críticos correspondentes 

a 58 de graus de liberdade  e aos níveis de significância escolhidos são aproximadamente 2,663; 2,002 e 1,672, 

respectivamente, para teste bi-caudal;  d)  os z-críticos, para os níveis de significância citados,  são aproximadamente 

2,58; 1,96  e 1,65, respectivamente, para teste bi-caudal 

Fonte: dados da pesquisa, analisados através do software SPSS 

Verifica-se que apenas em 06  dos 21 casos revelaram diferenças estatisticamente 

significante, entre as médias das variáveis proxies potencialmente relacionadas à existência de 

ativos intangíveis por tipo de firma envolvida na F&A. 

Destas, em 04 pares de variáveis examinados, a diferença entre as médias das empresas 

adquirentes e das firmas compradas foram positivas, indicando maiores níveis de ativos 
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intangíveis naquele tipo de empresa. Os aspectos nos quais as empresas adquirentes, em 

média, e com significância estatística nos níveis indicados na própria tabela, tem indicadores 

de existência de ativos intangíveis em níveis mais elevados do que na média das firmas 

compradas são:  

 01 proxy relativa ao Capital Humano: CH1_Func – quantidade de funcionários;  

 01 proxy alusiva ao Capital Estrutural: CE2_G_Estab – grau de estabilidade da firma na 

amostra, isto é, o tempo de existência, em anos, durante o lapso temporal do estudo;  

 02 proxies alusivas ao Capital Relacional: CR2_Longv - longevidade da firma , ou seja, 

idade da firma em anos; e CR3_Dil_Estr_a - diluição da estrutura acionária, referente ao 

percentual de ações em poder de acionistas que não o principal acionista. 

 Dois outros pares de proxies referentes aos indícios da existência de ativos intangíveis 

nas empresas mostraram haver diferenças significantes, termos das médias por tipo de 

empresa, nos 59 casos de F&A, isto é, entre os valores calculados para as empresas 

adquirentes em relação aos das organizações compradas, sendo a média destas ultimas 

superiores:  

 01 variável potencialmente relacionada ao Capital Estrutural: CE5_D_P_D_a  - rateio das 

despesas de pesquisa e desenvolvimento-P&D, por ação;  

 01 proxy alusiva ao grau de intangibilidade global das empresas:IG3_Amort_Int – valor da 

rubrica contábil ―amortização de intangíveis‖.  

Em dois pares de proxies examinados na tabela referida, houve resultados diferentes 

entre os testes realizados, uma vez que o teste paramétrico efetuado permitiria rejeitar H0. 

Entretanto, como a análise da aderência dessas variáveis à curva normal, anteriormente 

realizada, não permitiu supor a normalidade de suas distribuições, deve-se optar pelo uso de  

teste não-paramétrico, o qual revelou que as eventuais diferenças das médias são, 

estatisticamente, não-significantes.  

Conforme já esclarecido, a rejeição da hipótese nula para uma determinada variável 

indica apenas que os grupos de empresas da amostra são diferentes, em termos estatísticos,  

neste comportamento em particular; ou seja, em  termos das médias estabelecidas para cada 

índice, as variáveis com diferenças estatisticamente significativas são consideradas como os 

elementos de diferenciação entre os grupos de empresas adquirentes e compradas, nas 

operações de F&A aqui estudadas. 
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A maioria dos aspectos aqui confrontados mostraram diferenças não significantes em 

termos estatísticos, indicando, portanto, não haver diferenças entre as empresas adquirentes 

(A) e as firmas compradas (c). Os 06 itens que se relevaram como os principais diferenciais 

(com significância estatística) entre esses tipos de firma estão apontados no Quadro 22. 

Quadro 22 – Aspectos confrontados entre empresas Adquirentes (A) e compradas (c) 

Aspectos confrontados 
Relação inferida, a partir dos testes de 

igualdade de média 

EXISTÊNCIA DE ATIVOS INTANGÍVEIS: 

 Capital Humano:  - Quantidade de Funcionários; 

 Capital Relacional: - Longevidade da firma (idade em anos);  

- Diluição da Estrutura Acionária (% de 

ações em poder de acionistas que não o 
principal sócio da empresa. 

 Capital Estrutural: - Grau de Estabilidade da firma na amostra  

(tempo de existência, em anos, durante 

o tempo do estudo; 

(A) >  (c) 

Em 04 indicadores, as 

empresas Adquirentes 

(A) revelaram, em 

média, níveis mais 

elevados do que os 

mostrados pelas 

firmas compradas (c)  

 Capital Estrutural:  - Rateio das Despesas de P&D, por ação. 
 

 Grau de Intangibilidade Global das empresas: 

 - Rubrica contábil ―Amortização de 

Intangíveis‖ 

(A) < (c) 

02 itens em que  as 

firmas compradas (c) 

revelaram, em média, 

níveis mais elevados 

do que os mostrados 

pelas empresas 

Adquirentes (A) 

 As demais 15  proxies de intangibilidade.  

(A) = (c) 

Sem diferenças 

significantes entre 

empresas Adquirentes 

(A) e firmas 

compradas (c) 

DIVULGAÇÃO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS 

Todas as 15 variáveis  do Capital Humano, Relacional e Estrutural 

Nota: (A) = empresas Adquirentes; (c) = firmas compradas 
Fonte: dados da pesquisa 

Pode-se afirmar, portanto, com base nos testes efetuados, não haver diferenças 

significantes entre empresas Adquirentes (A) e firmas compradas (c), já que isso foi apontado 

em 30 dos 36 aspectos investigados (em todos as 15 variáveis  referentes à divulgação dos 

ativos intangíveis e em 15 dos 21 potenciais indicadores da intangibilidade empresarial). 

4.2.3 CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS  

A análise das correlações entre as variáveis foram efetuadas, objetivando examinar a 

influencia entre as variáveis, especialmente eventuais indicações para novos enquadramentos 

de variáveis manifestas ou as que devessem ser suprimidas da análise.  
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Nas análises de correlação foi considerado todo o conjunto de variáveis, com e sem 

missing values, obtendo-se resultados semelhantes.  

A Tabela 12 – Correlações estatisticamente significantes entre as variáveis 

independentes, mostra os resultados das análises realizadas,  tanto no que tange às proxies 

como às variáveis ―textuais‖, onde os valores nas células equivalem aos coeficientes de 

correlação calculados para os pares de variáveis constantes da respectiva linha e coluna. 

As análises indicaram,  ao nível de 5% de significância: 

 nenhuma correlação estatisticamente significante, entre as variáveis dependentes 

manifestas do construto desempenho e as variáveis independentes manifestas (quer 

―textuais‖, quer ―numéricas‖), das categorias componentes dos construtos aqui 

averiguados;  

 nenhuma correlação estatisticamente significante, entre as variáveis potencialmente 

intervenientes e/ou moderadoras com as variáveis manifestas de qualquer natureza, 

envolvendo tanto a divulgação de ativos intangíveis e a sua existência, nas empresas 

envolvidas nas transações de F&A estudadas, como o desempenho das organizações 

resultantes, mensuradas decorrido o lapso temporal mínimo de 3 anos; 

 

Tabela 12 -  Correlações estatisticamente significantes*entre as variáveis independentes 

Variáveis 

independentes 

« TEXTUAIS » 
  

« NUMERICAS » 

CH_ 
Comp 

CE_ 
Pr_ 
Intlc 

CE_ 
Gest_ 
Proc 

CE_ 
SI_R
_Inf 

CR_ 
Parc 

CH4_
LO_ 
Func  

CE1_ 
D_A_
V_Fu

nc 

CE2_
G_Est

ab 

CE4_
At_a 

CE5_
D_P_
D_a 

CR6_
LL_a 

CR7_
Ret_

V 

IG3_
Amor

t_ 
Intg 

«
 T

E
X

T
U

A
IS

 »
 

CH_Fat_Hum 0,64 
   

0,56 
 

 -0,57 
     

CH_Comp 
    

0,59 
 

 -0,67 
     

CE_Gest_Proc 
   

0,60 
  

  
     

CE_P_D_Inov 
   

0,52 
  

  
     

CR_Client 
  

0,57 
   

  
     

CR_Marc_Rep_
Img_R_Soc  

0,51 
  

0,50 
 

  
     

CR_Parc 
  

0,51 
   

  
     

CR_Rel_Fin 
      

 -0,62 
     

«
 N

U
M

E
R

IC
A

S
 »

 

CH1_Func 
      

  
    

0,57 

CH2_V_Func 
     

0,99   
  

0,98 0,99 
 

CH5_Int_D_Pes 
      

0,82  
     

CR5_D_Mk_a 
      

  0,51 0,94 
   

CR6_LL_a 
      

  
   

0,97 
 

* Pearson Correlation  significantes ao nível de 5% de significância estatística, em testes bicaudais. 

 Fonte: dados da pesquisa, analisados através do software SPSS 
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 apenas 02 correlações, estatisticamente significantes (entre as 30 possíveis), entre variáveis 

dependentes manifestas, relativas ao Desempenho Financeiro da empresa resultante da 

F&A, decorrido o lapso temporal mínimo de 36 meses do evento, ambas  classificadas por 

Hair et al. (2005, p. 312) como de ―força de associação alta‖, cada uma estabelecida em 

uma das suas dimensões:  

a) no construto Lucratividade, uma correlação, com coeficiente de Pearson igual a 0,751, 

entre os indicadores ROA – Retorno sobre Ativos (relação entre o Lucro Liquido e o 

Ativo total das firmas analisadas) e R_Op_A – Retorno Operacional sobre Ativos (rateio  

do Lucro Liquido pelo valor do Ativo total das firmas da amostra);  

b) no construto Crescimento, entre suas componentes: Cresc_Vendas, referente à 

variação havida, no período de tempo considerado, nas Vendas da empresa resultante da 

F&A em relação à soma das vendas das empresas fusionadas; e Cresc_Ativo, calculado 

de modo semelhante, sobre a variação dos Ativos empresariais;   

 03 correlações estatisticamente significantes,  entre variáveis independentes ―numéricas" 

(proxies) potencialmente correspondentes à existência de ativos intangíveis nas empresas 

examinadas e as variáveis independentes do tipo ―textual‖, representativas da divulgação  

de ativos intangíveis; e 

 poucas correlações estatisticamente significantes entre as variáveis independentes do 

mesmo tipo, quer sejam  ―textuais‖ (09 em 110 correlações possíveis), quer sejam 

―numéricas‖ (08 em 420).  

Apenas uma das proxies potencialmente representativas da existência de ativos 

intangíveis na empresa, a variável CE2_G_Estab, que é alusiva ao grau de estabilidade da 

empresa na amostra (componente do construto Capital Estrutural) mostrou estar 

negativamente correlacionada, ao nível de 5% de significância, a variáveis ―textuais‖, a saber:  

 duas relacionadas à Divulgação de Capital Humano - CH_Fat_Hum, referente às 

características pessoais dos empregados e CH_Comp, relativas às competências pessoais 

deles, com coeficientes de -0,57 e de -0,67, respectivamente; e   

 uma calculada sobre a Divulgação de Capital Relacional, mais especificamente sobre a 

disponibilidade, pela firma, de boas relações financeiras e facilidades para obtenção de 

capitais, a CR_Rel_Fin, com coeficiente de -0,62. 
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Considerando ―as regras práticas sobre o valor do coeficiente de correlação‖, divulgadas 

por  (Hair et al., 2005, p. 312), a força de associação dos três coeficientes acima está 

classificada como ―moderada‖ (entre ± 0,41 e ± 0,70), fornecendo indícios da  existência de 

validade  divergente (ausência de correlações entre os componentes de diferentes construtos) 

assim como a maioria dos demais constantes da tabela de correlações.  

Situa-se como de força associativa ―alta‖ (entre ± 0,71 e ± 0,90), a correlação entre as 

proxies CE1_ D_A_V_Func (rateio das Despesas Administrativas e de Vendas por 

Funcionário, do construto Capital Estrutural) e CH5_Int_D_Pes (Intensidade da Despesa de 

Pessoal, ou seja, despesas de pessoal por funcionário, do construto Capital Humano).  

As cinco correlações restantes são consideradas, pelos autores, com uma força de 

associação ―muito forte‖ (de ± 0,91 a ± 1,00):  CH2_V_Func e CH4_LO_ Func (rateio de 

Vendas por funcionário  e  rateio do Lucro Operacional por funcionário, ambas do construto 

Capital Humano); CE5_D_P_D_a (Despesa de P&D por ação, do construto Capital 

Estrutural) e CR5_D_Mk_a (Despesa de Marketing por ação, do construto Capital 

Relacional); CH2_V_Func (Vendas por funcionário, do construto Capital Humano) e 

CR6_LL_a (Lucro Liquido por ação, do construto Capital Relacional); e CR7_Ret_V (Lucro 

Liquido por ação e Retorno de Vendas, isto é,  rateio do Lucro Liquido por vendas, 

componente do construto Capital Relacional) com as proxies CH2_V_Func e com 

CR6_LL_a,  já descritas. 

4.2.4.  ANÁLISE FATORIAL   

A técnica de análise fatorial, pelo método de extração pelos componentes principais, foi 

utilizada para descobrir comportamentos semelhantes, entre as variáveis, de sorte a permitir a 

criação de fatores latentes e reduzir a quantidade de variáveis da pesquisa, sem perda dos 

conteúdos explicativos dos dados originais, conforme orientado por Hair et al. (2005).  

A técnica foi usada, na presente pesquisa, na busca de criarem-se fatores para os seus 

principais construtos, abrangendo tanto as variáveis independentes como as variáveis 

dependentes, por tipo e por construto.  

Inicialmente, trabalhou-se com o banco de dados com e sem missing values, para a 

geração dos primeiros conjuntos de fatores. Não foram percebidas diferenças e optou-se, 
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então, por usar, doravante, os dados completos. 

Com as primeiras análises feitas, usando-se o software SPSS – versão 19, foi examinada 

a possibilidade de transformação de algumas variáveis, na tentativa de se obterem melhores 

resultados ou pesos mais significativos, dentro dos respectivos fatores.  

Tentou-se transformar as variáveis proxies referentes à quantidade de funcionários, 

CH1_Func_A e CH1_Func_c, através do uso de logaritmo e as variáveis proxies relativas à 

estrutura do capital acionário, CR3_Dil_Estr_a_A e CR3_Dil_Estr_a_c, calculada como o 

percentual de diluição do capital acionário, para o conceito inverso, ou seja, para o percentual 

de ações concentradas em poder do principal acionista. Estas tentativas, entretanto, revelaram-

se infrutíferas. 

Para aumentar a possibilidade de geração de mais fatores, com maior poder explicativo 

e redistribuir a variância dos fatores, foi utilizada a rotação ortogonal varimax e normalização 

de Kaiser, tendo sido excluídas as variáveis cuja carga fatorial situava-se abaixo ou muito 

próximos a 0,6. Os resultados são apresentados nas próximas tabelas, agrupadas por 

construto. Nelas são sumariados os fatores gerados, os respectivos itens associados, as cargas 

fatoriais, o percentual de variância explicada e o KMO - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy, usado como teste de adequação.  

4.2.4.1  Fatoriais para as variáveis independentes 

Iniciar-se-á pelos indicadores referentes aos construtos da divulgação de  ativos 

intangíveis e depois serão detalhadas as análises fatoriais feitas para os construtos alusivos à 

existência de ativos intangíveis, primeiramente nas empresas adquirentes e, em seguida, nas 

firmas compradas. 

a) Fatoriais referentes aos construtos Ativos Intangíveis Divulgados   

a.1) Empresas Adquirentes (A) 

Para a constituição dos construtos relativos à divulgação de ativos intangíveis por parte 

das empresas adquirentes, foram excluídos, por suas baixas cargas fatoriais, apenas dois 

potenciais indicadores, conforme a Tabela 13.  
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Dos indicadores retirados, um era integrante da mensuração do Capital Humano, alusivo 

à cultura corporativa, e o outro era  componente do Capital Estrutural, referente à propriedade 

intelectual. As demais variáveis formaram fatores únicos, em cada categoria de ativos 

intangíveis, que explicaram 79,8%, 70,9% e 53,3%  da variância total do Capital Humano, 

Capital Estrutural e Capital Relacional, respectivamente, com KMO iguais ou superiores a 

0,5. 

Tabela 13 – Fatores dos construtos Ativos Intangíveis Divulgados – empresas Adquirentes  

Categorias de ativos intangíveis, fatores e variância explicada Variáveis Cargas Fatoriais 

Capital Humano - text – Adquirente  - Fator único   
CH_Comp_Aj 0,893 

 
CH_Fat_Hum_A 0,893 

Variância explicada pelo fator: 79,8% KMO = 0,500 

Capital Estrutural - text – Adquirente - Fator único  

 
 

CE_SI_R_Inf_A 0,895 

CE_P_DInov_A 0,836 

CE_Gest_Proc_A 0,791 

Variância explicada pelo fator:   70,9% KMO = 0,663 

Capital Relacional - text – Adquirente  -  Fator único 
  

CR_Parc_A 0,885 

CR_Client_A 0,679 

CR_Rel_Fin_A 0,668 

CR_Marc_Rep_Img_R_Soc_A 0,665 

Variância explicada pelo fator: 53,3% KMO = 0,607 

Fonte: elaborado pela autora, com base em dados da pesquisa 

a.2) Empresas compradas (c) 

A tabela 14, a seguir, traz os resultados da analise fatorial efetuada para as firmas 

compradas estudadas.  Como se pode  perceber, na constituição dos fatores dos construtos 

relativos à divulgação de ativos intangíveis, nessa classe de firmas, nas operações de F&A da 

amostra, foram utilizados todos os potenciais indicadores.  

Para a mensuração da divulgação do Capital Humano, através de indicadores ―textuais‖ 

foram gerados dois fatores: o primeiro abrangendo as características dos fatores humanos da 

empresa e sua competência, o qual explicou 56,3% da variância do construto, e o outro 

alusivo à cultura corporativa, respondendo por 34,7% da variância explicada; juntos, 
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totalizaram 91,0% da variância explicada, com KMO igual a 0,430. 

Os potencias componente do construto Indicadores de Divulgação de Capital Estrutural, 

formaram dois fatores: o primeiro reunindo as variáveis CE_SI_R_Inf_c, referente aos 

sistemas de informação e outros recursos de computação das empresas compradas,  e 

CE_Gest_Proc_c, alusiva à sua capacidade na gestão de processos; o segundo, as variáveis  

CE_Pr_Intlc_c  e  CE_P_D_Inov_c,  relativas à propriedade intelectual e aos recursos de 

pesquisa e desenvolvimento e de inovação, respectivamente. Note-se, também, que esta 

ultima variável teve carga fatorial negativa. Ainda assim, os dois  fatores perfizeram, em 

conjunto, o poder explicativo de 78,3% da variância total, primeiro respondendo por  48,3% e 

o segundo por  30,1%, com KMO de 0,550.  

Já para a divulgação do Capital Relacional, foi formado um único fator, como uma 

combinação linear dos quatro indicadores da categoria ativos intangíveis, que alcança o poder 

explicativo de 50,4% da variância total, com KMO de 0,651. 

Tabela 14 – Fatores dos construtos Ativos Intangíveis Divulgados – empresas compradas 

Categorias, fatores e variância explicada Variáveis Carga Fatorial 

Capital Humano - text – comprada: 2 fatores 
  

Fator 1 - Variância explicada pelo fator: 56,3% 
CH_Comp_c 0,926 

CH_Fat_Hum_c 0,907 

Fator 2 - Variância explicada pelo fator: 34,7% CH_Cult_c 0,987 

Variância total explicada pelos fatores: 91,0% KMO = 0,430 

Capital Estrutural - text – comprada: 2 fatores 
  

Fator 1 - Variância explicada pelo fator: 48,3% 
CE_SI_R_Inf_c 0,900 

CE_Gest_Proc_c 0,837 

Fator 2 - Variância explicada pelo fator: 30,1% 
CE_Pr_Intlc_c 0,850 

CE_P_D_Inov_c -0,674 

Variância total explicada pelos fatores: 78,3% KMO = 0,550 

Capital Relacional - text – comprada  -  Fator único 

CR_Parc_c 0,827 

CR_Rel_Fin_c 0,671 

CR_Client_c 0,668 

CR_Marc_Rep_Img_R_Soc_c 0,661 

Variância explicada pelo fator: 50,4% KMO = 0,651 

Fonte: elaborado pela autora, com base em dados da pesquisa 
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b) Fatoriais para os indicadores referentes à existência de  ativos intangíveis 

A seguir, estão relatados os resultados obtidos para as proxies contábeis alusivas ao 

construto Ativos Intangíveis Existentes, para as empresas adquirentes e compradas, nas 

tabelas 15 e 16, respectivamente. 

b.1) Empresas Adquirentes (A) 

No caso das variáveis das empresas adquirentes, na Tabela 15 - Fatores dos construtos 

da existência de ativos intangíveis – empresas adquirentes, o percentual de variância 

explicada em cada construto mostrou-se elevado, como a seguir descrito.  

Tabela 15 – Fatores dos construtos da existência de ativos intangíveis – empresas adquirentes  

Categorias, fatores e variância explicada Variáveis Carga Fatorial 

 Capital Humano - proxy – Adquirente 
  

Fator 1 - Variância explicada pelo fator:  54,0% 
CH2_V_Func_A 0,981 

CH4_LO_Func_A 0,966 

Fator 2 - Variância explicada pelo fator:  42,5% 
CH3_LL_Func_A 0,986 

CH5_Int_D_Pes_A 0,833 

Variância  total  explicada pelos fatores:                  96,5% KMO = 0,311 

 Capital Estrutural - proxy  - Adquirente 
  

Fator 1 - Variância explicada pelo fator:  28,3% 
CE5_D_P_D_a_A 0,916 

CE4_At_a_A 0,909 

Fator 2 - Variância explicada pelo fator:  23,7% 
CE6_V_DAV_A 0,843 

CE3_D_P_D_LL_A -0,838 

Fator 3 - Variância explicada pelo fator:  19,0% 
CE1_D_A_V_Func_A 0,779 

CE2_G_Estab_A -0,681 

Variância  total  explicada pelos fatores:                  71,0% KMO = 0,395 

 Capital Relacional - proxy  - Adquirente 
  

Fator 1 - Variância explicada pelo fator:  35,0% 
CR7_Ret_V_A 0,985 

CR6_LL_a_A 0,983 

Fator 2 - Variância explicada pelo fator:  21,5% 
CR5_D_Mk_a_A 0,843 

CR3_Dil_Estr_a_A 0,692 

Fator 3 - Variância explicada pelo fator:  19,1% 
CR1_Tx_Cresc_V_A 0,826 

CR2_Longv_A -0,672 

Variância  total  explicada pelos fatores:                  75,6% KMO = 0,498 

 Intangibilidade Global - proxy  - Adquirente 
  

Fator 1 - Variância explicada pelo fator:  34,9% 
IG3_Amort_Intg_A 0,789 

IG1_Q_Tobin_A -0,640 

Fator 2 - Variância explicada pelo fator:  34,7% IG2_MtoB_A 0,838 

Variância  total  explicada pelos fatores:                  69,6% KMO = 0,478 

Fonte: elaborado pela autora, com base em dados da pesquisa 
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Este poder explicativo da variância encontrada alcançou 96,5% para o Capital Humano-

Proxy, 75,6% para o Capital Relacional-Proxy, 71,0% para o Capital Estrutural-Proxy e 

69,6% para a Intangibilidade Global – Proxy das empresas adquirentes.  

Por sua vez, as cargas fatoriais, em termos absolutos, ficaram sempre acima de 0,6.  

Apesar disso, existem, na referida tabela, 4 variáveis com cargas fatoriais negativas e os 

indicativos de adequação KMO situam-se entre 0,3 e 0,5.  

Na geração dos fatores constantes da tabela citada,  foram excluídas, por apresentarem 

cargas insatisfatórias, apenas as variáveis: CH1_Func_Aj, referente à quantidade de 

empregados das empresas adquirentes, e CR4__Tx_Cresc_LO_Aj, relativa à taxa de 

crescimento de seu lucro operacional. 

b.2) Empresas compradas (c) 

Para formar os fatores referentes aos construtos da existência de ativos intangíveis das  

empresas compradas, observados nessa tabela, apenas uma única variável foi excluída, por ter 

apresentado uma carga fatorial insatisfatória.  

A variável que sofreu a exclusão  foi a nomeada  IG3_Amort_Intg_cj, que é relativa aos 

valores inseridos na rubrica contábil ‗amortização de intangíveis‘, que integra os balanços 

coletados das empresas compradas, no exercício imediatamente anterior à ocorrência de cada 

uma das F&A analisadas.  Ela havia sido incluída pela pesquisadora, na tentativa de ampliar o 

leque de variáveis numéricas, de origem em dados financeiros, aqui usadas como proxies para 

a intangibilidade global das empresas estudadas.  

A tabela 16 – Fatores dos construtos da existência de ativos intangíveis – empresas 

compradas, a seguir, traz os resultados da analise realizada na amostra.   

Os percentuais de variância explicada em cada construto, ora sob exame, revelaram-se 

representativas, a saber: 75,4% para o Capital Humano-Proxy; 64,0% para o Capital 

Relacional-Proxy; 62,8% para o Capital Estrutural-Proxy e 92,1% para a Intangibilidade 

Global – Proxy das empresas adquirentes.  

As cargas fatoriais das proxies, em termos absolutos, ficaram acima de 0,5, sendo, 

porém, 3 delas negativas. Os indicativos de adequação KMO situaram-se entre 0,3 e 0,5.  
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Assim, para as variáveis independentes foram gerados 27 vetores, pelas análises 

fatoriais realizadas, restando as demais variáveis remanescentes, que deverão ser tratadas 

isoladamente nas análises de regressão, no tópico específico. 

Tabela 16 – Fatores dos construtos da existência de ativos intangíveis – empresas compradas  

Categorias, fatores e variância explicada Variáveis Carga Fatorial 

 Capital Humano - proxy – comprada 
  

Fator 1 - Variância explicada pelo fator:  39,8% 
CH2_V_Func_c 0,990 

CH4_LO_Func_c 0,988 

Fator 2 - Variância explicada pelo fator:  35,6% 

CH3_LL_Func_c 0,773 

CH1_FUNC_C_LN -0,767 

CH5_Int_D_Pes_c 0,745 

Variância total explicada pelos fatores:                  75,4% KMO = 0,370 

 Capital Estrutural - proxy  - comprada 
  

Fator 1 - Variância explicada pelo fator:  23,9% 
CE4_At_a_c 0,844 

CE5_D_P_D_a_c 0,819 

Fator 2 - Variância explicada pelo fator:  20,7% 
CE1_D_A_V_Func_c 0,787 

CE2_G_Estab_c 0,783 

Fator 3 - Variância explicada pelo fator:  18,2% 
CE3_D_P_D_LL_c 0,785 

CE6_V_DAV_c -0,665 

Variância total explicada pelos fatores:                  62,8% KMO = 0,483 

 Capital Relacional - proxy  - comprada 
  

Fator 1 - Variância explicada pelo fator:  23,2% 
CR5_D_Mk_a_c 0,899 

CR6_LL_a_c 0,894 

Fator 2 - Variância explicada pelo fator:  20,5% 

CR7_Ret_V_c 0,850 

CR3_Dil_Estr_a_c -0,624 

CR2_Longv_c 0,526 

Fator 3 - Variância explicada pelo fator:  20,3% 
CR1_Tx_Cresc_V_c 0,760 

CR4_Tx_Cresc_LO_c 0,719 

Variância total explicada pelos fatores:                  64,0% KMO = 0,403 

 Intangibilidade Global - proxy – comprada  

Fator único 

  
 

IG2_MtoB_c  

 

0,960 

IG1_Q_Tobin_c 0,960 

Variância total explicada pelo fator:                  92,2% KMO = 0,500 

Fonte: elaborado pela autora, com base em dados da pesquisa 
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4.2.4.2 Fatoriais para as variáveis dependentes 

Por último, neste tópico, encontram-se descritos os fatores resultantes para as variáveis 

do construto desempenho financeiro, conforme as suas dimensões selecionadas para este 

estudo, na Tabela 17 – Fatores gerados para o construto Desempenho Financeiro.  

Tabela 17 – Fatores gerados para o construto Desempenho Financeiro. 

Categorias, fatores e variância explicada  Variáveis Carga Fatorial 

LUCRATIVIDADE   

Fator 1 - Variância explicada pelo fator:  51,7% 

R_Op_Ai 0,898 

ROAi  0,885 

M_Opi 0,689 

Fator 2 - Variância explicada pelo fator:  27,1% ROEi 0,992 

Variância total explicada pelos fatores:                  78,7% KMO = 0,451 

CRESCIMENTO - Fator único  
Cresc_Ativo 0,939 

Cresc_Vendas 0,939 

Variância explicada pelo fator: 88,2% KMO = 0,500 

Nota : o sufixo i  denota o sequencial dos casos de F&A na amostra. 

Fonte: elaborado pela autora, com base em dados da pesquisa 

 

Examinando a referida tabela, verifica-se que, para a dimensão Lucratividade, nenhum 

indicador foi excluído, tendo sido gerados dois fatores para abranger as informações 

referentes a este construto.  

O primeiro fator criado contém 3 das 4 variáveis potencialmente a relacionados ao 

construto, nesta pesquisa, aquelas relacionadas a índices financeiros empresariais, por lidar 

com rubricas como ativo total, vendas, lucro operacional e lucro liquido, a saber: R_Op_Ai , 

ROAi  e  M_Opi.  Será, doravante, chamado de Lucratividade Empresarial.  

Assim, ficou isolada, no segundo fator, a variável ROEi , que é a única que se refere aos 

acionistas da empresa, relacionando o lucro liquido obtido pela empresa com os capitais nela 

investidos, isto é, com o seu patrimônio liquido e, por isso, nomeado Lucratividade para os 

Acionistas.  

O primeiro fator explica 51,7% da variância total encontrada na amostra para este 

construto e o segundo fator explica 27,1%  dela, perfazendo o poder explicativo total de  

78,7%  As cargas fatoriais mostraram-se superiores a 0,6 e o KMO igual a 0,451.  
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Em relação à dimensão Crescimento, as duas variáveis manifestas examinadas, com 

cargas fatoriais idênticas e próximas à totalidade, formaram um único fator, que explica 

88,2%, com KMO igual a 0,5. 

4.2.5. MODELAGEM POR ANÁLISE DE REGRESSÃO  

Com o  objetivo de estabelecer as relações acaso existentes, bem como mensurar a sua 

força, aplicou-se esta técnica ao banco de dados da pesquisa. O pensamento inicial da 

pesquisadora foi fazer uso do construto Desempenho Financeiro como variável dependente 

única, abrangendo as duas dimensões aqui estudadas. Foram realizadas, então, diversas 

diferentes análises de regressão, com as variáveis originais da pesquisa, que, contudo, se 

mostraram infrutíferas.   

Diante da dimensão da amostra, dos resultados da análise de normalidade das variáveis 

e  das correlações entre elas e das análises fatoriais, anteriormente descritas, verificou-se a 

impossibilidade de atendimento a todos os pressupostos prescritos pela boa prática estatística, 

e foram feitas tentativas de retirada ou transformação de variáveis, mediante o uso de escala 

logarítmica e extração de raiz quadrada, por exemplo.  

Nesta fase, foram criadas mais duas variáveis dummies, utilizadas como moderadoras, 

referentes à condição de as empresas mostrarem-se lucrativas, ou não, nos resultados do 

exercício imediatamente anterior à ocorrência da F&A: Lucrat_Ai e Lucrat_ci, conforme se 

refira à empresa adquirente ou comprada, respectivamente. Os experimentos feitos não 

lograram atender, em conjunto,  aos requisitos almejados. 

Através das análises fatoriais ficaram definidos 03 vetores para a variável dependente 

(um para Crescimento e dois para Lucratividade) e a pesquisadora decidiu utilizar os mesmos 

como variáveis dependentes, como forma de reduzir a violação dos requisitos da técnica de 

análise de regressão múltipla.  

Considerou-se, então, trabalhar nessas três vertentes, uma para cada variável 

dependente, usando-se as variáveis independentes originais remanescentes, os vetores para 

gerados na etapa da análise fatorial e as variáveis potencialmente moderadoras, busca de 

encontrar modelos que mostrassem um ajuste considerado adequado. 

  Além de facilitar a análise dos dados, o uso dos fatores reduz a quantidade de variáveis 



227 

 

 

 

também elimina possíveis problemas de multicolinearidade, destacado por Gujarati (2004) e 

Hair et al. (2005) como especialmente  crítico.   

Por  esta razão,  foram  feitas a retirada e a transformação de variáveis para se contornar  

antecipadamente esse  problema, de acordo com o recomendado por Hair et al. (2005, p. 336). 

Para identificação de multicolinearidade, após  o  processamento da regressão no SPSS, foi 

calculado o variance inflation factor – VIF.  

Foram realizadas, então, diversas analises de regressão, cujos achados estão resumidos 

na Tabela 18 e comentados a seguir. 

Tabela 18 – Resumo dos parâmetros estimados para modelos de regressão múltipla.  

M
o
d
el

o
 Variáveis e fatores 

 

Coeficientes 
não 

padronizados 

Coef. 
padroni
zados 

T Sig. 3 

Coef. 
de 

corre- 
lação 

parcial 

Coli-
neari 
dade 

 
VIF 

ANOVA 

R2 
R2 

Ajus-
tado Depen-

dente 
Indepen-

dente 
B 

Erro 

pa-
drao 

Beta F4 

Sig. 

Mod.
3 

11 
CRES

C_F1 

(Constant) 0,000 0,120 - 0,000 1,000 - - 
10,768 0,002 0,159 0,144 

CR_P_F3A 0,399 0,122 0,399 3,282 0,002 0,399 1,000 

2 
CRES

C_F1 

(Constant) 0,000 0,113 - 0,000 1,000 - - 

10,590 0,000 0,274 0,249 CR_P_F3A 0,399 0,114 0,399 3,502 0,001 0,424 1,000 

CR_P_F2A 0,340 0,114 0,340 2,986 0,004 0,371 1,000 

32 
CRES

C_F1 

(Constante) -1,057 0,450 - -2,350 0,022 - - 
5,983 0,018 0,095 0,079 

Lucrat_c 0,945 0,386 0,308 2,446 0,018 0,308 1,000 

42 
LUCR
A_F1 

(Constant) -1,189 0,502 - -2,366 0,021 - - 
5,967 0,018 0,095 0,079 

Exper_c 1,096 0,449 0,308 2,443 0,018 0,308 1,000 

5 
LUCR

A_F2 

(Constant) 0,780 0,392 - 1,989 0,051 -  

4,416 0,040 0,072 0,056 
CH1_FUNC

_A_LN 
-0,118 0,056 -0,268 -2,101 0,040 -0,268 1,000 

Nota: 1 - O modelo 1 considerou apenas as variáveis independentes remanescentes e os fatores gerados na 

analise fatorial como possíveis regressoras, sem incluir as variáveis potencialmente moderadoras; 2 – Os 

modelos 3 e 4 tomaram como regressoras apenas as variáveis potencialmente moderadoras; os modelos 2 e 5 

incluíram todos os fatores gerados nas analises fatoriais, as variáveis independentes remanescentes e as variáveis 

potencialmente moderadoras; 3 – Significantes ao nível de 5%; 4- As estatísticas F tem 1 e 57 graus de 

liberdade, nos diversos modelos de uma constante e única regressora. No modelo 2, a estatística F tem 2 e 56 

graus de liberdade.  
Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados da pesquisa.    

 

 

As regressões foram desenvolvidas se usando sempre o método stepwise. Para os testes 

F parciais prévios, para incluir ou excluir as possíveis regressoras nos modelos, foi 

especificado como critério um valor mínimo para a inclusão (probability of F to enter ≤ 
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0,050) e para eliminação de variáveis (probability of F to remove ≥  0,100).  

Os procedimentos de avaliação sugeridos por Hair et al. (2005), foram seguidos, pela 

pesquisadora e adicionados os cuidados recomendados por Gujarati (2004) e Grace e Bollen 

(2005), reportados no capitulo 3, referente aos conceitos metodológicos do trabalho. 

Os  resultados das diversas regressões estimadas que obtiveram significância estatística 

foram alinhados em um resumo que facilita a análise das regressões efetuadas, a seguir 

comentado.  

Cinco das regressões realizadas mostraram algum resultado de correlação, configurando 

cinco modelos, envolvendo poucas variáveis e com um poder explicativo diminuto. Quatro 

destes modelos revelam correlações positivas entre suas variáveis e apenas o ultimo deles 

exibe uma correlação negativa. 

Eles revelam Coeficientes de Determinação (R
2
) variando de 0,072 a 0,274 e os 

Coeficientes de Determinação Ajustados (R
2
 Ajustado) situando-se entre 0,056 e 0,249.  

4.2.5.1 Análises de regressão para a variável CRESCIMENTOi  

Essa nova variável dependente foi gerada como fator resultante da análise fatorial 

(CRESC_F1i) reunindo as variáveis manifestas Cresc_Vendasi e Cresc_Ativosi, ou seja, a 

variação havida nas vendas e no total de ativos da empresa resultante da F&Ai, 

respectivamente, decorrido o lapso temporal de mínimo de 36 meses do evento, em relação 

aos valores originários das empresas fusionadas no exercício contábil imediatamente anterior 

à transação estudada.   

Foram realizados diversos experimentos de regressões, resultando em 3 modelos com 

alguma significância estatística.  Os Modelos 1 e 2 - CRESCIMENTOi (ou CRESC_F1i) foi 

definido e explicado, nas regressões destes modelos, por fatores gerados por variáveis 

independentes proxies, criados no tópico analise fatorial e ambas referentes à existência de 

ativos intangíveis nas empresas adquirentes; no Modelo 3, o processamento da regressão 

CRESCIMENTOi foi feito apenas com as variáveis moderadoras, para testar sua influência 

No Modelo 1, resultante de uma tentativa apenas com variáveis proxies e seus fatores, o 

coeficiente de determinação ajustado (R
2
 Ajustado) é 0,1444. Isto significa que, neste modelo 

estimado, as variáveis CR1_Tx_Cresc_V_Ai, referente à Taxa de Crescimento das Vendas 
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das empresas adquirentes e CR2_Longv_Ai, alusiva à Longevidade da firma adquirente, isto 

é, idade da firma em anos, até a data da F&Ai, ambas variáveis do Capital Relacional da 

empresa Adquirente que, em conjunto, formam o fator CR_P_F3Ai, o terceiro fator na análise 

fatorial efetuada, conseguem explicar 14,44% da variância da variável dependente 

CRESCIMENTOi. 

No Modelo 2, resultante de regressão com variáveis textuais e proxies e seus fatores, o 

coeficiente de determinação ajustado (R
2
 Ajustado) é 0,249, significando que, neste modelo, 

conseguem explicar 24,9% da variância da variável dependente CRESCIMENTO, dois 

fatores formados por variáveis do Capital Relacional da empresa Adquirente (o fator 

CR_P_F3Ai, acima explicado e o segundo fator de Capital Relacional (CR_P_F2Ai), 

composto pelas variáveis CR5_D_Mk_a_Ai, referente ao Rateio das Despesas de Marketing 

por Ação nas firmas adquirentes; e CR3_Dil_Estr_a_Ai, alusiva à Diluição da Estrutura 

Acionária das empresas adquirentes.  

O Modelo 3 resulta do processamento da regressão do CRESCIMENTOi  utilizando-se 

somente as variáveis moderadoras; percebe-se o seu relacionamento com a variável dummy 

Lucrat_ci. O coeficiente de determinação ajustado (R
2
 Ajustado) desta regressão é 0,079. Isto 

significa que, neste modelo estimado, a Lucratividade da firma comprada consegue explicar 

7,9% da variância da variável dependente CRESCIMENTOi. 

4.2.5.2  Análise de regressão da variável LUCRATIVIDADE EMPRESARIALi   

Este construto é correspondente ao primeiro dos fatores gerados na análise fatorial e 

formado pelas variáveis manifestas ROAi, R_Op_Ai e M_Opi. Nenhuma variável 

independente remanescente ou fator obteve coeficiente, com significância estatística, que 

pudesse explicá-lo, por essa técnica.  

No Modelo 4, ao adicionar as variáveis moderadoras às demais, o construto passa a ser 

explicado somente pela variável moderadora Exper_ci. O coeficiente de determinação (R
2
) 

desta regressão é 0,079. Isto significa que o modelo estimado consegue explicar 7,9% da 

variância da variável dependente Lucratividade Empresariali, e assim, esta seria positivamente 

relacionada ao fato da empresa comprada já haver passado, anteriormente, por um processo de 

F&A.   
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4.2.5.3 Análise de regressão da variável LUCRATIVIDADE DOS ACIONISTASi 

No Modelo 5, a variável dependente LUCRATIVIDADE DOS ACIONISTASi, 

composta pela variável manifesta ROEi e correspondente ao segundo fator gerado na análise 

fatorial, foi explicada apenas pela variável independente transformada CH1_FUNC_A_LNi, 

igual ao logaritmo da variável CH1_FUNC_Ai, que é equivalente Quantidade de Funcionários 

das empresas adquirentes. Note-se que se trata de um coeficiente negativo, indicando uma 

correlação inversa entre o número de funcionários e a variável dependente sob análise (quanto 

maior o n° de funcionários, menor LUCRATIVIDADE DOS ACIONISTASi). 

O coeficiente de determinação (R
2
) desta regressão é 0,056. Isto significa que o modelo 

estimado consegue explicar 5,6% da variância da variável dependente Lucratividade dos 

Acionistasi.  Não houve diferença ao se tentar o modelo com as variáveis moderadoras. 

4.3 APLICAÇÃO DA MODELAGEM EM EQUAÇÕES ESTRUTURAIS POR MINIMOS 

QUADRADOS PARCIAS (SEM-PLS) AOS DADOS DA PESQUISA  

A modelagem em equações estruturais (SEM –Structural Equation Models) tem sido 

amplamente utilizada nas ciências sociais, nos anos recentes, para analisar os dados 

quantitativos.  A abordagem SEM, mediante uso de PLS-Partial Least Squares (mínimos 

quadrados parciais), ou SEM-PLS, é a abordagem melhor adaptada para desenvolvimento de 

teoria, por ser aplicável a modelos complexos, com grande número de construtos, sendo 

especialmente útil para estimação (LEE et al. 2011; URBACH; AHLEMANN, 2010; 

DIAMANTOPOULOS, 2011; ZWICKER; SOUZA; BIDO, 2008; MARCOULIDES; 

SANDERS, 2006; HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011). 

Ele tem sido escolhido, segundo os autores referenciados, por razões de cunho 

estatístico, devido à sua habilidade  no trato de amostras de pequeno porte, a não requerer 

distribuição normal nos dados de entrada, à ausência de problemas de identificação, a ser 

capaz de lidar com construtos reflexivos e formativos e à existência e disponibilidade de 

softwares amigáveis.  

Gefen, Rigdon e Straub (2011) e Chin (2010), entre vários outros teóricos alinhados no 

capitulo anterior, discutem sobre os procedimentos metodológicos, e, confirmando o 'brilho' 

do PLS em pesquisas exploratórias, recomendam cuidados a adotar, especialmente em 
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narrativas acadêmicas. Estas razões e cuidados orientaram o uso da SEM-PLS neste trabalho.  

Foi utilizado o banco de dados sem missing values, preenchidos com base nas médias 

setoriais, como explicado anteriormente. A probabilidade de rejeitar-se uma falsa hipótese, ou 

o poder do estudo,  segundo Wetzels, Odekerken-Schröder; van Oppen (2009, p.189), foi 

examinado preliminarmente, através do software G*Power 3.0.8, usando-se teste F para 

Multiple Regression: Omnibus (R
2
 deviation from zero) em analise de sensibilidade, do efeito 

do tamanho, com os seguintes parâmetros:  erro de 5%; poder estatístico igual a 0,8; 59 casos 

e 2 preditores. O resultado apontou o patamar de R
2 

igual a 14,7%, ou seja, qualquer R
2
 acima 

deste valor será detectado como significante. 

Chin (2010) recomenda iniciar a narrativa de trabalhos pela validade e confiabilidade 

dos itens mensurados. No PLS, como qualquer outro SEM, há uma parte estrutural e uma 

parte de mensuração, onde a primeira, ―reflete o relacionamento entre as variáveis latentes‖ e 

a segunda, ―mostra como as variáveis latentes e seus indicadores estão relacionados‖, 

explicam Haenlein e Kaplan (2004, p. 290), que afirmam, ainda: ―há também um terceiro 

componente, as relações de peso, que são utilizados para estimar valores de casos para as 

variáveis latentes‖. A SEM ―tem a vantagem de estimar todos os coeficientes em um só 

modelo‖, de acordo com Zwicker, Souza e Bido (2008, p.8), e o ―PLS gera automaticamente 

os valores para os escores fatoriais das variáveis latentes‖ (URBACH; AHLEMANN, 2010).  

Assim, foram elaborados e testados, inicialmente, os modelos de mensuração dos 

principais construtos desta pesquisa, referentes à variável dependente Desempenho Financeiro 

e também às variáveis independentes Ativos Intangíveis Divulgados e Existência de Ativos 

Intangíveis. Em seguida, foram testados modelos estruturais, que relacionam os construtos 

dos ativos intangíveis às dimensões do desempenho financeiro, em três abordagens, aqui 

relatadas: a primeira, com um modelo formado a partir das variáveis ―textuais‖, relativas à 

divulgação de ativos intangíveis; a segunda, de sua existência, formado por proxies 

financeiras; e a terceira vertente, reunindo ambos os indícios de intangibilidade.  

4.3.1 FORMAÇÃO DOS MODELOS DE MENSURAÇÃO DOS PRINCIPAIS 

CONSTRUTOS DA PESQUISA  

Inicialmente, retrata-se a o modelo de mensuração das variáveis dependentes, as 

dimensões do desempenho financeiro, ambas variáveis latentes: a lucratividade e o 
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crescimento, na Figura 18, estimado por meio do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; 

WILL, 2005). 

A construção de modelos com VLs de ordem mais elevada guarda conformidade com 

Wetzels; Odekerken-Schröder; van Oppen (2009, p. 179) para quem, segundos seus 

proponentes, construtos de ordem superior ―apresentam um maior grau de validade de 

critério, especialmente se eles servem como preditores‖.  

4.3.1.1 Modelo de mensuração do construto Desempenho Financeiro  

Construído de modo reflexivo, com base em Carton e Holfer (2006), abrange, neste 

estudo, as dimensões Lucratividade e Crescimento.  

As indicações teóricas confirmaram-se, havendo indicação para que as dimensões (que 

são variáveis latentes-VLs) sejam tratadas em separado, por não oferecerem, juntas, a 

confiabilidade necessária, como demonstrado nos dados da figura 18. A variável ROEi foi 

retirada, por apresentar carga baixa e negativa (-0,008).  

 

 

Figura 18 - Modelo de mensuração do construto Desempenho Financeiro 
Fonte: Elaborado com base em dados da pesquisa.  

 

Assim, restaram as mesmas variáveis componentes do fator Lucratividade Empresarial, 

gerado pela analise fatorial. Todas as variáveis manifestas obtiveram cargas acima de 0,7 e 

seus modelos de mensuração satisfazem aos parâmetros com  valores de Variância Média 

 
Variáveis Latentes  AVE CC 

Crescimento 0,882 0,937 

Desempenho 0,511 0,634 

Lucratividade 0,689 0,868 
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Extraída (Average Variance Extracted – AVE) maior do que 0,5 e  Confiabilidade Composta 

(CC) maior do que 0,7. 

4.3.1.2 Construtos referentes aos Ativos Intangíveis Divulgados 

Os indicadores de divulgação (globais e nas diversas categorias), de natureza semântica 

(aqui também chamados de variáveis textuais), criados na fase qualitativa desta pesquisa, pela 

técnica de análise de conteúdos, aplicada aos documentos de referencia ou aos relatórios 

anuais aos acionistas das firmas estudados, foram utilizados para formar os construtos 

relativos à divulgação (disclosure) das empresas da amostra, a respeito de seus ativos 

intangíveis, no exercício contábil imediatamente anterior à ocorrência da F&A. 

Envolvem variáveis latentes relativas à empresa adquirente (A) e à comprada (c) , sendo 

o sufixo i  alusivo ao caso de F&A e  j,  ao sequencial de cada empresa analisada.  

a) Ativos Intangíveis Divulgados pela empresa adquirente (At_Int_A_textj)  

Construto de 2ª. ordem, reflexivo, construído pelos seguintes construtos de 1ª ordem, 

referentes à divulgação sobre: Capital Humano (CH_text), Capital Estrutural (CE_text) e  

Capital Relacional (CR_text) de cada empresa, os quais, por sua vez foram gerados também 

por variáveis manifestas reflexivas, os indicadores "textuais" criados durante este estudo.  

O cálculo dos índices de divulgação de cada categoria de ativos intangíveis foi realizado 

pelo exame da importância relativa concedida pelas empresas do estudo, em sua comunicação 

oficial, aos diversos componentes de cada categoria de ativos intangíveis, na forma detalhada 

no tópico 3.2.5. Operacionalização da pesquisa, item 3.2.5.2.1 - Variáveis oriundas de dados 

textuais, potencialmente alusivas à divulgação de ativos intangíveis  

A Figura 19 oferece a melhor configuração, entre as testadas, para o modelo de 

mensuração deste construto, de forma reflexiva.  

As variáveis manifestas dele constante obtiveram cargas acima de 0,7 (as demais foram 

descartadas por apresentarem cargas abaixo deste patamar), mostrando, portanto, 

confiabilidade quanto à consistência interna, segundo Hair, Ringle e Sarstedt (2011, p. 144).  
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Figura 19 – Modelo de mensuração do construto Ativos Intangíveis Divulgados pela empresa 

adquirente  
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

As variáveis manifestas que foram relevantes, com significância estatística, para a 

formação dos construtos de 1ª ordem, e, consequentemente, também para os de ordens 

superiores, foram:  

 03 do Capital Estrutural, relacionadas à gestão de processos (CE_Gest_Proc_A), aos 

recursos destinados a P&D e inovação (CE_PDInov_A) e aos sistemas de informação e 

rede de informática (CE_SIRInf_A);  

 02 do Capital Humano, a competência e qualificação dos empregados (CH_Comp_A) e 

outras qualidades especificas às pessoas que formam o quadro de funcionários da 

empresa (CH_Fat_Hum_A); e  

 02 do Capital Relacional, ligados à base de clientes da empresa (CR_Client_A) e a seus 

parceiros na cadeia produtiva (CR_Parc_A) 

Os construtos formados apresentam validade discriminante, pois a carga de cada um 

indicador em relação ao construto ao qual se relaciona teoricamente (aqui nomeada carga 

direta) é superior a todas suas cargas cruzadas, como se pode ver na Tabela 19 – Indicadores e 
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cargas do construto Ativos intangíveis divulgados pelas empresas Adquirentes 

(At_Int_A_textj). 

Tabela 19 – Indicadores e cargas do construto Ativos Intangíveis Divulgados pelas empresas 

adquirentes (At_Int_A_textj) 

Indicadores 

Cargas cruzadas e diretas* 
VL 1ª. 

ordem 
R2 

Cargas 

diretas* 
AVE CC At_Intg

_A_text 

CE_A

_text 

CH_A

_text 

CR_A

_text 

CE_Gest_Proc_A 0,794 0,815 0,555 0,681 

CE_A_text 0,793 0,891 0,707 0,879 CE_PDInov_A 0,751 0,831 0,492 0,599 

CE_SIRInf_A 0,691 0,877 0,382 0,475 

CH_Comp_A 0,691 0,414 0,875 0,592 
CH_A_text 0,707 0,841 0,797 0,887 

CH_Fat_Hum_A 0,804 0,595 0,910 0,654 

CR_Client_A 0,756 0,628 0,524 0,855 
CR_A_text 0,811 0,900 0,745 0,854 

CR_Parc_A 0,797 0,587 0,680 0,871 

(*) Referem-se ao construto a que pertence, destacadas em negrito 

Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa. 

A configuração comporá o modelo estrutural 1, uma vez que apresenta validade e 

confiabilidade (Variância Média Extraída (Average Variance Extracted – AVE)  maior do que 

0,5 e  Confiabilidade Composta (CC) maior do que 0,7 e atende também ao critério de 

Fornell-Larcker, em relação à sua validade discriminante, conforme descrito no tópico 

dedicado ao modelo 1, adiante. 

b) Ativos intangíveis divulgados pela empresa comprada (At_Int_c_text j)  

O tratamento e a análise feita anteriormente para o caso das empresas adquirentes foram 

executadas de modo idêntico para as firmas compradas (c), resultando no modelo de 

mensuração do construto reflexivos de 2ª ordem  Ativos Intangíveis Divulgados pela empresa 

comprada (At_Int_c_textj), cuja melhor configuração testada consta na Figura 20, a seguir, e  

é parte do modelo estrutural 1. 

No caso das empresas compradas, os indicadores relevantes, com significância 

estatística, para a formação dos construtos de 1ª ordem e de ordens superiores, foram:  

 02 do Capital Estrutural, alusivos à gestão de processos (CE_Gest_Proc_c), aos sistemas 

de informação e rede de informática (CE_SIRInf_c);  

 02 de Capital Humano, a competência e qualificação dos empregados (CH_Comp_c) e 

outras qualidades especificas às pessoas que formam o quadro de funcionários da empresa 

(CH_Fat_Hum_c); e  
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 02 do Capital Relacional, ligados à base de clientes da empresa (CR_Client_c) e a seus 

parceiros na cadeia produtiva (CR_Parc_c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Modelo de mensuração do construto Ativos Intangíveis Divulgados pela empresa 

comprada 
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

Os resultados das analises de confiabilidade, validade convergente e validade 

discriminante estão descritos na Tabela 20, tendo todos ultrapassado os parâmetros mínimos 

exigidos pela boa técnica.   

Tabela 20 – Indicadores e cargas do construto Ativos Intangíveis Divulgados pelas empresas 

compradas (At_Int_c_textj) 

Indicadores 

Cargas cruzadas e diretas* 

VL 1ª. 

ordem 
R2 

Cargas 

diretas* 
AVE CC  

At_Intg
_c_text  

 
CE_c_
text  

 
CH_c_
text  

 
CR_c_
text  

CE_Gest_Proc_c  0,782 0,925 0,430 0,580 
CE_c_text 0,614 0,784 0,811 0,896 

CE_SIRInf_c  0,614 0,875 0,262 0,389 

CH_Comp_c  0,727 0,351 0,915 0,498 
CH_c_text 0,655 0,862 0,844 0,916 

CH_Fat_Hum_c  0,760 0,373 0,922 0,548 

CR_Client_c  0,704 0,513 0,379 0,844 
CR_c_text 0,742 0,809 0,736 0,848 

CR_Parc_c  0,773 0,433 0,590 0,872 

(*) Referem-se ao construto a que pertence, destacadas em negrito 

Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa. 
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c) Ativos Intangíveis Divulgados na F&A (AT_INT_F&A_texti) 

Construto reflexivo de 3ª. ordem que tem como variáveis observadas os 13  indicadores 

das VLs de ordem inferior à sua, sendo 07 advindos dos ativos intangíveis de cada empresa 

adquirente (variável latente At_Int_A_textj ) e  06 oriundos dos ativos intangíveis de cada 

empresa comprada (At_Int_c_textj). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21– Modelo de mensuração do construto Ativos Intangíveis Divulgados na F&A  
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

 

Note-se que os indicadores reflexivos relevantes, com significância estatística, das 

firmas compradas repetiram seis dos aspectos já influentes no caso das firmas adquirentes, 

confirmando a sua importância: a competência e qualificação e outras qualidades especificas 
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dos empregados das empresas (Capital Humano); a base de clientes e as parcerias da empresa 

na cadeia produtiva (Capital Relacional); e a gestão de processos e sistemas de informação e 

rede de informática (Capital Estrutural), aos quais se acrescenta, nas firmas adquirentes, os 

investimentos em P&D e inovação. 

A validade (Variância Média Extraída (Average Variance Extracted – AVE) desta 

configuração é igual a 0,893 (maior do que 0,5) e  a Confiabilidade Composta (CC) alcança 

0,943 (maior do que 0,7).  

Este modelo de mensuração atende também ao critério de Fornell-Larcker, em relação à 

validade discriminante e comporá o modelo estrutural 1, conforme descrito no tópico 

especifico, adiante.   

4.3.1.3 Construtos referentes à existência de ativos intangíveis (proxies) 

À luz da literatura acadêmica, foram selecionadas variáveis observáveis, de cunho 

financeiro, que pudessem ser consideradas representativas da existência de ativos intangíveis 

das empresas adquirentes e compradas, conforme detalhado no tópico 3.2.5. 

Operacionalização da pesquisa, item 3.2.5.2.2, retro.  

Envolvem variáveis calculadas com base em relatórios e demonstrativos econômico-

financeiros divulgados pelas empresas em suas publicações oficiais, junto às autoridades 

monetárias francesas, relativas à empresa adquirente (A) e à comprada (c), conforme 

declinado a seguir, sendo o sufixo i  alusivo ao caso de F&A e  j,  ao sequencial de cada 

empresa analisada.  

a) Ativos Intangíveis Existentes na empresa Adquirente 

Para o modelo de mensuração do construto reflexivo de 2ª. ordem Ativos intangíveis 

Existentes foram relevantes indicadores proxies financeiras, representativas da existência de 

ativos do Capital Humano (CH_proxy), Capital Estrutural (CE_proxy) e Capital Relacional 

(CR_proxy) em cada empresa adquirente, os quais, por sua vez, se constituem VLs de 1ª 

ordem. A Figura 22 oferece a melhor configuração, entre as testadas, para este construto. 

As variáveis manifestas das VLs de 1ª ordem que obtiveram cargas acima de 0,7, com 
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significância estatística, para a formação dos construtos reflexivos de 1ª ordem, e, 

consequentemente, também para os de ordens superiores, foram as proxies que constam da 

Tabela 21 - Indicadores e cargas do construto Ativos Intangíveis Existentes na empresa 

adquirente (At_Int_A_proxy j). 

 Os demais indicadores foram retiradas do modelo em razão de suas cargas baixas.  O 

modelo de mensuração mostra, portanto, confiabilidade quanto à consistência interna (HAIR; 

RINGLE; SARSTEDT, 2011, p. 144).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Modelo de mensuração do construto Ativos Intangíveis Existentes na empresa 

adquirente  
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

 

Foram relevantes, os seguintes indicadores para as empresas adquirentes: 

 01 do Capital Estrutural, o rateio das despesas administrativas e de vendas por funcionário 

de cada empresa adquirente (CE1_D_A_V_Func_A);  

 02 do Capital Humano, referentes ao lucro liquido por funcionário (CH3_LL_Func_A) e à 

intensidade das despesas de pessoal, por funcionário (CH5_Int_D_Pes_A); e 

 02 do Capital Relacional, ligados ao rateio do lucro liquido por ação (CR6_LL_a_A) e  ao 

retorno sobre vendas (CR7_Ret_V_A).   
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Tabela 21 – Indicadores e cargas do construto Ativos Intangíveis Existentes nas empresas 

Adquirentes (At_Int_A_proxy j) 

Indicadores 

Cargas cruzadas e diretas* 

VL 1ª. ordem R2 
Cargas 
diretas* 

AVE CC 
At_Int_A

_proxy 
CE_A_
proxy 

CH_A
_proxy 

CR_A
_proxy 

CE1_D_A_V_Func_A 0,931 1,000 0,947 0,808 CE_A_proxy 0,867 0,931 - - 

CH3_LL_Func_A 0,945 0,836 0,947 0,938 

CH_A_proxy 0,986 0,964 0,887 0,940 

CH5_Int_D_Pes_A 0,891 0,933 0,936 0,747 

CR6_LL_a_A 0,974 0,830 0,945 0,999 

CR_A_proxy 0,930 0,993 0,998 0,999 

CR7_Ret_V_A 0,953 0,784 0,918 0,999 

(*) Referem-se ao construto a que pertence, destacadas em negrito 

Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa. 

Os construtos formados apresentam validade discriminante, pois a carga de cada um 

indicador em relação ao construto ao qual se relaciona teoricamente (aqui nomeada carga 

direta) é superior a todas suas cargas cruzadas, como se vê na tabela.  

O modelo de mensuração do construto Ativos Intangíveis Existentes na empresa 

adquirente (At_Int_A_proxy j), visto na Figura 22, retro, revela validade e  confiabilidade, 

com AVE  maior do que 0,5  e  CC maior do que 0,7, tendo também validade discriminante, 

pelo critério de Fornell-Larcker, conforme conta nos comentários sobre o modelo estrutural 2, 

adiante, ao qual se integrar.  

b) Ativos Intangíveis Existentes na empresa comprada    

Semelhantemente ao tratamento e a análise feita anteriormente para as empresas 

adquirentes, foram desenvolvidas diversas configurações alternativas para o modelo de 

mensuração do construto de 2ª ordem Ativos Intangíveis Existentes na empresa comprada 

(At_Int_c_proxyj).  

Na configuração mais completa, constante da Figura 23 - Modelo de mensuração do 

construto Ativos Intangíveis Existentes na empresa comprada (At_Int_A_proxyj), oferece 

cargas adequadas para os indicadores (acima de 0,7).   
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Figura 23 – Modelo de mensuração do construto Ativos Intangíveis Existentes na empresa 

comprada  
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

 

O construto envolve, com significância estatística, as seguintes proxies financeiras para 

a formação reflexiva dos construtos de 1ª ordem e de ordens superiores, para as empresas 

compradas:  

 02 do Capital Estrutural, alusivos aos rateios, por ação: dos ativos totais (CE4_At_a_c) 

e das despesas de P&D (CE5_D_PD_a_c);  

 02 de Capital Humano, alusivas às Vendas por funcionário (CH2_V_Func_c) e ao 

retorno por funcionário, em termos do lucro operacional (CH4_LO_Func_c); e  

 02 do Capital Relacional, ligados aos rateios, por ação: das despesas de marketing 

(CR5_D_Mk_a_c) e do Lucro Liquido (CR6_LL_a_c). 

Note-se que dos 06 indicadores, 04 são relativas aos acionistas. Esta configuração do 

construto de 2ª ordem Ativos Intangíveis Existentes na empresa comprada (At_Int_c_proxyj) 

integrará o modelo estrutural 2, com AVE igual a 0,622 e  CC igual a 0,773, superiores aos 

parâmetros mínimos recomendados.  
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A Tabela 22, a seguir,  mostra os indicadores e cargas das variáveis componentes de 

cada construto de 1ª ordem, bem como os respectivos coeficientes R
2
, as cargas diretas e os 

indicadores AVE e CC, calculados para cada um deles.  

Tabela 22 – Indicadores e cargas do construto Ativos Intangíveis Existentes nas empresas 

compradas (At_Int_c_proxy j) 

Indicadores 

Cargas cruzadas e diretas* 

VL 1ª. ordem R2 
Cargas 
diretas* 

AVE CC 
At_Intg_c

_proxy 
CE_c_
proxy 

CH_c_
proxy 

CR_c_
proxy 

CE4_At_a_c 0,700 0,794 0,099 0,569 
CE_c_proxy 0,925 0,962 0,702    0,825    

CE5_D_PD_a_c 0,897 0,880 - 0,016 0,855 

CH2_V_Func_c 0,034 0,045 0,999 - 0,012 
CH_c_proxy 0,940 0,030 0,997    0,998    

CH4_LO_Func_c 0,024 0,035 0,998 - 0,023 

CR5_D_Mk_a_c 0,933 0,838 - 0,018 0,915 
CR_A_proxy 0,001 0,970 0,808    0,894    

CR6_LL_a_c 0,802 0,653 - 0,012 0,883 

(*) Referem-se ao construto a que pertence, destacadas em negrito 

Fonte: elaborada a partir de dados da pesquisa. 

 

Entretanto, ao se desenvolver o modelo estrutural 2, verificou-se que outra opção de 

configuração ofereceu maior poder explicativo sobre as variáveis dependentes, como relatado 

no tópico especifico. Esta configuração alternativa está retratada na Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Modelo alternativo para mensuração do construto Ativos Intangíveis Existentes 

na empresa comprada   
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 
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Ressalte-se que este desenho do modelo alternativo não respeita as categorias dos 

capitais dos ativos intangíveis, sendo um construto de 1ª ordem, constituído, de forma 

reflexiva, por apenas 03 indicadores: 

 02 de Capital Humano, alusivas às Vendas por funcionário (CH2_V_Func_c) e ao retorno 

por funcionário, em termos do lucro operacional (CH4_LO_Func_c); e  

 01 do Capital Relacional, referente à taxa de crescimento do lucro operacional, proxy de 

sua base de clientes (CR4_Tx_Cresc_LO_c).  

c) Ativos Intangíveis Existentes na F&A (AT_INT_F&A_proxyi) 

Não foi possível elaborar de forma satisfatória este construto de 3ª. ordem, devido à 

constante ocorrência de cargas baixas, negativas ou não significantes, mesmo tendo sido 

desenvolvidas diversas tentativas, de maneira reflexiva como de modo formativo, com o uso 

das configurações testadas, inclusive o modelo alternativo acima referido. 

 Destarte, serão considerados, para compor o modelo estrutural 2, os construtos de cada 

tipo de empresa: adquirente (variável latente At_Int_A_proxyj) e comprada (At_Int_c_proxyj), 

os quais serão utilizados diretamente para estimar a existência de relação estrutural com as 

variáveis dependentes.   

4.3.2 MODELOS ESTRUTURAIS ESBOÇADOS 

A partir da fundamentação teórica e dos modelos de mensuração testados para os 

principais construtos aqui estudados, desenvolveram-se e testaram-se diversos modelos 

estruturais, a seguir relatados.  

Eles relacionam os construtos dos ativos intangíveis às dimensões do desempenho 

financeiro, nas três abordagens examinadas ao longo desta tese, configurando-se três tipos de 

modelos estruturais:  

 Tipo 1 - Modelo Estrutural 1, que relaciona as variáveis de origem semântica, que 

geraram os construtos dos Ativos Intangíveis Divulgados previamente à F&A, à 

Lucratividade e ao Crescimento da empresa resultante da F&A, passados no mínimo 

36 meses do evento;  
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 Tipo 2 - Modelo Estrutural 2 e 2A, formados por proxies financeiras, em duas versões, 

na busca de maior significância estatística dos coeficientes e melhor poder explicativo 

dos construtos referentes aos Ativos Intangíveis Existentes nas empresas adquirentes e 

compradas, previamente à F&A, em relação às mesmas variáveis dependentes; e  

 Tipo 3 - Modelos Estruturais 3, 3A, 3B e 3C,  quatro versões reunindo os impactos de 

ambos os indícios de intangibilidade (divulgada e existente nas firmas), para verificar 

seu relacionamento com as variáveis dependentes. 

4.3.2.1 Modelo Estrutural Tipo 1 - Ativos intangíveis divulgados x Lucratividade e 

Crescimento   

A partir do referencial teórico foi proposto o modelo 1, estimado através do software 

SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005), relacionando a VL de  3ª ordem 

AT_INT_F&A_text, correspondente aos ativos intangíveis divulgados em uma F&A, 

oriundos das empresas  adquirentes e compradas, com as VLs Lucratividade e o Crescimento, 

ou seja, com as dimensões do Desempenho Financeiro. O modelo consta da figura 25.  

Como resultado do modelo 1, os ativos intangíveis divulgados na F&A, através da VL 

AT_INT_F&A_text, explicam 7,2% da Lucratividade Empresarial (medida por M_Op, ROA 

e R_Op_A, de acordo com a análise fatorial realizada) e 3,8% do crescimento (mensurado 

pelos crescimentos dos ativos e das vendas), da empresa resultante da F&A, após o mínimo 

de 36 meses do evento.   

A significância foi estimada por bootstrap com 1000 repetições, no software SmartPLS 

2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005), e apenas o coeficiente relacionado à variável 

M_Op mostrou-se não-significativo; os demais coeficientes mostram-se altamente 

significantes (p < 0,01). Os coeficientes estruturais (path coefficients) mostraram-se 

significantes, sendo o  relacionado à VL Lucratividade empresarial,  altamente significante (p 

< 0,01) e o relativo à VL Crescimento, significante a 5%.  

Para as VLs de 2ª e 3ª ordens, a AVE e a CC foram calculadas com os coeficientes que 

as conectam aos seus fatores de ordem imediatamente anterior.  

Os modelos de mensuração satisfazem aos parâmetros com  valores de AVE maior do 

que 0,5 e CC maior do que 0,7, como pode ser visto na Tabela 23. A variável M_Op foi 
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mantida, apesar da carga baixa e negativa, em virtude da análise especifica do construto 

Lucratividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Modelo Estrutural 1: Ativos Intangíveis Divulgados  x  Lucratividade e Crescimento  

Nota: Significância estimada por bootstrap, com 1000 repetições, no software SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; 

WENDE; WILL, 2005); apenas o coeficiente da variável M_Op mostrou-se não-significativo; os demais 
coeficientes mostram-se altamente significantes (p < 0,01); o coeficiente estrutural da VL Lucratividade 

mostrou-se altamente significante (p < 0,01) e o da VL Crescimento foi significante a 5%.  

Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

 

As variáveis independentes manifestas que apresentaram cargas fatoriais baixas ou 

negativas foram descartadas, estando presentes no modelo as obtiveram cargas acima de 0,7, 

propiciando validade convergente.  

Desempenho Financeiro 
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A avaliação da validade discriminante seguiu o critério sugerido por Fornell e Larcker 

(1981). Verifica-se que as correlações entre as VL são menores que a raiz quadrada da AVE 

(indicadores têm relação mais forte com sua VL do que com as outras). Para facilitar esta 

análise, os valores obtidos para a raiz quadrada da AVE estão na diagonal da matriz de 

correlação (em negrito).  

Tabela 23 - Correlação entre as VLs,  AVE e CC – Modelo Estrutural 1 

             VLs 
AT_INT_ 

F&A_ text* 

At_Intg_A

_text* 

At_Intg_c_ 

text* 

CE_A_tex

t 
CE_c_text 

CH_A_ 

text 
CH_c_text 

CR_A_ 

text 
CR_c_text 

AT_INT_F&A_text 0,944    
        

At_Intg_A_text 0,967 0,878    
       

At_Intg_c_text 0,921 0,841 0,819    
      

CE_A_text 0,839 0,890 0,727 0,841    
     

CE_c_text 0,706 0,663 0,782 0,787 0,900    
    

CH_A_text 0,844 0,842 0,742 0,572 0,399 0,893    
   

CH_c_text 0,777 0,710 0,813 0,467 0,395 0,856 0,919    
  

CR_A_text 0,867 0,900 0,750 0,703 0,493 0,700 0,599 0,863    
 

CR_c_text 0,775 0,688 0,806 0,542 0,549 0,541 0,570 0,748 0,858    

Crescimento 0,194 0,174 0,239 0,115 0,150 0,123 0,250 0,233 0,183 

Lucratividade 0,268 0,293 0,197 0,221 0,123 0,294 0,213 0,269 0,139 

AVE 0,892 0,770 0,671 0,707 0,811 0,797 0,844 0,745 0,736 

CC 0,943 0,910 0,859 0,879 0,896 0,887 0,916 0,854 0,848 

Notas: (*) As três primeiras colunas, em cinza, são referentes a variáveis de 2ª e de 3ª ordens.  

Os valores na diagonal da matriz de correlação (em negrito) correspondem à raiz quadrada da AVE 

(Fornell e Larcker, 1981) 

Fonte: Elaborado com base em dados da pesquisa. 

4.3.2.2 Modelo Estrutural Tipo 2 - Ativos Intangíveis Existentes  x  Lucratividade e 

Crescimento  

Com base no referencial teórico, foi efetuada a tentativa de construção de um modelo 

que respeitasse as categorias dos capitais ativos intangíveis, utilizando os construtos Ativos 

Intangíveis Existentes na empresa adquirente (At_Int_A_proxyj) e na empresa comprada 

(At_Int_c_proxyj)já que foram infrutíferas, para modelar os ativos intangíveis existentes em 

uma F&A, a partir de variáveis proxies. 

Foi elaborado o modelo estrutural representado na Figura 26 - Modelo Estrutural 2 - 

Ativos Intangíveis Existentes nas empresas Adquirentes e compradas x Lucratividade e 
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Crescimento, estimado no software SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente estrutural entre 
Valor  t (por bootstrap) p-value Significância 

VL   Independente VL   Dependente 

At_Int_A_proxy Lucratividade Empresarial 1,981 0,048 Sig. a  5% 

At_Int_c_proxy Crescimento 1,102 0,271 Não significante 

At_Int_A_proxy Crescimento 1,414 0,158 Não significante 

At_Int_c_proxy Lucratividade Empresarial 0,498 0,619 Não significante 

Figura 26 - Modelo Estrutural 2 - Ativos Intangíveis Existentes nas empresas Adquirentes e 

compradas  x  Lucratividade e Crescimento  
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

Neste modelo estrutural 2, os ativos intangíveis existentes nas empresas adquirentes e 

compradas (VLs At_Int_A_proxy e At_Int_c_proxy-direto, respectivamente) explicam 4,4% 

da Lucratividade Empresarial e 2,3% do Crescimento dos ativos e das vendas apos a F&A, 

passados no mínimo de 36 meses do evento.   

A significância foi estimada por bootstrap com 1000 e com 5000 repetições, sempre 

Desempenho Financeiro 

Ativos 
Intangiveis 

Existentes na 

F&A 
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usando o mesmo o software, e os coeficientes das variáveis manifestas e fatores nos modelos 

de mensuração se mostram estáveis e significantes (p < 0,01), à exceção de CH_c_proxy. 

Apenas o coeficiente estrutural (path coefficient) relacionando o construto Ativos Intangíveis 

Existentes nas empresas Adquirentes ao construto Lucratividade Empresarial revelou-se 

significante a 5% e os demais se mostraram não-significantes, como pode ser visto nos dados 

da figura 26, mesmo com o poder estatístico da amostra igual a 0,8.  

A AVE e a CC foram calculadas para as VLs de 2ª  ordem, com base nos coeficientes 

de seus fatores de 1ª ordem, conforme calculado nas respectivas descrições e analises dos  

modelos de mensuração  e satisfazem aos requisitos (AVE maior do que 0,5 e CC maior do 

que 0,7), cujos valores também constam da Tabela 24. 

As variáveis independentes manifestas constantes do modelo apresentaram validade 

convergente, com  cargas fatoriais acima de 0,7, de acordo com os parâmetros recomendados 

para a validade discriminante, foram examinadas as correlações entre as VL, que devem ser 

menores que a raiz quadrada da AVE (FORNELL; LARCKER, 1981). Para facilitar esta 

análise, os valores obtidos para a raiz quadrada da AVE estão na diagonal da matriz de 

correlação (em negrito).  

Tabela 24 - Correlação entre as VLs, AVE e CC – Modelo Estrutural 2 

              VLs 
At_Int_A 
_proxy 

At_Int_c 
_proxy 

CE_A 
_proxy 

CE_c 
_proxy 

CH_A 
_proxy 

CH_c 
_proxy 

CR_A 
_proxy 

CR_c 
_proxy 

At_Int_A_proxy 
0,963 

       

At_Int_c_proxy 
-0,054 0,789 

      

    CE_A_proxy 
0,931 -0,083 - 

     

    CE_c_proxy 
-0,055 0,762 -0,084 0,838 

    

    CH_A_proxy 
0,953 -0,052 0,947 -0,053 0,942 

   

    CH_c_proxy 
-0,018 0,033 -0,007 0,041 -0,024 0,999 

  

    CR_A_proxy 
0,954 -0,037 0,808 -0,039 0,933 -0,016 0,999 

 

    CR_c_proxy 
-0,049 0,770 -0,076 0,836 -0,047 -0,017 -0,032 0,899 

   Crescimento 
-0,139 -0,054 -0,147 -0,043 -0,146 -0,091 -0,118 -0,055 

 Lucratividade 
0,207 -0,047 0,242 -0,063 0,191 -0,010 0,188 -0,030 

AVE 
0,927 0,622 - 0,702 0,8865 0,997 0,998 0,808 

CC 
0,975 0,773 - 0,825 0,9398 0,998 0,999 0,894 

Nota: As duas primeiras colunas, em cinza, são referentes a variáveis de 2ª ordens. CE_A_proxy é formada por 

apenas um indicador. Os valores na diagonal da matriz de correlação (em negrito) correspondem à raiz quadrada 

da AVE (Fornell e Larcker, 1981).  

Fonte: Elaborado com base em dados da pesquisa. 
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A VL CH_c_proxy foi retirada do modelo sob elaboração e análise, devido à sua baixa 

carga; contudo, o modelo não sofreu nenhuma modificação em termos dos resultados, tanto 

em relação ao poder explicativo do modelo, como quanto à significância estatística dos 

coeficientes.  

A figura representativa deste modelo estrutural foi mantida, sem modificações para 

retratar esta tentativa, tendo em vista o referencial teórico que baseia o construto e à ausência 

de alteração na análise.  

Porém, visando ampliar o poder explicativo do modelo e/ou os níveis de significância, 

foram desenvolvidos diversos outros modelos tentativos, com diferentes formatações.   

4.3.2.2 – a)   Modelo Estrutural 2A - configuração alternativa 

O Modelo Estrutural 2A - configuração alternativa é composto, em seus construtos 

independentes de maior nível de abstração, pela VL de  2ª ordem representativa dos Ativos 

Intangíveis Existentes nas empresas Adquirentes (At_Int_A_proxy) e da VL de 1ª  ordem 

Ativos Intangíveis Existentes nas empresas compradas (At_Int_c_proxy-direto).  

Ele ofereceu um maior poder explicativo, com significância estatística, em relação ao 

modelo anterior, sobre os construtos Lucratividade Empresarial e Crescimento. O modelo,  

apresentado na figura 27, foi estimado através do software SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; 

WENDE; WILL, 2005).  

Note-se que para a firma comprada, os ativos intangíveis foram compostos diretamente, 

sem o respeito à categoria de capital intangível, pois ao se incluí-las, o modelo sofre redução 

do já diminuto de poder preditivo, especialmente sobre a dimensão crescimento.  

A AVE e a CC foram calculadas para a VL de 2ª  ordem (At_Int_A_proxy), a partir dos 

coeficientes que as relacionam aos seus fatores de 1ª ordem. Os modelos de mensuração 

satisfazem aos requisitos relacionados à AVE (maior do que 0,5) e  à CC (maior do que 0,7), 

cujos valores constam da Tabela 25.  

As variáveis independentes manifestas que apresentaram cargas fatoriais baixas ou 

negativas foram retiradas do modelo, para ampliar a validade convergente, restando as que 

obtiveram cargas acima de 0,7.  



250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente estrutural entre 
Valor  t (por bootstrap) p-value Significância 

VL   Independente VL   Dependente 

At_Int_A_proxy Lucratividade Empresarial 2,035 0,042 Sig. a  5% 

At_Int_c_proxy-direto Crescimento 1,985 0,047 Sig. a  5% 

At_Int_A_proxy Crescimento 1,373 0,170 Não significante 

At_Int_c_proxy-direto Lucratividade Empresarial 0,493 0,622 Não significante 

Figura 27 - Modelo Estrutural 2A (configuração alternativa): Ativos Intangíveis Existentes 

nas empresas Adquirentes e compradas  x  Lucratividade e Crescimento  
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

 

Para a validade discriminante, foram examinadas as correlações entre as VL, que devem 

ser menores que a raiz quadrada da AVE (FORNELL; LARCKER, 1981). Para facilitar esta 

análise, os valores obtidos para a raiz quadrada da AVE estão na diagonal da matriz de 

correlação (em negrito), mostrada na Tabela 25, a seguir. 

Desempenho financeiro 

Ativos 
intangiveis    

na F&A 
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Tabela 25 - Correlação entre as VLs, AVE e CC – Modelo Estrutural 2A (configuração 
alternativa) 

VLs At_Int_A_proxy At_Int_c_prox_direto CE_A_proxy CH_A_proxy CR_A_proxy 

At_Int_A_proxy 0,963 
    

At_Int_c_prox_direto -0,034 0,903 
   

CE_A_proxy 0,931 -0,038 1,000 
  

CH_A_proxy 0,939 -0,041 0,947 0,941 
 

CR_A_proxy 0,962 -0,023 0,808 0,933 0,999 

Crescimento -0,139 -0,176 -0,147 -0,146 -0,118 

Lucratividade 0,209 0,040 0,241 0,194 0,192 

AVE 0,927 0,816 1,000 0,886 0,998 

CC 0,975 0,930 1,000 0,939 0,999 

Nota: A primeira coluna, em cinza, se refere à variável de 2ª ordem. Os valores na diagonal da matriz de 

correlação (em negrito) correspondem à raiz quadrada da AVE (Fornell e Larcker, 1981). 
Fonte: Elaborado com base em dados da pesquisa. 

No Modelo Estrutural 2A - configuração alternativa, os ativos intangíveis existentes nas 

empresas adquirentes e compradas (VLs At_Int_A_proxy e At_Int_c_proxy-direto, 

respectivamente) explicam 4,6% da Lucratividade Empresarial e 5,2% do Crescimento dos 

ativos e das vendas apos a F&A, passados no mínimo de 36 meses do evento.   

A significância foi estimada por bootstrap com 1000 repetições, também no software 

SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). Todos os coeficientes das variáveis 

manifestas e fatores nos modelos de mensuração mostram-se significantes (p < 0,01). Dois 

coeficientes estruturais (path coefficients) revelaram-se significantes a 5%. Entretanto, os 

outros se mostraram não-significantes, apesar do poder estatístico da amostra igual a 0,8.  

4.3.2.3 Modelo Estrutural Tipo 3 - Ativos intangíveis  x  Lucratividade e Crescimento  

Considerando tanto a divulgação como as proxies da existência de ativos intangíveis nas 

empresas analisadas são indícios de sua efetiva existência, e, seguindo-se o modelo teórico 

esboçado anteriormente no capitulo 3 (Figura 12, página 163), foi desenvolvido o modelo tipo 

3, em mais uma tentativa, mais completa,  para modelar a influência dos ativos intangíveis 

existentes em uma F&A sobre a Lucratividade e o Crescimento da empresa apos a F&A.  

O modelo estrutural 3, representado na Figura 28- Modelo Estrutural 3 - Ativos 
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Intangíveis x Lucratividade e Crescimento, foi estimado no software SmartPLS 2.0.M3 

(RINGLE; WENDE; WILL, 2005), relacionando a VL de  4ª ordem AT_INT_F&A, 

correspondente aos ativos intangíveis divulgados e/ou existentes, previamente à F&A, por 

ambos os tipos de firmas envolvidas (adquirentes e compradas), com as dimensões do 

Desempenho Financeiro,  ou seja, com as VLs Lucratividade e o Crescimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente estrutural entre 
Valor  t                   

(por bootstrap) 
p-value Significância 

VL   Independente VL   Dependente 

AT_INT_F&A Lucratividade Empresarial 3,102 0,002 Sig. a  1% 

AT_INT_F&A Crescimento 1,803 0,072 Sig. a  10% 

Figura 28 - Modelo Estrutural 3 – Ativos Intangíveis nas F&As  x  Lucratividade e 

Crescimento  
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

 

Desempenho financeiro 
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Hulland (1999, p. 198) afirma que em pesquisas exploratórias, em geral, devem ser 

descartados os itens com cargas inferiores a 0,4 (parâmetro comumente usado para os 

resultados de análise fatoriais) ou 0,5. Tomou-se,  então, para manutenção de itens, na 

verificação da validade convergente, este novo limiar, mais baixo do que o que se vinha 

trabalhando, tendo em vista as justificativas teóricas e a intenção de desenvolvimento de um 

modelo mais abrangente, contendo indícios de intangibilidade de ambas as natureza aqui 

estudadas (financeira e semântica), embora de caráter  experimental, para que possa ser 

posteriormente aprofundado. 

No modelo estrutural 3, os ativos intangíveis existentes nas empresas adquirentes e 

compradas (VLs At_Int_A e At_Int_c, respectivamente) unidos no construto AT_INT_F&A      

explicam 6,8% da Lucratividade Empresarial e 3,5% do Crescimento dos ativos e das vendas 

apos a F&A, passados no mínimo de 36 meses do evento.  

A significância estatística foi estimada por bootstrap com 1000 repetições, no software 

SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). O poder estatístico da amostra foi 

calculado, sendo   igual a 0,8. As cargas de duas variáveis manifestas revelaram-se não-

significantes: do indicador de Lucratividade da empresa adquirente (M_Op) e a proxy 

financeira CE5_D_P&D_a_c,  referente ao construto Capital Estrutural,  rateio das despesas 

de P&D, por ação, da empresa comprada.  

Os coeficientes que relacionam as VLs de 1ª ordem  CE_A_proxy e CR_A_proxy aos 

seus respectivos construtos de ordem superior, a saber: CE_A,  referente ao Capital Estrutural 

e ao Capital Relacional, ambos das empresas adquirentes, mostraram-se significantes a 5%.  

Todos os demais coeficientes das variáveis manifestas e fatores nos modelos de 

mensuração mostram-se altamente significantes (p < 0,01). Os dois coeficientes estruturais 

(path coefficients) revelaram-se significantes: o do construto Lucratividade altamente foi 

significante (p < 0,01), enquanto que o alusivo ao construto Crescimento mostrou significante 

a 10%.  

Para as VLs de 2ª e 3ª ordens, a AVE Para as VLs de 2ª e 3ª ordens, a AVE e a CC 

foram calculadas com os coeficientes que as conectam aos seus fatores de ordem 

imediatamente anterior.  

Os modelos de mensuração revelam valores de AVE maiores ou muito próximas a 0,5 e 

CC maior ou bem próxima a 0,7, como pode ser visto na Tabela 26. Esclareça-se que a 
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variável M_Op (Margem Operacional), da VL Lucratividade, foi mantida, apesar da carga 

baixa, em virtude da análise especifica no modelo de mensuração do construto Lucratividade, 

acima, o que conduziu a uma AVE = 0,497, a mais baixa do modelo. Ademais, em se 

retirando citado indicador, cai dramaticamente o poder explicativo do modelo estrutural sobre 

a VL dependente Lucratividade.  

Tabela 26 – Valores de AVE e CC dos construtos do Modelo Estrutural 3 – Ativos Intangíveis 

nas F&As  x  Lucratividade e Crescimento  

VLs AVE CC VLs AVE CC VLs AVE CC 

AT_INT_F&A  0,921 0,959 At_Intang_A  0,660 0,853 At_Intang_c  0,643 0,843 

CE_A  0,530 0,666 CE_A_text  0,708 0,879 CE_A_proxy  0,842 0,914 

CH_A  0,636 0,777 CH_A_text  0,545 0,779   CH_A_proxy  0,810 0,927 

CR_A  0,530 0,660 CR_A_text  0,533 0,818  CR_A_proxy  0,703 0,875 

CE_c  0,534 0,682 CE_c_text  0,629 0,834 CE_c_proxy  0,535 0,683 

CH_c_escores  - -  CR_c_escores  - -    

 Lucratividade  0,497 0,683    Crescimento  0,822 0,901    

Fonte: Elaborado com base em dados da pesquisa. 

A validade discriminante teve sua avaliação feita segundo o critério de Fornell e 

Larcker (1981), verificando-se que as correlações entre as VL são menores que a raiz 

quadrada da AVE (indicadores têm relação mais forte com sua VL do que com as outras).  A 

tabela resultante encontra-se no Apêndice F  - Correlação entre as VL e a raiz quadrada da 

AVE – Modelo Estrutural 3. 

4.3.2.3 – a)  Modelo Estrutural 3A (configuração alternativa - A) 

Foi considerada também a possibilidade de reunião de todas as variáveis manifestas, 

tanto das empresas adquirentes como das firmas compradas,  em uma única VL,  referente aos 

indícios de ativos intangíveis na F&A, resultando no Modelo Estrutural 3A (configuração 

alternativa - A): Indícios de Intangibilidade prévia à F&A x Lucratividade e Crescimento, 

conforme a Figura 29.  

Na composição, por ser uma análise exploratória, foram admitidas as variáveis textuais 

que obtiveram carga fatorial mínima de 0,4 (HULLAND, 1999, p.198). Verifica-se que 
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validade de conteúdo nesta configuração, pois o Modelo Estrutural 3A conta com todas as 

categorias de ativo intangíveis consideradas neste estudo, tanto nos indicadores "textuais", 

referentes ao Ativos Intangíveis Divulgados nas empresas adquirentes e compradas, como nas 

variáveis proxies financeiras, representativas dos Ativos Intangíveis Existentes das empresas 

adquirentes, previamente à ocorrência da F&A. As demais variáveis foram retiradas por 

apresentarem cargas abaixo deste novo limiar, já flexível ao máximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Modelo Estrutural 3A (configuração alternativa A): Indícios de Intangibilidade 

prévia à F&A x Lucratividade e Crescimento 
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

 

A maiorias dos coeficientes das variáveis manifestas presentes mostram-se altamente 

significantes (p < 0,01), exceto 04 indicadores que se revelaram significantes ao nível de 5% : 

CH_Comp_c (Indicador da divulgação sobre Capital Humano – Competência dos empregados 

da firma comprada), CH_Fat_Hum_A  e CH_Fat_Hum_c (Indicador da divulgação sobre 

Capital Humano – Fatores humanos, das empresas Adquirentes e comprada) e a proxy 

CH5_Int_D_Pes_A (aproximação para a existência de Capital Humano, referente à 

Intensidade da Despesas de Pessoal).  

Desempenho Financeiro 
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O construto Ind_At_Intg_F&A, que reúne as variáveis manifestas neste modelo, 

apresenta elevada confiabilidade (CC igual a 0,895), mas mostra baixa validade, com AVE 

igual a 0,4467, que atenderia aos parâmetros mínimos de validade, se forem consideradas 

apenas duas decimais, arrendondando-se matematicamente.   

Neste caso, esta VL, neste Modelo Estrutural 3A (configuração alternativa A), explica 

7,9% da Lucratividade Empresarial, com coeficiente estrutural (path coefficient) significante a 

1% (t = 2,649, p = 0,008), estimada por bootstrap com 1000 repetições, no software 

SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). Mesmo o poder estatístico da amostra 

tendo sido igual a 0,8, o coeficiente estrutural relativo ao Crescimento mostrou-se não-

significante. 

Ressalte-se que a variável M_Op (Margem Operacional), da VL Lucratividade, que nos 

modelos anteriores apresentava cargas muito baixas, neste modelo mostra carga superior a 

0,5.  Diante disso, tentou-se re-introduzir o indicador ROEi na configuração do construto 

Lucratividade, tendo o mesmo apresentado carga igual a -0,009, inviabilizando sua 

permanência.  

4.3.2.3 – b)  Modelo Estrutural 3B (configuração alternativa - B) 

Buscando resultados com valores de AVE e CC mais elevados, mesmo em uma análise 

exploratória e considerando-se os valores limítrofes de Hulland (1999, p.198), retiraram-se, 

do modelo estrutural acima, as variáveis manifestas com cargas abaixo de 0,5, criando-se o 

Modelo Estrutural 3B (configuração alternativa B): Indícios de Ativos Intangíveis na F&A x 

Lucratividade e Crescimento, visto na Figura 30.  

Assim, restaram presentes 04 variáveis "textuais", referentes ao construto Ativos 

Intangíveis Divulgados (oriundas igualmente das empresas Adquirentes e das compradas, 

referentes à Competência dos funcionários e às Relações Financeiras das firmas) e 05 

indicadores "proxies" financeiras (estas variáveis advindas apenas das empresas Adquirente).  

Verifica-se que validade de conteúdo nesta configuração, pois o Modelo Estrutural 3B 

envolveu indicadores de todas as categorias de ativos intangíveis, a saber: referentes ao 

Capital Humano, o Lucro Liquido por funcionário e a  Intensidade da Despesa de Pessoal; 

alusivas ao Capital Relacional, o Rateio do Lucro Liquido por ação e o Retorno  sobre Vendas; 

e ao Capital Estrutural, o rateio das Despesas administrativas e de vendas por funcionário. 
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Coeficiente estrutural entre Valor  t                   
(por bootstrap) 

p-value Significância 
VL   Independente VL   Dependente 

Indícios _ AT_INT_F&A Lucratividade 2,368 0,018    Sig. a  5% 

Indícios_ AT_INT_F&A Crescimento 0,596 0,551    Não Sig. 

Figura 30 - Modelo Estrutural 3B (configuração alternativa B): Indícios de Ativos Intangíveis 

nas  F&As x Lucratividade e Crescimento 
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005) 

As variáveis manifestas presentes neste modelo são mostradas, com suas respectivas 

cargas fatoriais, na Tabela 27.  

Tabela 27 - Indicadores componentes do Modelo Estrutural 3B (configuração alternativa B): 

Indícios de Ativos Intangíveis nas F&As x Lucratividade e Crescimento 

Categorias 

de Ativo 

Intangíveis 

Variáveis manifestas – empresa Adquirente Variáveis manifestas  da 

firma comprada, de  origem 

semântica e respectiva carga Origem semântica Carga Origem financeira Carga 

Capital 

Humano 
CH_Comp_A 0,533    

CH3_LL_FUNC_A 0,862 
CH_comp_c 0,471    

CH5_ Int_D_PES_A 0,816 

Capital  

Relacional 
CR_Rel_Fin_A 0,528 

CR6_LL_a_A    0,860 
CR_Rel_Fin_c 0,587 

CR7_Ret_V_A 0,835 

Capital 

Estrutural 
- - CE1_D_A_V_Func_A 0,859 - - 

Fonte: Elaborado com base em dados da pesquisa. 
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Apesar de se lidar com variáveis com cargas inferiores a 0,7, conforme a faculdade 

permitida pela natureza exploratória da pesquisa (HULLAND, 1999, p.198), os construtos 

envolvidos, todos de 1ª ordem, revelaram-se de acordo com os parâmetros mínimos de AVE e 

CC, a saber:  

 VL Indícios _ AT_INT_F&A: AVE = 0,524   e   CC = 0,904    

 VL Crescimento:   AVE = 0,864   e    CC = 0,927    

 VL Lucratividade:   AVE = 0,672  e    CC = 0,855    

Tentou-se, sem sucesso, aqui também, re-introduzir o indicador ROEi na configuração 

do construto Lucratividade, pois mostrou carga igual a 0,017, inviabilizando sua permanência 

e levando à consideração no modelo apenas da Lucratividade Empresarial, composta por 

indicadores que refletem o desempenho para a organização. 

Os indícios de ativos intangíveis divulgados e existentes  nas empresas adquirentes e 

compradas, previamente à F&A (VL Indícios _ AT_INT_F&A), neste Modelo Estrutural 3B, 

explicam 7,1% da Lucratividade Empresarial, com coeficiente estrutural (path coefficient) 

significante a 1% (t = 2,569, correspondente a p = 0,01, estimada por bootstrap com 1000 

repetições, no software SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005).                         

Os coeficientes das variáveis manifestas presentes mostram-se altamente significantes 

(p < 0,01), exceto os indicadores CR_Rel_Fin_A (Capital Relacional – Relações Financeiras, 

da empresa Adquirente) e  CH_Comp_c (Capital Humano – Competência dos empregados da 

firma comprada), que se revelaram significantes ao nível de 5%.   

Entretanto, mesmo com o poder estatístico da amostra igual a 0,8, o coeficiente 

estrutural relativo ao Crescimento mostrou-se não-significante. Como no decorrer da 

construção e analise deste modelo, os coeficientes relativos à variável dependente 

Crescimento mostraram-se sempre não-significantes, a mesma foi retirada, mantendo-se a 

Lucratividade Empresarial como única variável dependente. 

4.3.2.3 – c)  Modelo Estrutural 3C (configuração alternativa - C) 

Mais uma outra configuração alternativa foi desenvolvida para o Modelo Estrutural 3 da 

pesquisa, deixando apenas as variáveis com cargas superiores a 0,7, optando-se pela 

parcimônia e aumento da confiabilidade e gerando o Modelo Estrutural 3C (configuração 
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alternativa C): Indícios de Ativos Intangíveis Existentes na F&A, oriundos da empresa 

Adquirente x Lucratividade Empresarial, mostrado na Figura 31:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Modelo Estrutural 3C - (configuração alternativa C): Indícios de Ativos 

Intangíveis Existentes nas F&As, oriundos das empresas Adquirentes x 

Lucratividade Empresarial 
Fonte: Dados da pesquisa, através do SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

Ressalte-se que restaram apenas as variáveis observadas do tipo proxies, alusivas à 

existência de Ativos Intangíveis na empresa adquirente, sendo as mesmas da configuração 

anterior, sendo a menor cargas de valor igual a 0,893.  

Considerando que o modelo de mensuração é reflexivo e que os indicadores presentes 

cobrem todos os tipos de  capitais dos ativos, pode-se inferir que existe validade de conteúdo. 

Os outros indicadores de validade e confiabilidade do construto Indicios_At_Int_Exist_F&A 

apresentam-se além dos limites mínimos, com AVE igual a 0,893 e  CC igual a 0,977.  

O construto Lucratividade Empresarial também tem modelo de mensuração reflexivo e 

apresenta indicadores com cargas que variam de 0,646 a 0,940, mostrando validade 

convergente, AVE igual a 0,6843 e  CC igual a 0,8640, acima dos valores mínimos. 

Os indicadores presentes no Modelo Estrutural 3C, em conjunto, através do construto de 

1ª ordem Indicios_At_Int_Exist_F&A, respondem por 4,5% da variância da Lucratividade 

Empresarial. A significância dos coeficientes do modelo foi estimada de forma idêntica às 

anteriores, por bootstrap com 1000 repetições, no software SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; 

WENDE; WILL, 2005). Os coeficiente estrutural (path coefficient) revelaram-se significantes 

Desempenho Financeiro  
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a 10% (t = 1,858, p = 0, 063), Todos os coeficientes das variáveis manifestas presentes 

mostram-se altamente significantes (p < 0,01).  

4.3.3 Sinopse dos resultados da aplicação da modelagem em equações estruturais, por 

mínimos quadrados parciais  (SEM-PLS),  aos dados da pesquisa 

Concluindo-se a análise, elaborou-se o Quadro 23, a seguir, que reúne os principais 

resultados, com significância estatística, dos modelos estruturais construídos. 

Quadro 23 - Sinopse dos resultados significantes dos Modelos Estruturais construídos  

Modelo 

Estrutu-

ral 

Relação estrutural entre 
Poder 

explicativo 

R2 

Significância 

dos coeficien-

tes estruturais 
VL   

Dependente  

VL   Independente regressora 

Construto Ordem Natureza 

1 

Lucratividade 

Empresarial 
AT_INT_F&A_text 3ª Semântica 

7,2% Sig. a  1% 

Crescimento 3,8% Sig. a  5% 

2 
Lucratividade 

Empresarial 
At_Int_A_proxy 2ª Financeira 4,4% Sig. a  5% 

2A 

Lucratividade 
Empresarial 

At_Int_A_proxy 2ª 

Financeira 

4,6% Sig. a  5% 

Crescimento At_Int_c_proxy-direto 1ª 5,2% Sig. a  5% 

3 

Lucratividade 

Empresarial 
AT_INT_F&A  (1) 4ª 

Semântica e  

Financeira 

6,8% Sig. a  1% 

Crescimento 3,5% Sig. a  10% 

3A 
Lucratividade 

Empresarial 
Ind_At_Intg_F&A  (1) 1ª 

Semântica e  

Financeira 
7,9% Sig. a  1% 

3B 
Lucratividade 

Empresarial 
Indícios _ AT_INT_F&A(1) 1ª 

Semântica e  

Financeira 
7,1% Sig. a  5% 

3C 
Lucratividade 

Empresarial 
Indicios_At_Int_Exist_F&A 1ª Financeira 4,5% Sig. a  10% 

Notas: 1. Construtos criados a partir da flexibilização dos limites para as cargas fatoriais, AVE e CC, admitida 
nas pesquisas exploratórias (HULLAND, 1999, p.198) 

2.  Modelos desenvolvidos no software SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

3. Todos os modelos de mensuração apresentam-se com validade e confiabilidade conforme parâmetros 

recomendados pela boa técnica de SEM-PLS e com coeficientes significativos 

4.  A significância dos coeficientes foi estimada por bootstrap com 1000 repetições, no software citado. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Examinando-se  o quadro que sintetiza os achados da aplicação, ao banco de dados 

amostral, da modelagem em equações estruturais, por mínimos quadrados parciais  (SEM-
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PLS),  destacam-se os aspectos a seguir alinhados.  

a) A VL dependente Lucratividade Empresarial teve sua variância explicada, com 

significância estatística,  nos sete  modelos estruturais desenvolvidos, três deles a 1%;  

b) A VL dependente Lucratividade Empresarial teve sua variância explicada por cinco 

diferentes construtos das variáveis independentes, nos sete modelos;  

c) Em apenas três dos sete modelos estruturais, a variância da VL dependente Crescimento 

foi explicada com significância estatística, a 5% e a 10%.  

d) Três modelos aliaram, concomitantemente, maior poder explicativo e melhor nível de 

significância (a 1%), todos referentes à VL Lucratividade Empresarial, sendo um 

(Modelo Estrutural 1) baseado em indicadores de cunho semântico e os demais de 

natureza mista, mesclando dados de origem textual e de natureza financeira (Modelos 

Estruturais 3 a 3A.) 

e)  Os modelos que utilizaram construtos inteiramente constituídos de proxies financeiras 

mostraram mais baixo poder explicativo e nível de significância a 5%, com nível de 

complexidade intermediária. 

f) O Modelo Estrutural 3 – Ativos Intangíveis nas F&As x Lucratividade e Crescimento foi 

elaborado com maior nível de complexidade e abstração, envolvendo uma VL de 4ª 

ordem, duas VLs de 3ª ordem, quatro VLs de 2ª ordem e doze VLs de 1ª ordem, 

perfazendo 19 construtos, dois dos quais referentes às variáveis dependentes. As variáveis 

manifestas, nesta configuração, são originarias de dados de cunho semântico e financeiro. 

Por se tratar de um modelo de natureza exploratória, houve uma redução dos limites 

mínimos para as cargas fatoriais, AVE e CC, com apoio em Hulland (1999, p.198). 

g) O Modelo Estrutural 1 - Ativos intangíveis divulgados x Lucratividade e Crescimento foi 

o segundo mais complexo, com uma VL de 3ª ordem, duas VLs de 2ª ordem e seis VLs 

de 1ª ordem, perfazendo 11 construtos, dois dos quais referentes às variáveis 

dependentes. Os indicadores manifestos, nesta configuração, são de origem semântica. 

h) Em todos os modelos, as variáveis dependentes, Lucratividade Empresarial e 

Crescimento, foram desenhadas como VLs de 1ª ordem. 

Considerando-se finda a etapa de análise e discussão dos resultados alcançados, no 

próximo capitulo estão sumariados os principais deles e apresentadas as conclusões a que se 

chegou. Examinam-se a validade da hipótese central e o alcance obtido quanto aos objetivos 

propostos e, por fim, destacam-se as limitações verificadas e sugestões para novos trabalhos.  
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5  CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, são resumidos os principais aspectos do estudo, sintetizadas as análises 

feitas anteriormente, para apresentar suas conclusões e para aquilatar a validade dos 

pressupostos e hipótese adotados, bem como o atingimento de seus objetivos. São também 

feitas as considerações finais da pesquisadora, apontadas as limitações observadas e  feitas 

sugestões para sua continuidade e aprofundamento, em novas pesquisas 

5.1.  SÍNTESE DA PESQUISA DESENVOLVIDA 

A temática aqui estudada abrangeu a importância e mensuração dos diversos tipos de 

intangíveis existentes e divulgados na ocasião de operações de fusões e aquisições (F&A) e 

seu impacto sobre o desempenho financeiro da empresa resultante, no longo prazo, 

respectivamente variáveis independentes e variáveis dependentes, na operacionalização desta 

pesquisa. 

A literatura sobre os temas envolvidos é extremamente rica. Foram selecionados e 

discutidos, na fundamentação teórica, os aspectos julgados essenciais para oferecer um fio 

condutor para a presente análise, com destaque para o processo de acumulação de recursos ativos, 

na ótica da RBV- Resource-Basead View (visão baseada em recursos); os ativos intangíveis, 

abrangendo sua importância, conceituação, classificação, mensuração e seu impacto na criação de 

valor; as práticas de divulgação de informações empresariais sobre intangíveis; as operações de 

F&A, como oportunidade de crescimento estratégico; e sobre a avaliação do desempenho 

financeiro de longo prazo, em uma visão multifacetada. 

Na parte empírica, foram investigadas 118 empresas, em 59 casos de F&A ocorridos na 

França, entre 1997 e 2007, em uma pesquisa multi-métodos, pluralística, nas vertentes 

qualitativa e quantitativa, visando obter resultados mais abrangentes e fidedignos. Ao se 

misturarem dados qualitativos e quantitativos, segundo Jick (1979), tem-se então uma forma 

de triangulação de dados, ampliando a confiabilidade e a validade do estudo realizado. 

O lapso temporal foi escolhido por conveniência e julgamento, por ser um período 

recente de maior estabilidade econômica, com disponibilidade das informações confiáveis e 

abranger os possíveis resultados dos eventos decorridos no mínimo três anos (KAPLAN; 

NORTON, 2004), com impacto no desempenho financeiro (CARTON, 2004; CARTON; 

HOLFER, 2006; 2010).  
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Foram construídos indicadores de divulgação de ativos intangíveis, mediante aplicação 

da técnica de análise de conteúdos aos relatórios contábil-financeiros disponibilizados por 

elas, previamente ao evento, espelhando estudos anteriores de Guthrie et al. (2004) e 

Abdolmohammadi (2005). Estes índices, não usuais na análise financeira, em seu stricto 

sensu, ao tempo em que são variáveis independentes, componentes do banco de dados da 

pesquisa, podem também ser considerados como seus primeiros resultados. 

Também foram calculados e incorporados ao banco de dados da amostra, indicadores 

financeiros, potencialmente representativos de ativos intangíveis existentes nas firmas 

adquirentes e compradas, como variáveis proxies para os construtos referentes ao grau de 

intangibilidade empresarial.  

Estes indicadores foram confrontados entre si e quanto ao seu  poder explicativo, em 

relação à Lucratividade e ao Crescimento, dimensões analisadas do desempenho financeiro 

empresarial, através também de variáveis proxies e/ou índices financeiros.  

Todas as variáveis independentes coletadas ou construídas no decorrer da pesquisa e 

seus construtos se referem à situação das empresas adquirentes e compradas, em datas 

imediatamente anteriores à ocorrência de suas F&As; todas as variáveis dependentes aqui 

examinadas e seus construtos são alusivos a datas posteriores, decorridos lapsos temporais 

mínimos de 36 meses do evento. 

Para efetivar a presente pesquisa, foram utilizados métodos de análise estatística de 

dados multivariados (análises de correlações, análises fatoriais, e análises de regressões 

múltiplas) e de modelagem em equações estruturais - SEM, via Partial Least Squares-PLS, 

isto é com  uso de mínimos quadrados parciais. Os principais achados, para os 59 casos de 

F&A analisados, estão a seguir sumariados.  

5.2. SÍNTESE DAS ANÁLISES REALIZADAS E CONCLUSÕES  

Pode-se afirmar que ficou confirmado, pelas análises estatísticas realizadas, em todos os 

métodos utilizados, o entendimento de Carton e Holfer (2006) sobre a variável dependente 

idealizada, quanto ao tratamento, em separado, das dimensões escolhidas do construto 

representativo do Desempenho Financeiro: a Lucratividade e o Crescimento.  

A variável Lucratividade foi subdividida, pela análise fatorial efetivada posteriormente, 

em duas vertentes: a Lucratividade para os Acionistas, avaliada pela Taxa de Retorno sobre o 
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Capital investido (ROEi); e a Lucratividade Empresarial, mensurada conjuntamente pelos 

indicadores  Taxa de Retorno sobre Ativos (ROAi), Taxa de Retorno Operacional sobre Ativos 

(R_Op_Ai) e Margem Operacional (M_Opi).  

O Crescimento, por sua vez, permaneceu como um único construto e foi observado 

através dos indicadores Crescimento dos Ativos e Crescimento das Vendas das empresas 

resultantes das operações de F&As examinadas, passados no mínimo três anos do evento e em 

relação à situação destes índices previamente ao movimento estratégico realizado.   

Em termos da divulgação dos diversos tipos de ativos intangíveis, não foram reveladas 

diferenças de médias, com significância estatística, entre as variáveis coletadas por tipo de 

empresa (adquirentes e compradas), constantes da amostra.  

Em relação aos indícios da existência de ativos intangíveis, foram apontados quatro 

aspectos nos quais, em média, as empresas adquirentes (A)  teriam indicadores mais elevados do 

que as firmas compradas (c), conforme os testes de diferenças de médias, estatisticamente 

significantes: a Quantidade de Funcionários (proxy relacionada ao Capital Humano), o Grau de 

Estabilidade da firma na amostra, isto é, o tempo relativo de existência, em anos, durante o lapso 

temporal do estudo (alusiva ao Capital Estrutural); a Longevidade da firma, ou seja, sua idade em 

anos e a Diluição da Estrutura Acionária, isto é, o percentual de ações em poder de acionistas que 

não o principal sócio da empresa (ambas relativas ao Capital Relacional). 

Em contrapartida, também em termos de médias, os indicadores das organizações 

compradas (c) são superiores aos valores calculados para as empresas adquirentes (A) em dois 

pares de proxies, ainda quanto à existência de intangíveis, que mostraram haver diferenças 

significantes nos testes de igualdade de médias: o Rateio das Despesas de Pesquisa e Desenvolvi 

mento, por ação (variável potencialmente relacionada ao Capital Estrutural); e o valor da rubrica 

contábil ―Amortização de Intangíveis‖ (alusiva ao grau de Intangibilidade Global das empresas). 

As diversas análises de regressão efetuadas resultaram em cinco modelos, todos com 5% de 

significância estatística. Através deles, estabeleceram-se percentuais de explicação das variáveis 

dependentes, a partir de fatores e variáveis independentes referentes aos indícios de existência de 

ativos intangíveis, do tipo Capital Relacional e Capital Humano, nas empresas adquirentes e de 

variáveis moderadoras, referentes às firmas compradas, observadas no estudo.  

O Crescimento das empresas resultantes das F&As analisadas, passados, no mínimo, 36 

meses do evento, segundo os resultados das análises feitas, se mostrou relacionado com as 
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seguintes variáveis, relativas ao Capital Relacional das empresas adquirente:  

 a Taxa de Crescimento das Vendas e a Longevidade da firma (que formaram um fator), 

que, em conjunto, respondem por 14,4% da variância da variável dependente;  

 adicionando-se a este fator um outro, composto pelas variáveis Rateio das Despesas de 

Marketing por ação e Diluição da Estrutura Acionária, ambas da firma adquirente, sobe 

para 24,9% o poder de explicação sobre a variância do Crescimento pós-F&A.  

 a variável Crescimento sofre, ainda, influencia da variável moderadora Lucratividade 

prévia da empresa comprada, com um impacto negativo estimado em 7,9%. 

A Lucratividade Empresarial das empresas resultantes das F&As revelou sofrer influencia, 

igualmente estimada em 7,9%, da variável moderadora Experiência prévia em F&A das firmas 

compradas. A Lucratividade dos Acionistas das empresas resultantes das F&As tem sua variância 

explicada, em 5,6%, pela quantidade de Funcionários da empresa adquirente, analisada a partir da 

respectiva variável, transformada para escala logarítmica.  

Os resultados alcançados, através da técnica de análise de regressões múltiplas, 

sugerem, portanto, existir relações positivas, estatisticamente significantes entre os principais 

construtos examinados nesta tese.  

Além dos 05 modelos estabelecidos por análise de regressões múltiplas, foram 

construídos 07 diagramas por SEM-PLS, tendo sido estabelecidos, no total, 12 modelos de 

relacionamentos entre os construtos examinados. 

A SEM, sobretudo mediante o uso de PLS, é uma técnica estatística poderosa para obter 

resultados melhores e mais confiáveis, mesmo com amostras de tamanho reduzido, permitindo 

uma análise mais acurada das relações entre as variáveis estudadas.  

Construíram-se modelos estruturais, relacionando os construtos dos ativos intangíveis às 

dimensões do desempenho financeiro da empresa resultante da F&A, após o mínimo de 36 

meses do evento. Foram desenvolvidos sete modelos estruturais, de três tipos:  

 Tipo 1 – composto apenas de variáveis de natureza textual e referente à influência dos 

construtos alusivos à Divulgação de Ativos  Intangíveis (pelas empresas fusionadas) sobre 

a Lucratividade Empresarial e o Crescimento pós-F&A;  

 Tipo 2 – elaborados apenas com variáveis de cunho financeiro, proxies numéricas, em 

duas versões, relacionam os construtos referentes aos Ativos Intangíveis Existentes nas 

empresas adquirentes e compradas, previamente à F&A, em relação às mesmas variáveis 
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dependentes; e  

 Tipo 3 – modelos de natureza mista, formados por variáveis textuais e numéricas, em   

quatro versões, reunindo os impactos de ambos os indícios de intangibilidade 

(divulgada e existente nas firmas), para verificar seu relacionamento com as variáveis 

dependentes. 

  As significâncias estatísticas foram estimadas por bootstrap com 1000 repetições, em 

todos eles. 

O Modelo Estrutural 1 - Ativos Intangíveis Divulgados x Lucratividade e Crescimento 

foi formado a partir das variáveis ―textuais‖, relativas à divulgação de ativos intangíveis. 

Nele, os ativos intangíveis divulgados por ambas as empresas envolvidas na F&A foram 

reunidas no construto AT_INT_F&A_text.  

Este construto teve estabelecidos relacionamentos estatisticamente significantes com as 

VLs dependentes de interesse desta pesquisa: com a Lucratividade Empresarial, respondendo 

por 7,2% de sua variância, com significância estatística a 1% e com a VL Crescimento 

(mensurado pelos crescimentos dos ativos e das vendas), explicando 3,8% de sua variância, 

com coeficiente estrutural significante a 5%.  

O Modelo Estrutural 2 - Ativos Intangíveis Existentes  x  Lucratividade e Crescimento     

se refere à existência dos intangíveis nas organizações fusionadas é composto por proxies, 

respeitando os tipo de ativos do capital intangível e agrupadas em VLs de 2ª ordem. Nele, não 

foi possível formar uma variável reunindo os indicadores financeiros das empresas 

adquirentes e das compradas. Com significância estatística a 5%, os ativos intangíveis 

existentes nas empresas adquirentes respondem por 4,6% da variância da Lucratividade 

Empresarial. Também com significância estatística a 5%, os ativos intangíveis existentes nas 

empresas compradas explicam 5,2% do Crescimento pós-F&A.  

Objetivando obter resultados melhores e mais confiáveis, foi idealizada um desenho 

alternativo a este, o Modelo Estrutural 2A (configuração alternativa): Ativos Intangíveis 

Existentes nas empresas Adquirentes e compradas  x  Lucratividade e Crescimento, composto 

da VL de 2ª ordem representativa dos Ativos Intangíveis Existentes nas empresas Adquirentes 

(At_Int_A_proxy) e da VL de 1ª ordem Ativos Intangíveis Existentes nas empresas 

compradas (At_Int_c_proxy-direto). Em relação ao anterior, o Modelo Estrutural 2A  ofereceu 
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um maior poder explicativo, com significância estatística, sobre as VLs Lucratividade 

Empresarial e o Crescimento.  

O Modelo 3 – Ativos Intangíveis nas F&As  x  Lucratividade e Crescimento reúne, de 

modo exploratório (isto é: usando-se de flexibilização dos limites para as cargas fatoriais, 

AVE e CC, com base teórica em Hulland (1999, p.198), ambos os tipos de indícios de 

intangibilidade em uma variável latente AT_INT_F&A, que explica 7,1% da Lucratividade 

Empresarial, com coeficiente estrutural significante a 1%. 

O Modelo Estrutural 3 seguiu o modelo teórico idealizado para esta pesquisa. 

Concordando com Grace e Bollen (2005, p. 294), acredita-se ter sido este um dos maiores 

ganhos com o uso da SEM-PLS nesta tese: a possibilidade de a pesquisadora incorporar os 

conhecimentos acumulados no desenvolvimento do próprio trabalho. 

Ele reuniu variáveis manifestas de ambas as naturezas estudadas, ou seja, abrangeu 

tanto os indicadores e construtos referentes à divulgação dos ativos intangíveis pelas 

organizações analisadas, como também as VLs relativas à própria existência destes ativos nas 

empresas adquirentes e compradas, nas três categorias de capital intangível.  

Todas as variáveis presentes nesta configuração foram reunidas na VL de 4ª ordem   

AT_INT_F&A, que logrou efetivar relacionamentos significativos com o construto 

Lucratividade Empresarial (podendo ser responsabilizada por 6,8% da variância desta VL, 

com significância estatística a 1% ) e o construto Crescimento (explicando 3,5% da variância 

da VL, com significância estatística a 10%).       

Tentou-se desenvolver modelos outros modelos exploratórios que possibilitassem a 

reunião em uma única VL reflexiva de 1ª ordem, das variáveis manifestas das empresas 

adquirentes e das firmas compradas, embora sem respeitar a divisão teórica nas categorias de 

intangíveis e com flexibilização dos parâmetros de validade e confiabilidade. As tentativas 

resultaram em três modelos adicionais, com menor grau de complexidade e abstração.  

Considerando-se a natureza exploratória do Modelo Estrutural 3A (configuração 

alternativa - A): Indícios de Intangibilidade prévia à F&A x Lucratividade e Crescimento, 

foram admitidas as variáveis textuais que obtiveram carga fatorial mínima de 0,4 

(HULLAND, 1999, p.198).  

O Modelo Estrutural 3A foi desenvolvido visando obter-se a maior validade de 

conteúdo, respeitando-se as categorias de capital dos ativos intangíveis e abrangendo todas 
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elas, tanto nas variáveis "textuais" relativas aos Ativos Intangíveis Divulgados (das firmas 

adquirentes e compradas) como nas proxies financeiras "numéricas" referentes ao Ativos 

Intangíveis Existentes (estas só das empresas adquirentes).  

Obteve-se, assim, no Modelo Estrutural 3A, o maior percentual explicativo (7,9%) 

sobre a Lucratividade Empresarial, com nível de significância de 1%, como único resultado 

significante. Porém, embora se tenha atendido aos parâmetros mínimos de AVE e CC,  

considera-se este um modelo metodologicamente mais fraco, por conter em sua composição 

variáveis com cargas fatoriais baixas. 

  Para minimizar esta questão, descartaram-se as variáveis com cargas menores a 0,5, 

chegando-se ao Modelo Estrutural 3B (configuração alternativa B): Indícios de Ativos 

Intangíveis na F&A x Lucratividade e Crescimento. Este apresenta menor validade de 

conteúdo, haja vista não abranger todas as categorias de capitais de ativos intangíveis, nas 

variáveis "textuais". Ainda assim, ao se processar este modelo no SmartPLS 2.0.M3 

(RINGLE; WENDE; WILL, 2005) foram apontadas cargas fatoriais entre 0,471 e 0,587 para 

os indicadores dos ativos intangíveis divulgado na F&A. Os resultados mostram um poder 

explicativo de 7,1%  do construto Indicios_AT_INT_F&A unicamente sobre a variância do 

construto Lucratividade Empresarial, a 5% de significância estatística. 

Por fim, foram novamente levadas em conta apenas os indicadores com cargas 

superiores a 0,7, no Modelo Estrutural 3C (configuração alternativa C): Indícios de Ativos 

Intangíveis Existentes na F&A, oriundos da empresa Adquirente x Lucratividade Empresarial. 

Neste, restaram apenas as variáveis observadas do tipo proxies, alusivas à existência de 

Ativos Intangíveis na empresa adquirente, formando o construto de 1ª ordem 

Indicios_At_Int_Exist_F&A,  que responde por 4,5% da variância da Lucratividade 

Empresarial, com coeficiente estrutural (path coefficient) significantes a 10%.  

Comparando-se o Modelo Estrutural 1 com o Modelo Estrutural 3, por serem os dois 

que ofereceram maiores resultados, em termos de poder explicativo e significância, percebe-

se a superioridade do Modelo Estrutural 1 - Ativos Intangíveis Divulgados x Lucratividade e 

Crescimento, que oferece menor grau de complexidade, com robustez metodológica. 

Alcançaram-se, na vertente de análise via modelagem em equações estruturais por 

mínimos quadrados parciais (SEM-PLS), melhores resultados, em termos do poder de 

explicação das variáveis dependentes e do nível de significância estatística, quando se fez uso 
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de modelos construídos com indicadores manifestos de origem semântica (criados pela 

técnica de analise de conteúdo, aplicada sobre os documentos divulgados pelas empresas 

envolvidas nas operações de F&A estudadas), em detrimento dos resultados obtidos dos 

modelos com indicadores puramente financeiros  

Entende-se, portanto, como conclusão final deste estudo e como os resultados 

alcançados tanto através de análise de regressões múltiplas como de SEM-PLS sugerem, que 

há relações positivas, estatisticamente significantes entre os principais construtos examinados 

nesta tese.   

Os resultados permitem, ainda, afirmar que as informações de natureza textual (ou 

semântica), convertidas em indicadores de divulgação de ativos intangíveis, guardam maior 

potencial de relacionamento e poder explicativo sobre, simultaneamente, a Lucratividade 

Empresarial e sobre o Crescimento, as duas variáveis dependentes investigadas, 

comparativamente às relações estabelecidas pelas variáveis proxies, de natureza contábil-

financeira, utilizadas, representativas das diversas categorias de ativos intangíveis existentes 

nas empresas. 

5.3. AVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E DA HIPÓTESE CENTRAL  

Teve-se como pressuposto subjacente a toda a pesquisa, a existência de relações 

positivas entre a detenção, utilização e divulgação de ativos intangíveis pelas firmas 

envolvidas em uma F&A e o posterior atingimento de um desempenho financeiro empresarial 

superior, admitindo-se:  

a) a adequação e validade no levantamento de dados a partir de relatórios e demonstrativos 

financeiros, publicamente disponibilizados pelas empresas; e  

b) a diferença, entre elas, quanto ao desempenho obtido dos recursos à sua disposição, 

traduzido em índices contábil-financeiros favoráveis.  

Estes pressupostos conduziram a que a hipótese central do modelo teórico fosse 

expressa nos seguintes termos: 

H0  =  O desempenho da empresa resultante de uma F&A, após o lapso mínimo de 36 

meses do evento,  é relacionado ao nível de intangibilidade das empresas 

envolvidas e à divulgação por elas de seus ativos intangíveis de capital 
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humano, capital estrutural e/ou capital relacional 

Pode ser constatado, através dos exemplos alinhados na fundamentação teórica desta 

tese, as suposições de validade do uso, em pesquisas acadêmicas, dos dados publicamente 

divulgados e da existência de diferentes desempenhos atingidos pelas empresas na utilização 

de seus ativos. As evidências oferecem, portanto, suporte às suposições feitas.  

Para verificar a hipótese central formulada, buscou-se relacionar as variáveis 

referentes à divulgação e à existência de ativos intangíveis nas empresas envolvidas em uma 

F&A e a criação de valor, avaliada pelo desempenho empresarial financeiro (em suas 

dimensões de Lucratividade e Crescimento), da firma resultante, após o lapso de tempo 

mínimo fixado.  

Foi, então, analisado o modelo teórico delineado, bem como suas variantes e 

identificadas as relações, conforma acima apontado.  

Chegou-se a ao total de 12 modelos, com significância estatística, dentre as inúmeras 

tentativas para estabelecer o relacionamento entre as variáveis, na forma estabelecida na 

hipótese central desta tese. Cinco destes modelos foram estabelecidos mediante a análise de 

regressão múltipla e sete modelos foram esboçados e construídos segundo a modelagem em 

equações estruturais, via o uso de mínimos quadrados parciais - SEM-PLS. 

Os resultados alcançados nas análises permitiram, então, validar o pressuposto básico 

do estudo, confirmando haver relações positivas entre a existência e divulgação de ativos 

intangíveis pelas firmas envolvidas nas operações de  F&A estudadas e o posterior 

desempenho financeiro, mensurado pela lucratividade empresarial e pelo crescimento, 

vertentes de análise consideradas.  

Consequentemente, também se considera validada a hipótese central desta tese.  

5.4. AVALIAÇÃO DO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DO ESTUDO  

O objetivo geral deste estudo foi alcançado, haja vista que consistia em investigar como 

o desempenho, em suas vertentes de lucratividade e de crescimento, de empresas resultantes 

de processos de fusão e aquisição (F&A), após o prazo mínimo 36 meses do evento, está 

relacionado à existência, ao nível de divulgação e à natureza de ativos intangíveis nas 

organizações envolvidas.  
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Resgatando-se os objetivos específicos que subsidiaram a realização desta tese, verifica-

se sua realização, in totum, pois os trabalhos realizados e seus resultados indicam que foram:  

a) examinada a criação (ou eventual destruição) de valor a longo prazo em decorrência de um 

processo de F&A, através do cálculo da variação do desempenho financeiro empresarial 

das firmas resultantes após 36 meses da operação; 

b) identificada e avaliada a divulgação de informações sobre ativos intangíveis nos relatórios 

aos acionistas das empresas da amostra; 

c) mensurados os tópicos indicativos da existência de ativos intangíveis, referentes ao capital 

humano, ao capital estrutural e ao capital relacional;  

d) criados os indicadores de divulgação de ativos intangíveis (global e por tipo de intangível), 

a saber: índice de divulgação de capital humano (IDCH); índice de divulgação de capital 

estrutural (IDCE); índice de divulgação de capital relacional (IDCR); e índice global de 

intangibilidade divulgada (IGID); 

e) calculados os indicadores contábeis, como proxies do grau de intangibilidade, para as 

empresas da amostra, com base nos dados do período anterior e confrontados com os 

indicadores  de divulgação calculados; 

f) examinadas as relações entre o grau de intangibilidade divulgada da organização comprada 

e o grau de intangibilidade divulgada da empresa adquirente e destas com a variação no 

desempenho da firma resultante do processo e a influência dos tipos dos ativos adquiridos;  

g) identificadas, mediante análise das correlações e dos modelos de regressão múltiplas 

estabelecidos, evidências significativas, embora poucas, da existência de diferenças entre 

os resultados obtidos em relação a empresas com níveis de intangibilidade similares, de 

acordo com as variáveis tidas como intervenientes ou moderadoras da criação de valor em 

F&As. 

5.5. LIMITAÇÕES DA PESQUISA E POSSIVEIS ESTUDOS FUTUROS  

Entende-se que a principal limitação deste estudo deve-se à questão amostral. Por ter-se 

trabalhado de maneira não-probabilística, com uma amostra intencional, selecionada por 

julgamento e conveniência (Hair et al., 2005, p. 247), as conclusões alcançadas na pesquisa 
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não dispõem de base estatística para serem generalizadas para o universo, mesmo respeitando 

o poder do estudo calculado.  

Julga-se que a ausência de possibilidade de generalização estatística, nas técnicas 

tradicionais de análise, represente a mais forte restrição a esta tese, em que pesem os outros 

tipos de generalização, sob a perspectiva fenomenológica, seguindo-se a lógica indutiva 

(LEE; BASKERVILLE, 2003; TSANG; WILLIAMS, 2007). Entretanto, a modelagem em 

equações estruturais é uma técnica estatística muito poderosa e, para que seja possível obter 

bons índices de aderência, também é necessário que o tamanho da amostra seja significativo, 

o que ocorreu para esta aplicação, no SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

Em relação à continuidade e aprofundamento deste estudo, não foram identificadas 

pesquisas acadêmicas sobre intangíveis, no campo das finanças corporativas, envolvendo, 

como variável independente, a análise do valor da carteira de clientes de empresas que 

passaram por processos de F&A. 

Acredita a autora desta tese que a carteira de clientes fiéis a uma empresa se constitui no 

recurso mais valioso, raro, inimitável e insubstituível dentre os seus ativos intangíveis; crê, 

ainda, que isto será plenamente reconhecido em um futuro próximo, haja vista sua relevância 

para a correta previsão do fluxo de caixa, essencial à avaliação de movimentos estratégicos, 

conforme indicado por Hovakimian, Opler e Titman (2000), e os impactos, daí decorrentes, na 

tomada de decisões financeiras nas transações de F&A. 

Fica, portanto, a sugestão de estudos mais aprofundados sobre os ativos intangíveis 

componentes do capital relacional de empresas fusionadas, mais especificamente sobre o 

valor de sua carteira de clientes, sob a ótica financeira, em uma nova perspectiva, ainda não 

pensada pela academia. 

Sugere-se, como desdobramentos naturais do trabalho até aqui realizado, dois caminhos 

sequenciais, ou paralelos: a busca de melhores resultados, pela tentativa de modelagem de 

construtos formativos de 3ª e 4ª ordens, com as próprias variáveis existentes no banco de 

dados analisado, referentes à existência e/ou divulgação dos ativos intangíveis; e a 

incorporação das variáveis potencialmente intervenientes ou moderadoras à modelagem em 

equações estruturais, via SmarPLS. 
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Outra possibilidade para a continuidade desta pesquisa é a simples replicação dos 

modelos aqui desenvolvidos, aplicando-os a outras amostras, o que permitirá a sua validação e 

que se efetuem análises comparativas e futura generalização em uma meta-análise.  

Por outro lado, poderá ser realizado um novo estudo, agregando mais variáveis aos 

modelos ou fazendo-se outras adaptações, incluindo-se o cálculo de novos índices de 

intangibilidade (geral e por tipo de intangível) para as empresas envolvidas. 

Para o aprofundamento da análise feita, poderão ser examinadas as demais formas de 

interação entre as possíveis variáveis intervenientes e moderadoras (HENSELER; FASSOTT, 

2010, p.722), além da soma dos seus efeitos, cuja análise não foi incorporada nesta tese em 

função do elevado número das variáveis consideradas e a consequente elevação da 

complexidade do modelo daí decorrente.  

Outra via para estudos posteriores, seria, ainda, a re-aplicação dos procedimentos e 

modelos desta tese à mesma amostra de empresas resultantes dos eventos de F&A analisados, 

ou à parte dela, em novas datas posteriores à efetivação da F&A, para verificar as mudanças 

ocorridas, em relação à divulgação de seus intangíveis versus a verificação da ocorrência ou 

não de melhoria do desempenho financeiro e organizacional.  

5.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foram realizadas as análise e cumpridos os objetivos propostos para este trabalho. Os 

resultados alcançados, pessoalmente significativos e prazerosos, parecem também ser 

academicamente relevantes.  

Pode-se destacar, nesta caminhada, alguns marcos relevantes:  

 a decisão sobre a temática a estudar;  

 o desafio de conhecer um pouco do mercado financeiro francês e suas operações;  

 a criação dos indicadores de divulgação de ativos intangíveis (por si só, já uma empreitada 

de grande fôlego, que foi facilitado e teve sua subjetividade minimizada com o uso do 

software Nvivo9);  

 o trabalho de análise contábil-financeira e da estatística tradicional, o providencial 

aprendizado sobre SEM-PLS e a descoberta do prazer em modelar os dados e tentar 
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estabelecer relações entre as variáveis, cada vez mais intrincadas e complexas, mediante o 

uso do software SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005);   

 a realização pessoal, ao olhar para trás, ver o caminho percorrido e sentir-se motivada a 

continuar, em busca das conclusões e melhorias... 

Acredita-se, enfim, que as análises realizadas e os modelos delineados podem ter 

colaborado para um melhor entendimento dos fenômenos avaliados, e espera-se que, ao 

agregar um novo olhar, se possa ter contribuído para ampliar, também, a compreensão sobre as 

facetas estudadas da realidade empresarial e sobre a temática  teórica desta tese.    

O aprendizado foi grande... Melhorias? Sempre existirão!  

Continuidade?  Se Deus assim o permitir... 

  



275 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ABDOLMOHAMMADI, Mohammad J. Intellectual capital disclosure and market 

capitalization. Journal of Intellectual Capital, v. 6, n° 3, ABI/INFORM Global, p. 397- 416, 

2005. 

ABRAMOVITZ, M.; DAVID, P. Technological change and the rise of intangible 

investments: the US economy‘s growth-path in the twentieth century in employment and 

growth in the knowledge-based economy, Documents OCDE, 1996 

ACEVEDO, C. R. e NOHARA, J. J. Monografia no curso de administração: guia completo 

de conteúdo e forma. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS.  Arrêté du 2 avril 2009. (2009b) 

Disponível em < http://www.amf-france.org/documents/general/8004_1.pdf>.  Acesso em 

20.08.2009 

AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS. Les documents diffusés par les 

sociétés cotées. 2009. Disponível em < http://www.amf-france.org/styles/default/documents/ 

general/ 6347_1.pdf >.  Acesso em 20.02.2009 

AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS. Lexique. s/d. Disponível em: < 

http://www.amf-france.org/affiche_page.asp?urldoc=lexique.htm&lang=fr#d>.  Acesso em 

20.02.2009 

AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS. Réglementation de référence: 

Règlement général de l'AMF et textes cités. Versão de 20/07/2009 (2009b). Disponível em 

< http://www.amf-france.org/documents/general/8006_1.pdf>.  Acesso em 20.08.2009 

AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS. Site Corporativo. Disponível em: < 

http://www.amf-france.org/>.  Acesso em 20.02.2009  

ANDERSON, J. C.; GERBING, D. W. Predicting the performance of measures in a 

confirmatory factor analysis with a pretest assessment of their substantive validities. Journal 

of Applied Psychology, v. 76, n. 5, p. 732-740, 1991.  

ANDERSON, J. C.; GERBING, D. W. Structural equation modeling in practice: a review and 

recommended two-step approach. Psychological Bulletin, v. 103, n. 3, p. 411-423, 1988.  

ANDIA, Luís Henrique. Modelo para mensuração do  desempenho econômico e 

financeiro de empresas em rede: uma aplicação às cadeias agro-industriais. Tese 

(Doutorado em Engenharia de Produção), USP, 2007 

ANDRIESSEN, Daniel G. Making Sense of Intellectual Capital – designing a method for 

the valuation of intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, MA, USA. 2004. 

ANDRIESSEN, Daniel G. On the metaphorical nature of intellectual capital: a textual 

analysis. Paper for The 4th International Critical Management Studies Conference Judge 

Institute of Management, University of Cambridge, July 4-6, 2005   

ANDRIESSEN, Daniel G.; STAM, C.D. Intellectual capital of the European Union. Paper 

for the 7th McMaster World Congress on the Management of Intellectual Capital and 

Innovation, Hamilton, Ontario, Canada, January 19-21, 2005. Disponível em < 

http://www.weightlesswealth.com/downloads/Paper%20Andriessen%20and%20Stam%207th

%20World%20Congress%20IC.pdf>. Acesso em: 16/08/2008 

http://www.amf-france.org/affiche_page.asp?urldoc=lexique.htm&lang=fr#d
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=47A15F917964&lang=en


276 

 

 

 

ANTUNES, M. T. P.; GUTHRIE, J.  Intellectual Capital Literature Review: Measurement, 

Reporting and Management. Journal of Intellectual Capital, v. n° 2, p.155-176, 2000. 

ANTUNES, Maria Thereza Pompa. Capital Intelectual.  São Paulo: Atlas, 2000 

AREAL, Nelson M. P. B. da Costa; ARMADA,  Manuel José da Rocha. Testes paramétricos 

e não-paramétricos de reversão para a média da rendibilidade de índices do mercado 

accionista. Revista de Administração Contemporânea, v.3, n° 2, Curitiba, May/Aug. 1999, 

On-line version. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 

Fd0TNh6vd8MJ:www.scielo.br/scielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS1415-5551 

999000200002+lista+de+testes+param%C3%A9tricos+e+n%C3%A3o+param%C3%A9trico

s&cd=8&hl=pt-R&ct=clnk&gl=br&client=firefox&source=www.google.com.br.>. Acesso 

em 02.08.2011 

ARIBOU, Mohamed-Larbi. Etude des déterminants de succès du transfert de compétences 

stratégiques dans les processus d‘intégration post fusion-acquisition. XVIII
ème

 Conférence 

Internationale de Management Stratégique. Anais… Grenoble: France, 3-5 Juin 2009.  

BAGOZZI, R. P. Measurement and Meaning in IS and Organizational Research.MIS 

Quarterly, v. 35, n° 2, June/2011  

BALAKRISHNAN, S.; FOX, J.  Assets Specificity, Firm Heterogeneity and Capital 

Structure. Strategic Management Journal, 1993. 

BANCEL, Franck; DUVAL-HAMEL, Jérôme. Fusions d’entreprises – comment les gérer, 

comment les vivre. Groupe Eyrolles, Paris, 2008  

BANCO ITAU-UNIBANCO HOLDING S/A. Relatório anual de sustentabilidade 2008. 

Disponível em: < http://www.itauunibanco.com.br/relatoriodesustentabilidade/pt-br/> Acesso 

em: 16/07/2009 

BANDEIRA-DE-MELLO, R. e CUNHA, C. J. C de A. Grounded Theory. In: SILVA, A. B., 

GODOI, C. K., BANDEIRA-DE-MELO, R. Pesquisa qualitativa em estudos 

organizacionais. São Paulo: Saraiva, 2006 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo – Lisboa: Edições 70, LDA, abril, 2007.  

BARNEY, Jay B. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of  

Management, v.17, n.1, p. 99-120, 1991. 

BARNEY, Jay B. Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective 

on the resource-based view. Journal of Management. v. 27, n. 6, p. 643-650, 2001. 

BARNEY, Jay B. Returns to bidding firms in mergers e acquisitions: reconsidering the 

relatedness hypothesis. Strategic Management Journal, v.9, n.5, p.71-78, 1988. 

BARNEY, Jay B. Strategic factor markets: Expectations, luck e business strategy. 

Management Science, v. 32, n. 10, p. 1231-1241, 1986. 

BARROS JUNIOR, L.; NOGUEIRA, C.G; KIMURA, H; BASSO L. F. C. Intangible assets 

and value creation at Brazilian companies: an application for the Brazilian textile 

manufacturing sector. Journal of Academy of Business and Economics, v. 1, p. 192, 2010.  

BARTON, S. L.; GORDON, P. J.  Corporate strategy: useful perspective for the study of 

capital structure? Academy of Management Review, v. 12, p. 67–75, 1987. 

http://www.itauunibanco.com.br/relatoriodesustentabilidade/pt-br/


277 

 

 

 

BASSO, Leonardo F. Cruz; GRAMCIANINOV, Sérgio - Economic Value Added – EVA - 

uma ferramenta para uma administração eficiente. In: CLADEA 2000, 2000, Barcelona. 

CLADEA 2000, Anais… v. 1. p. 1-10, 2000. 

BEITEL, Patrick; SCHIERECK Dirk. Value Creation by Domestic and Cross-border M&A 

Transactions in the European Banking Market. The ICFAI Journal of Mergers & 

Acquisitions, v. 3, n° 3, p. 7-29, 2006.   

BERENS, James L.; CUNY, Charles J. The capital structure puzzle revisited. The Review of 

Financial Studies, v. 8, p. 1185–1208, 1995. 

BERGAMINI, Ilaria; ZAMBON, Stefano. Scoring company disclosure on intangibles: An 

application of the Ferrara methodology in a European perspective. Artigo desenvolvido no EU 

PRISM Research Project - WP4-Accounting, Financial Analysis, and Audit in the Intangible 

Economy. University of Ferrara, Faculty of Economics, Ferrara, Italy, 2003. Disponível em < 

http://www.wedb.net/download/valoracao/artigos_ci_na_europa_e_australia/bergamini_zamb

on2003-_ue_scoring_company_disclosure_on_intangibles.pdf>. Acesso em 12.05.09. 

BESANKO, D.; DRANOVE, D.; SHANLEY, M.; SCHAEFER, S. A Economia da 

Estratégia - 3. ed. Bookman, 2005 

BESSIEUX-OLLIER, Corrine B. Les pratiques d'évaluation et de publication des entreprises 

françaises, allemandes et américaines: le cas des éléments incorporels. Comptabilité 

Contrôle Audit, 12, n° 2, 167-189, 2006. Disponível em <http://hal.archives-ouvertes.fr 

/docs/00/58/27/36/PDF/COM007.PDF >Acesso em 13.10.2008. 

BIDO, Diógenes de Souza.  SEM – Structural Equation Modeling.  Notas de aulas, 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007. 

BLAIKIE, Norman. Approaches do social enquiry: advancing knowledge. 2.ed. Oxford: 

Polity Press, 2007. 

BODIE, Zvi; MERTON, R. C. Finanças. 1ª ed. Porto Alegre, Bookman, 2002 

BOLLEN, K. A. Structural equations with latent variables. New York, NY: Wiley, 1989.  

BOND, S.; CUMMINS, J. The Stock Market and Investment in the New Economy: Some 

Tangible Facts and Intangible Fictions. In: J. Hand and B. Lev. Intangible Assets: Values, 

Measures, and Risks. Oxford, Oxford University Press, 2003. 

BONTIS, Nick. Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure 

intellectual capital. International Journal of Management Review, v. 3, iss. 1, p. 41-60, 

mar/2001. 

BONTIS, Nick. Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. 

Management Decision, v.36, n° 2, p. 63–76, 1998. 

BOOKSTEIN, F. L. Data analysis by Partial Least Squares. In: FORNELL, C. (Ed.). A 

Second Generation of Multivariate Analysis, v.1, p.348-366. New York: Praeger 

Publishers, 1982.  

BORNEMANN, Manfred; KNAPP, Adolf ; SCHNEIDER,Ursula; SIXL,  Karin Iris. Holistic 

measurement of intellectual capital. OECD technical  meeting. International symposium 

measuring and reporting intellectual capital: experience, issues, and prospects,  Amsterdam, 

9-10 June 1999. Disponível em < http://www.ll-a.fr/intangibles/publications.htm>. Acesso em 

12.05.09. 



278 

 

 

 

BOUNFOUR, A; EDVINSSON, L. IC For Communities, Nations, Regions, e Cities. 

Elsevier Butterworth-Heinemann, Boston, 2005 

BOUNFOUR, Ahmed.  The IC-deal approach.  Journal of Intellectual Capital, v. 4, n° 3, p. 

396-412, 2003a. 

BOUNFOUR, Ahmed. The management of intangibles, the organisation’s most valuable 

assets. Rutledge, London e New York, 2003. 

BOURGEOIS, L. J. On the measurement of organizational slack. Academy of Management 

Review, v. 6, p. 29–39, 1981. 

BRADLEY, M.; JARRELL, G.;  KIM, E. H. On the Existence of an Optimal Capital 

Structure: Theory and Evidence. Journal of Finance, v. 39, p. 857-878, July 1984. 

BRANDER,  J. A.; LEWIS, T. R. Oligopoly and financial structure: the limited liability 

effect. American Economic Review, v. 76, p. 956–970, 1986. 

BREALEY,  Richard A.; MYERS, Stewart C.  Finanças Corporativas: Financiamento e 

Gestão de Risco. Bookman, São Paulo, 2003a 

BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C. Principles of Corporate Finance.  7 ed. 

Boston: McGraw-Hill, 2003.  

BRENNAN, N.; CONNEL, B.  Intellectual capital: current issues and policy implications - 

23rd Annual Congress of the European Accounting Association, Munich, 29-31 March, 2000. 

Journal of Intellectual Capital. v. 1, n°3, p. 206-240, 2000. 

BRITO L. A. L.; VASCONCELOS, F. C. A influência do país de origem no desempenho das 

empresas. Revista de Administração Contemporânea. v. 9, n° 4, 2005. 

BROMILEY, P. Testing a causal model of corporate risk taking and performance. Academy 

of Management Journal, v. 34, p.37–59, 1991. 

BROOKING, Annie. Intellectual Capital. International Thomas Business Press, 1998 

BROOKING, Annie. Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium 

Enterprise. Londres, Thompson Learning Europe, 1996. 

BURRELL, G.; MORGAN, G. Sociological paradigms and organizational analysis. 

Heinemann, Portsmouth, NH, 1979 

CAMARGOS, M. A. e BARBOSA, F. V. Estudos de evento: teoria e operacionalização. 

Caderno de Pesquisas em Administração. São Paulo, v. 10, nº 3, p. 01-20, julho/setembro, 

2003. 

CAMARGOS, Marcos Antonio de. Fusões e aquisições de empresas brasileiras: criação de 

valor, retorno, sinergias e risco. Tese (doutorado em Administração), UFMG, 2008 

CAMARGOS, Marcos Antonio; BARBOSA, Francisco Vidal. Fusões e aquisições de 

empresas brasileiras: criação de valor e sinergias operacionais. Anais eletrônicos... 

EnANPAD, Rio de Janeiro, 2008 

CAMPA,  José  M.; RENZE-WESTENDORF M.; SCHIERECK, Dirk; ZEIDLER, Félix.  

Cross Border Acquisitions and Shareholder Wealth - Evidence from Spain. European 

Business School.  3rd Iberian International Business Conference - IIBC2007. Anais… 

Aveiro, 19–20 Oct/2007 



279 

 

 

 

CAMPA, José M.; HERNANDO, Ignacio. Shareholder Value Creation in European M&As.   

European Financial Management, p. 47-81, 2004. 

CAÑIBANO, Leandro;  COVARSÍ, Manuel Garcia-Ayuso; SANCHEZ, M. Paloma. The 

value relevance and managerial implications of intangibles: a literature review. OECD – 

Directorate for Science, Technology and Industry. Mar/1999. Disponível em < http://www.ll-

a.fr/intangibles/publications.htm>. Acesso em 12.05.09. 

CAPON, N.; FARLEY, J. U.; HOENIG, S. Determinants of financial performance: A meta-

analysis. Management Science. v. 36, n. 10, p. 1143-1159, 1990. 

CAPRON, L.; PISTRE, N. When do acquirers earn abnormal returns? Strategic 

Management Journal, v.23, n.9, p.781-794, 2002. 

CARRETE, Liliam Sanchez. Estrutura de Capital: evidências empíricas de período 

inflacionário e período de estabilização inflacionária. VI SEMEAD-Anais…, USP: São 

Paulo, 2003 

CARTON, Robert B. Measuring organizational performance:  an exploratory study.  

(Tese)  The University of Georgia, Athens, Georgia, USA, 2004 

CARTON, Robert B.; HOFER, Charles W. Measuring Organizational Performance, 

Metrics for Entrepreneurship and Strategic Management Research. Edward Elgar. 

Northampton, MA, USA, 2006.    

CARTON, Robert B.; HOFER, Charles W. Organizational financial performance:  identifying 

and testing multiple dimensions. Academy of Entrepreneurship Journal, v. 16, n°1, 2010 

CARVER, Robert H.; NASH, Jane Gradwohl. Doing data analysis with SPSS. USA: 

Duxbury-Thomson Learning,  2000 

CERBIONI, Fabrizio; PARBONETTI, Antonio. Exploring the Effects of Corporate 

Governance on Intellectual Capital Disclosure: An Analysis of European Biotechnology 

Companies, 2006. University of Padova. Disponível em  < 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?_id=1012838 >. Acesso em: 30.04.2009. 

CHAMINADE, C.; JOHANSSON, U. Can guidelines for intellectual capital management e 

reporting be considered without addressing cultural differences? Journal of Intellectual 

Capital, v. 4, nº 4, p. 528-542, 2003 

CHIN, W. W. How to Write Up and Report PLS Analyses. In: VINZI et al. Handbook of 

Partial Least Squares: Concepts, Methods and Applications. Cap 7, p. 171 - 193, Springer, 

London /New York,  2010. Chapter 28, p. 655- 690, 2010. 

CHIN, W. W. The partial least squares approach to structural equation modeling. In: 

Marcoulides G. A. (Ed.). Modern methods for business research (p. 295–336). New Jersey: 

Lawrence Erlbaum, 1998. 

CHIN, W. W.; NEWSTED, P. R. Structural Equation Modeling analysis with small sample 

using Partial Least Squares. In: HOYLE, R. H. (Ed.). Statistical strategies for small sample 

research, p.307-341, Thousand Oaks: Sage Publications, 1999.  

CHIN, W. W.; GOPAL, A. Adoption Intention in GSS: relative importance of beliefs. Data 

Base Advances, v. 26, n. 2-3, p. 42-64, 1995. 

CHIN, Wynne W.; DIBBERN,  Jens. An Introduction to a Permutation Based Procedure for 

Multi-Group PLS Analysis: Results of Tests of Differences on Simulated Data and a Cross 



280 

 

 

 

Cultural Analysis of the Sourcing of Information System Services Between Germany and the 

USA. In: VINZI et al. Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods and 

Applications. Cap 7, p. 171 - 193, Springer, London /New York,  2010.  

CHUNG, Kee H; PRUITT, Stephen W. A simple approximation of Tobin's q. Financial 

Management. v. 23, n.3; p.70v. Tampa: Autumn, 1994 

CIRILLO, Marcelo Angelo; FERREIRA, Daniel Furtado. Extensão do teste para normalidade 

univariado baseado no coeficiente de correlação quantil-quantil para o caso multivariado. 

Revista de Matemática e Estatística, São Paulo, v. 21, n°3, p.67-84, 2003  

COHEN, E.  Fusions, acquisitions: les voies du capital. Sciencies humaines. n ° 29, juin-

juillet-août, 2000 

COLLIS, Jill. Pesquisa em administração - um guia prático para alunos de graduação e pós-

graduação. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

COMBS, James G.; CROOK, Toledo R.; SHOOK, Carole L. The dimension of organizational 

performance and its implications for strategic management research. In: KETCHEN, David J.; 

BERGH, Donald D. Research methodology in strategy and management. San Diego: 

Elsevier, 2004. p. 259-286. 

COMERLATO, G. M. B; TERRA, P. R. S. - Um estudo sobre a relevância das informações 

geradas nas apresentações das companhias abertas para a Associação Brasileira dos Analistas 

do Mercado de Capitais. Anais eletrônicos... EnANPAD-2003. ANPAD, 2003 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Study on the measurement of 

intangible assets and associated reporting practices - abridged version, May /2003a. 

Disponível em < http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/brs/competitiveness/2003-

study-intangassets-short_en.pdf >. Acesso em 14.05.09. 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Study on the measurement of 

intangible assets and associated reporting practices (Baruch Lev (New York), Prof. 

Margaret A. Abernethy and Dr Anne Wyatt (Melbourne), and Prof. Patrizio Bianchi and Dr 

Sandrine Labory (Ferrara). April/2003. Disponível em http://ec.europa.eu/ internal_market/ 

services/docs/brs/competitiveness/2003-study-intangassets-full_en.pdf>. Acesso em 14.05.09. 

CONTRACTOR, Farok J. Valuing corporate knowledge and intangible assets: some general 

principles. Knowledge and Process Management, v. 7, n° 4, p. 242-255, Oct/Dec 2000. 

COOPER, D.; SCHINDLER, P. Métodos de pesquisa em administração. Porto Alegre: 

Bookman, 2003. 

CORDAZZO, M. IC Statement vs. Environmental and Social Reports: An Empirical Analysis 

of their Convergences in the Italian Context. Journal of Intellectual Capital, v. 6, n° 3, 

2005. 

CORDEIRO, Clara; MACHÁS, Alexandra; NEVES, Maria Manuela. A Case Study of a 

Customer Satisfaction Problem: Bootstrap and Imputation Techniques In: VINZI et al. 

Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods and Applications. Cap 12,  p. 279 – 

287, Springer, London /New York,  2010. 

DAMANPOUR, F. Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants. 

Academy of Management Journal, v. 34, p. 555–590, 1991. 

DANBOLT, Jo.  Target Company Cross-border Effects in Acquisitions into the UK.  

European Financial Management, p. 83-108, 2004.   

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=8805969&SrchMode=2&sid=1&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1213762547&clientId=18113


281 

 

 

 

DANISH AGENCY FOR TRADE AND INDUSTRY - DATI.  A Guideline for Intellectual 

Capital Statements - A Key to Knowledge Management. DATI, September, 1997. 

DANISH AGENCY FOR TRADE AND INDUSTRY - DATI.  A Guideline for Intellectual 

Capital Statements - A Key to Knowledge Management. DATI, November, 2000. 

DANISH AGENCY FOR TRADE AND INDUSTRY - DATI.  A Guideline for Intellectual 

Capital Statements - A Key to Knowledge Management. DATI, December, 2001. 

DANISH AGENCY FOR TRADE AND INDUSTRY - DATI.  A Guideline for Intellectual 

Capital Statements - A Key to Knowledge Management. DATI, Jun, 2003. 

DANISH AGENCY FOR TRADE AND INDUSTRY – DATI. Intellectual Capital 

Accounts - Reporting and managing intellectual capital. DATI, 1997. 

DATALGO. L' ICB, un code sectoriel unique pour l‘ensemble de la planète. Flash du 16-01-

2006. Disponível em <http://www.datalgo.com/flash-20060116-ICB-secteur-bourse.htm > 

Acesso em 03.03.2009 

DEAN, Alison; SHARP, John. Getting the most from NUD*IST/NVivo. Electronic Journal 

of Business Research Methods, v. 4, n°1, p. 11-22, 2006. Disponível em < 

www.ejbrm.com>. Acesso em: 06.05.2011 

DEANGELO, H.;  MASULIS, R.W.  Optimal Capital Structure under Corporate and Personal 

Taxation, Journal of Financial Economics v. 8, p. 3-29, 1980. 

DEMO, Pedro. Pesquisa e informação qualitativa. Campinas: Papirus, 2001 

DIAMANTOPOULOS, A.; WINKLHOFER, H. M. Index construction with formative 

indicators: an alternative to scale development. Journal of Marketing Research. v.38, n° 2, 

p.269-277, 2001 

DIAMANTOPOULOS, Adamantios. Incorporating Formative Measures into CBSEM. MIS 

Quarterly, v. 35 No. 2 pp. 335-358, June/2011 

DICIONNAIRE DES SYNONYMES. Disponível em <http://www.dictionnaire-

synonymes.com/>. Acesso em 15/07/2009.  

DIERICKX, I.; COOL, K. Asset stock accumulation e sustainability of competitive 

advantage. Management Science, v. 35, n° 12, p. 1504-1511, 1989. 

DIJKSTRA, Theo K. Latent Variables and Indices: Herman Wold‘s Basic Design and Partial 

Least Squares.  In: VINZI et al. Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods 

and Applications. Cap 1, p. 23 - 46, Springer, London /New York, 2010. Chapter 28, p. 655- 

690, 2010. 

DONAIRE, Denis. A utilização do estudo de casos como método de pesquisa na área da 

administração. Revista IMES, ano XIV, n.40, maio/ago, 1997 

DRUCKER, Peter F. Administrando em Tempos de Grandes Mudança. São Paulo, Ed. 

Pioneira. 1995 

DYER, J. H.; SINGH, H. The relational view: cooperative strategy e sources of 

interorganizational competitive advantage. The Academy of Management Review. v. 23, n. 

4, p. 660-679, 1998. 

DZINKOWSKI, R. The measurement and management of Intellectual Capital: an introduction. 

International Management Accounting Study, Vol. 78 No. 2, pp. 32-36, 2000.  



282 

 

 

 

EDVINSSON, L. MALONE, L. S. Capital Intelectual. São Paulo: Makron Books, 1998 

EDVINSSON, L.; MALONE, M. S. Intellectual Capital: Realizing your company‘s true 

value by finding its hidden brainpower. Harper Business, 1997.   

EFFAS – The European Federation of Financial Analysts Societies.  Measurement, 

Reporting and Valuation of Intellectual Assets - the Investor View.  OECD Experts 

Workshop, National Academy of Sciences. Washington DC, US, October, 2006. Disponível 

em < http://www.oecd.org/dataoecd/8/21/41596008.pdf>. Acesso em 12.10.09 

EFFAS – The European Federation of Financial Analysts Societies. Principles for Effective 

Communication of Intellectual Capital. EFFAS-CIC (Commission on Intellectual Capital). 

Frankfurt, Germany, 2008. Disponível em < http://www.effas.com/pdf/EFFAS_CIC_web.pdf 

>. Acesso em 12.10.09 

EUROPEAN COMMISSION. Análise da conformidade entre as normas e IAS 

("International Accounting Standards") aplicáveis aos exercícios contabilísticos iniciados 

antes de 1 de julho de 1999 e as directivas européias em matéria de contabilidade. 6003/2000 

PT- Bruxelas, 18 de Fevereiro de 2000. Disponível em < 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/markt-2000-6003/6003_pt.pdf >. Acesso 

em 20/07/09 

EUROPEAN COMMISSION. Análise da conformidade entre as normas IAS 35, IAS 36, 

IAS 37, IAS 38, IAS 22 (revista em 1998), IAS 16 (revista em 1998), IAS 28 (revista em 

1998), IAS 31 (revista em 1998) e as directivas européias em matéria de contabilidade. 

XV/6010/99PT, 1999. Disponível em < http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ 

docs/markt-1999-6010/ 6010 _pt.pdf >. Acesso em 20/07/09 

EUROPEAN COMMISSION. European ICS Guideline - InCaS: Intellectual Capital 

Statement – made in Europe. (Alwert, Kay; Bornemann, Manfred; Kivikas, Mart; Edvinsson, 

Leif; Heisig, Peter; Mertins, Kai et al). Federal Ministry of Economics and Labour (ed.), 

European Commission, DG Research, 2004. Disponível em: < www.oecd.org>. Acesso em 

22.07.09 

EUROPEAN COMMISSION. Meritum Project. (Cañibano, Leandro; Covarsí, Manuel 

Garcia-Ayuso; Sanchez m. Paloma.; Chaminade, C). Guidelines for managing e reporting on 

intangibles-Intellectual Capital Report. 2006. Disponível em: < http://www.uam.es/ meritum 

>. Acesso em: 03.05.2009. 

EUROPEAN COMMISSION. Ricardis Project - Reporting Intellectual Capital to Augment 

Research, Development e Innovation in SMEs - European Commission - Report to the 

commission of the high level expert group on Ricardis - Encourage corporate measuring e 

reporting on research e other forms of intellectual capital. Jun, 2006. Disponível em: < 

http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/capital_report_en.htm>. Acesso em 15.05.2009  

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. KM Terminology. In: European 

Guide to Good Practice in Knowledge Management, Part 5. CEN, Bruxelas, 2004a. 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. Projeto InCaS - Intellectual 

Capital Statement – made in Europe. European Guide to Good Practice in Knowledge 

Management, Part 5. CEN, Bruxelas, 2004. 

FAMA, E.; FISHER, L.; JENSEN, M. The adjustment of stock prices to new information. 

International Economics Review, vol. 10 (1), p. 1-21, 1969 

http://www.oecd.org/dataoecd/8/21/41596008.pdf
http://www.effas.com/pdf/EFFAS_CIC_web.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/markt-2000-6003/6003_pt.pdf
http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/capital_report_en.htm


283 

 

 

 

FIRER, S.; WILLIAMS, S. M. Intellectual capital e traditional measures of corporate 

performance. Journal of intellectual capital, v. 4, n° 3, p.348-360, 2003.  

FLORES, J. Gil.  Análisis de datos cualitativos – aplicaciones a la investigácion educativa. 

Barcelona: PPU, S.A. Promociones y Publicaciones Universitárias, S.A., 1ª edición, 1994. 

FLORIN, J;  LUBATKIN, M.; SCHULZE, W. A social capital model of high-growth 

Ventures. Academy of Management Journal, v. 46, n° 3, p.374-384, 2003. 

FORNELL, C. A second generation of multivariate analysis: classification of methods and 

implication for marketing research. Review of Marketing, Chicago, 1987 

FORNELL, C. A second generation of multivariate analysis: classification of methods 

and implication for marketing research. Working paper n° 414,  Division of Research – 

Graduate School of Business Administration – The University od Michigan, 1985. Disponível 

em: < http://quod.lib.umich.edu/b/busadwp/images/b/1/4/ b1408124.0001.001.pdf >. Acesso 

em 26/07/2011 

FORNELL, C.; BOOKSTEIN, F. L. Two structural equation models: LISREL and PLS 

applied to consumer exit-voice theory. Journal of Marketing Research, v.19, n.4, p.440- 

452, nov./1982.  

FORNELL, C.; LARCKER, D. F. Evaluating structural equation models with unobservable 

variables and measurement error. Journal of Marketing Research, v.18, p.39-50, fev. 1981. 

FORNELL, C.; LORANGE, P.; ROOS J. The cooperative venture formation process: A latent 

variable structural modeling approach. Management Science, v. 36 n°10, p. 1246–1255, 

1990 

FOSS, K.; FOSS, N. The next step in the evolution of the RBV: integration with transaction 

costs economics. CKG Working Paper n°4/2004. Copenhagen, Business School, mar/2004.  

FREDERICK, W. Recent Developments in Intellectual Capital Reporting and their Policy 

Implications. OECD Education Working Papers, No. 17, OECD - Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2009. Disponível em < 

http://www.sourceoecd.org/rpsv/ workingpapers/19939019/wp_5ksq3qz6bzlt.htm >. Acesso 

em 18.07.09 

FROOT, K.A.; SCHARFSTEIN, D.S.; STEIN, J.C. Risk management: coordinating corporate 

investment and financing policies. Journal of Finance, v.48, p. 1629–1658, 1993. 

GANDÍA, Juan L. Internet disclosure by nonprofit organizations: empirical evidence of 

nongovernmental organizations for development in spain. Nonprofit and Voluntary Sector 

Quarterly, v. 40, n°1, p. 57-78, 2003. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1739738>. 

Acesso em 28.04.2009.  

GARCÍA-MECA, Emma.  Bridging the gap between disclosure and use of intellectual capital 

information. Journal of Intellectual Capital, v. 6, n° 3,  p. 427-440. Bradford, 2005.  

GARDÈS, Nathalie E. Fusions et acquisitions bancaires européennes: la performance des 

opérations transfrontières. Anais... XIV Conférence Internationele de Management 

Stratégique. Pays de la Loire, Angers 2005. Disponível em < http:www.strategie.aims.com/ >.  

Acesso em 17/11/2010 

GEFEN,  David; RIGDON, Edward E.; STRAUB, Detmar.  An Update and Extension to 

SEM Guidelines for Administrative and Social Science Research. MIS Quarterly, v. 35 n° 2,   

http://www.sourceoecd.org/rpsv/%20workingpapers/19939019/wp_5ksq3qz6bzlt.htm


284 

 

 

 

– Appendices, p iii-A7, June/ 2011a. Disponível em ―Online Supplements‖,  section of the 

MIS Quarterly‘s website  < http://www.misq.org>. Acesso em 25/08/2011 

GEFEN, D.; STRAUB, D. W.; BOUDREAU, M. C. Structural Equation Modeling and 

Regression:  Guidelines for Research Practice. Communications of the Association for 

Information Systems, v. 4, n°7, p. 1-70, 2000.   

GEFEN, David; RIGDON, Edward E.; STRAUB, Detmar . An Update and Extension to SEM 

Guidelines for Administrative and Social Science Research. MIS Quarterly,  v. 35, n° 2,  p. 

iii-xiv, Junho/ 2011  

GELB, David S.  Intangible assets and firms' disclosures: An empirical investigation. Journal 

of Business Finance & Accounting. v. 29, n°. 3/4,  p. 457-476. Oxford: Abr/Mai, 2002. 

Disponível em: < http://ssrn.com/=312715>. Acesso em: 20.10.2010. 

GIOIA, Denis. A.; PITRE, Evelyn. Multiparadigm perspectives on theory building. The 

Academy of Management Review, v. 15, n.4, p.584-602, 1990.  

GITMAN, Lawrence J . Princípios de administração financeira – essencial. Porto Alegre, 

Bookman, 2001. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. Harbra, São Paulo, 2002.  

GITMAN, Lawrence J.; MADURA, Jeff. Administração financeira – uma abordagem 

gerencial. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003. 

GLICK, William H.; WASHBURN, Nathan T; MULLER, Chet C. The myth of firm 

performance. In: 69 Annual Meeting of American Academy of Management, 2005. Honolulu. 

Anais… Honolulu: Academy Of Management Review, , p. 1-28, 2005. 

GODOY, Arilda Schmidt. Estudo de caso qualitativo. In: GODOI, Cristiane Kleinübing et al. 

Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. Cap. 

4. São Paulo: Saraiva, 2006. 

GOERGEN, Marc; RENNEBOOG, Luc. Shareholder Wealth Effects of European Domestic 

and Cross-border Takeover Bids. European Financial Management, p. 9-45, 2004. 

GOODHUE, Dale L.; LEWIS, William; THOMPSON, Ronald L.PLS,Small sample size and 

statistical power in MIS research. 39th Hawaii International Conference on System Sciences', 

Kauai, HI, USA, pp. 1-10, Anais…,  IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, 1–10, 

2006. 

GRACE, James B.; BOLLEN, Kenneth A. Interpreting the Results from Multiple Regression 

and Structural Equation Models Bulletin of the Ecological Society of America – 

Commentary,  p. 283 – 295,  October /2005. Disponível em: <http://www.odum.unc.edu/ 

odum/content/pdf/ Bollen%20Grace&Bollen%20%282005%29%20EcolSocBul.pdf>. Acesso 

em 20.08.2011. 

GRUNING, Michael. Computerised Measurement of Corporate Disclosure. European-

University Viadrina, Frankfurt (Oder), Germany. Apresentado preliminarmente nos eventos 

2007-EAA Annual Meeting e 2008 FRBC Conference. Revisto em 2009. Disponível em: < 

http://ssrn.com/1440255>. Acessado em 06/05/2010 

GUJARATI, Damodar N. Basic Econometrics. 4 ed.The McGraw−Hill Companies, 2004 



285 

 

 

 

GUTHRIE, J; PETTY, R; YONGVANICH, K; RICCERI, F. Using content analysis as a 

research method to inquire into intellectual capital reporting. Journal of Intellectual Capital, 

ABI/INFORM Global, v. 5, n° 2, p. 282 -293, 2004 

GUTHRIE, James; JOHANSON, U.; BUKH, P.N.; SANCHEZ, P. Intangibles and the 

transparent enterprise: new strands of knowledge. Journal of Intellectual Capital, v. 4, n° 4, 

p. 429–440, 2003 

GUTHRIE, James; PETTY, Richard.  Intellectual capital: Australian annual reporting 

practices. Journal of Intellectual Capital, v. 1, n° 3, p. 241-251, Bradford, 2000 

HAENLEIN, Michael;  KAPLAN, Andreas M. A Beginner‘s Guide to Partial Least Squares 

Analysis. In: Understanding  Statistics, v. 3, n° 4, p. 283–297, Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc. 2004. Disponível em < http://www.stat.umn.edu/~sandy/ 

courses/8801/articles/pls.pdf>. Acesso em 20/08/2011 

HAIR Jr., Joseph F.; BABIN, Barry; MONEY, Arthur H.; SAMOUEL, Phillip. 

Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração. Porto Alegre, Bookman, 2005 

HAIR Jr., Joseph F.; BLACK, William. C.; BABIN, Barry; ANDERSON, Rolph.E.;  

TATHAM, Ronald L. Multivariate Data Analysis. 6 ed. . New Jersey, Pearson Prentice 

Hall, 2005a. 

HAIR Jr., Joseph F.; BLACK, William. C.; BABIN, Barry; ANDERSON, Rolph.E.;  

TATHAM, Ronald L. SEM Basics: A Supplement to Multivariate Data Analysis. -

Multivariate Data Analysis, Pearson Prentice Hall Publishing, s/d.  Disponivel em:< 

http://www.mvstats.com/Downloads/Supplements/SEM_Basics.pdf>. Acesso em: 20.08.2011 

HAIR, Joe F.; RINGLE, Christian M.;   SARSTEDT, Marko. PLS-SEM: Indeed A Silver 

Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, vol. 19, no. 2 pp. 139–151, spring 2011. 

HAIR, Joseph F.; TATHAM, Ronald L.; ANDERSON, Rolph.E.; BLACK, William.C. 

Multivariate data analysis. 5 ed. New Jersey, Prentice Hall, 1998. 

HAIR, Joseph F.; TATHAM, Ronald L.; ANDERSON, Rolph.E.; BLACK, William.C. 

Análise Multivariada de Dados, 5. ed, Porto Alegre, Bookman, 2007 

HALARY, Isabelle. Ressources immatérielles et finance de marché: le sens d‘une liaison. 

Seminaire du CERAS-LAME, Université de Reims. Anais... 27 septembre, 2007. Disponível 

em:<http://seminaire.samizdat.net/Ressources-immaterielles-et.html>. Acesso em 01.02.2009 

HAND, John R. M; LEV, Baruch. Intangible assets: values, measures, and risks. Oxford 

University Press, 2003 

HARRIS, M.;  RAVIV, A. The Theory of Capital Structure. Journal of Finance, v.  46, p. 

297-355, mar 1991 

HARTLEY, Jean. Case study research. In: CASSELL, Catherine ; SYMON, Gillian. 

Essential guide to qualitative methods in organizational research. Cap 26, p. 323 – 333. 

Sage, 2004. 

HENDRIKSEN, Eldon S.; VAN BREDA, Michael F. Accounting theory. 5th ed. Chicago, 

Irwin, 1992 

HENSELER, Jörg; FASSOTT,  Georg: Testing Moderating Effects in PLS Path Models: An 

Illustration of Available Procedures. In: VINZI et al. Handbook of Partial Least Squares: 

http://seminaire.samizdat.net/Ressources-immaterielles-et.html


286 

 

 

 

Concepts, Methods and Applications. Chapter 30, p.713 - 733, Springer, London /New York,  

2010.  

HENSELER, Jörg; RINGLE, ChristianM.; SINKOVICS, Rudolf R. The use of partial least 

squares path modeling in international marketing.  New Challenges to International 

Marketing. Advances in International Marketing, v.20, 277–319, 2009. Disponivel em: 

<http://php.portals.mbs.ac.uk/Portals/49/docs/rsinkovics/pubs/2009-AIM-Henseler-Ringle-

Sinkovics-PLS.pdf > Acesso em 16/09/2011. 

HERMAN, Raine; KAURANEN,  Ilkka. Value creation potential of intellectual capital in 

biotechnology– empirical evidence from Finland.. R&D Management; v. 35, i. 2, p.171-185, 

2005 

HOLLAND, John.  Corporate value creation, intangibles and disclosure. Working Paper, 

Department of Accounting and Finance, University of Glasgow, Glasgow, 2001. Disponível 

em: < https://dspace.gla.ac.uk/handle/1905/136>. Acesso em 06.06.2008 

HOLLAND, John. Corporate disclosure, learning and the management of expectations. 

Working paper. Department of Accounting and Finance, University of Glasgow, 2006. 

Disponível em: < https://dspace.gla.ac.uk/handle/1905/632 >. Acesso em 06.06.2008 

HOLLAND, John. Corporate intangibles, stories and the content of disclosure. Working 

Paper, Department of Accounting and Finance, University of Glasgow, Glasgow, 2006a. 

Disponível em: < https://dspace.gla.ac.uk/handle/1905/630>. Acesso em 06.06.2008 

HOLSTI, O.R. Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Addison-Wesley, 

Reading. M.A, 1969. 

HOVAKIMIAN, A.; OPLER, T; TITMAN, S. The debt–equity choice. Journal of Financial 

and Quantitative Analysis, v. 36, p.1–24, 2000. 

HSIEH, Hsiu-Fang; SHANNON, Sarah E. Three approaches to qualitative content analysis. 

Qualitative Health Research, v. 15, n° 9, p. 1277-1288. Sage Publications, Nov, 2005.  

HUANG, Chunghuey; WANG, Mao-Chang. The Effects of Economic Value Added and 

Intellectual Capital on the Market Value of Firms: An Empirical Study. International 

Journal of Management, v. 25, n° 4 , p. 722-731, 2008 

HUBERMAN, Leo. Historia da Riqueza do Homem. 14ª. ed. Zahar, Rio de Janeiro. 1978 

HULLAND, J. S. Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A 

review of four recent studies. Strategic Management Journal, v. 20, n° 4, p. 195–204, 1999. 

HWANG, Heungsun. GeSCA, 2009. Disponivel em < http://www.sem-gesca.org/ > Acesso 

em 28/08/2011 

HWANG, Heungsun; MALHOTRA, Naresh K.; KIM, Youngchan; TOMIUK, Marc A.; 

HONG, Sungjin. A Comparative Study on Parameter Recovery of Three Approaches to 

Structural Equation Modeling. Journal of Marketing Research, v. XLVII p. 699–712, 

agosto/2010.  

HYLAND, David C. The long-run performance of diversifying firms. Journal Economics 

and Finance, v. 32, p.294–310, Springer Boston, 2008 

IFAC - International Federation of Accountants.  The Measurement and Management of 

Intellectual Capital – An Introduction. IFAC-STUDY N°7,  1998. 

https://dspace.gla.ac.uk/handle/1905/630
https://dspace.gla.ac.uk/handle/1905/136
https://dspace.gla.ac.uk/handle/1905/630
https://dspace.gla.ac.uk/handle/1905/630


287 

 

 

 

JAGERSMA Pieter K. Cross-border Acquisitions of European Multinationals. Journal of 

General Management, p. 13-34, 2005. 

JARVIS, Cheryl Burke; MACKENZIE, Scott B.; PODSAKOFF,  Philip M. A critical review 

of construct indicators and measurement model misspecification in marketing and consumer 

research.  Journal of Consumer Research, v. 30, n° 2,  p. 199-218. ABI/INFORM Global, 

Sep 2003 

JENSEN, Henrik; MOURITSEN, Jan; THOMSEN, Jens Houe; PEDERSEN, Jens Sejer; 

KIRKEGAARD, Lars; OTTERSTRØM, Anja; RASMUSSEN, Sten Kirkegaard; REBIEN, 

Steffen; JONASEN, Søren Engelsted;  BIRCH, Annette. Intellectual Capital Accounts - 

Reporting and managing intellectual capital. The Danish Trade and Industry Development 

Council Memorandum, May, 1997. Disponível em: < http://www.oecd.org/dataoecd/ 

16/50/1948022.pdf>. Acesso em 22.07.09 

JENSEN, M. C., Agency Costs of Free Cash Flow, Coporate Finance and Takeovers.  

American Economic Review, v. 76, p. 323-339, 1986. 

JENSEN, M.C.; MECKLING, H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 

and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, v. 3, p. 305-360, December 

1976. 

JICK, Todd D. Mixing Qualitative and Quantitative Data: Triangulation in Action.  

Administrative Science Quarterly, n° 24, i. 4, p. 602-611, 1979. 

JOHNSON, R. A.; WICHERN, D.W. Applied multivariate statistical analysis. New Jersey, 

Prentice Hall, 1982 

JORDAN,  J; LOWE,  J; TAYLOR,  P.  Strategy and financial policy in UK small firms. 

Journal of Business Finance and Accounting, v. 25, p.1–27, 1998. 

JORESKOG, K.G.; WOLD, H.,. The ML and PLS techniques for modeling with latent 

variables: historical and comparative aspects. In: JORESKOG, K.G.; WOLD, H. (eds.) 

Systems under indirect observation: causality structure and prediction. v.1, p.263–270. 

Amsterdam: North Holland, 1982 

KALAFUT, Pamela Cohen; LOW, Jonathan. The value creation index: quantifying intangible 

value. Strategy & Leadership; Volume: 29 Issue: 5; 2001 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into 

Action, Harvard Business School Press, Boston, MA, 1996. 

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. Mapas Estratégicos - Convertendo ativos 

intangíveis em resultados tangíveis. Campus,  Rio de Janeiro, 2004 

KAUFMANN, L.; SCHNEIDER, Y. Intangibles: a synthesis for current research. Journal of 

Intellectual Capital. v. 5, n° 3, p. 366-338, 2004. 

KAYO, E. K.; TEH, C.; KIMURA, H. Ativos Intangíveis e Criação de Valor: o Papel das 

Marcas e Patentes. Anais eletrônicos... 3 Es – 2005. ANPAD, 2005.  

KAYO, E. K.; TEH, Chang C.; BASSO, Leonardo F. C.. Ativos intangíveis e estrutura de 

capital: a influência das marcas e patentes sobre o endividamento. Revista de 

Administração, v. 41, n. 2, p. 158-168, 2006. 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=D4A1E5D2290590A8D1201FF370E5B22C?contentType=Article&contentId=1500383
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=D4A1E5D2290590A8D1201FF370E5B22C?contentType=Article&contentId=1500383


288 

 

 

 

KAYO, Eduardo Kazuo. A estrutura de capital e o risco das empresas tangível intangível-

intensivas: uma contribuição ao estudo da valoração de empresas. – Tese (Doutorado em 

Administração). Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2002.  

KAYO, Eduardo Kazuo. Intangibilidade e criação de valor: três estudos sobre as conexões 

entre finanças e estratégia. Tese de Livre-Docente, FEA-USP. São Paulo: USP, 2007 

KAYO, Eduardo Kazuo; KIMURA, Herbert; BASSO, Leonardo Fernando C; KRAUTER, 

Elizabeth.  Os fatores determinantes da intangibilidade. Revista de Administração 

Mackenzie,  v.7, n. 3, p. 112-130, 2006. 

KAYO, Eduardo Kazuo; PATROCÍNIO, Mauricio Réa; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva. 

Intangibilidade e criação de valor em aquisições: o papel moderador do endividamento. 

Revista de Administração, São Paulo, v. 44, n°1, p.59-69, jan./fev./mar. 2009 

KELLE, Udo. Capabilities for theory building & hypothesis testing. In: Software for 

Computer Aided Qualitative Data Analysis. Data Archive Bulletin, n° 65, 1997. Disponível 

em <http://www.soc.surrey.ac.uk/caqdas/klelle.doc >. Acesso em: 10.09.2008 

KERLINGER, Fred Nichols; LEE, Howard B. Foundations and behavioral research. 

caps.2 e 3 (p.23 – 61), 4 ed. California: Thomas Learning, 2000  

KESTER, W. Carl. Capital and ownership structure: a comparison of United States and 

japanese manufacturing corporations. Financial Management, n. 15, p. 5-16, spring 1986. 

KIMURA Herbert; MARTIN, Diógenes; NAKAMURA, Wilson. Modelagem de Economic 

Rents através das Vantagens de Capability-Building e de Resource-Picking. Anais 

eletrônicos....EnANPAD, 2004. 

KLINE, Rex B.  Principles and practice of structural equation modeling.  Guilford Press, 

2005. 

KOCHHAR, Rahul; HITT, Michael A. Linking Corporate Strategy to Capital Structure: 

Diversification Strategy, Type and Source of Financing. Strategic Management Journal, v. 

19, n. 6, p. 601-610, jun., 1998 

KOENIG, Thomas. Compounding mixed-methods problems in frame analysis through 

comparative research. Qualitative Research, 6, p. 61-76, 2006 

KOHL, Holger. Intellectual Capital Structure (ICS) and SMEs- German experiences by 

developing and implementing Intellectual Capitals Statements. In: DIT SMEs Forum 5th 

INSME Annual Meeting, Dubai, 20-23, Abr, 2009. Disponível em < 

http://www.annualmeeting2009.insme.org/presentazioni/Kohl_Dubai_INSME-Kohl.ppt >. 

Acesso em 19.07.09  

KOKA, B.; PRESCOTT, J. E. Strategic Alliances as Social Capital: A Multidimensional 

view. Strategic Management Journal, v. 23,  i. 9, p.795-816, 2002 

KRAUTER, Elizabeth; SOUSA, Almir F. Medidas de avaliação de desempenho financeiro e 

criação de valor para o acionista: um estudo de caso. Anais em CD... X Semead - Seminários 

em Administração, 2007, v. 1. p. 1-15, São Paulo, 2007 

KRISTANDL, Gerhard.  Trying to define Intellectual Capital - A review of terms, 

definitions, and suggestions, and the attempt to find a positive definition of Intellectual 

Capital, Intangibles, and Intangible Assets. Working-paper, Vienna University of Economics 

and Business Administration, Viena, 2006. Apresentação no 1° Congress of Accounting and 

Finance, Thessaloniki, Greece, 2006 e no 28th McMaster World Congress on Intellectual 

http://www.soc.surrey.ac.uk/caqdas/klelle.doc


289 

 

 

 

Capital, Hamilton, Ontario, Canada, 2007. Disponível em: < http://research.altec.gr/Ariadne/ 

ariadne3/Towards%20a%20positive%20definition%20of%20IC.doc> Acesso em: 30.07.2009 

KRISTANDL, Gerhard. Intellectual Capital - The link between capital intellectuel, 

voluntary disclosure, and cost of equity capital. SVH-Sudwestdeutscher: Alemanha, 2009.   

KRISTANDL, Gerhard; BONTIS, Nick. Constructing a definition for intangibles using the 

resource based view of the firm. Management Decision, v. 45, iss. 9, p. 1510-1524, 2007. 

Disponível em: < http://www.emeraldinsight.com/10.1108/00251740710828744 >. Acesso 

em 30.09.2009. 

KRONMEYER FILHO, Oscar Rudy; KLIEMANN NETO, Francisco José. A gestão dos 

horizontes de curto, médio e longo prazo no processo de desdobramento e gestão da 

estratégia: Uma abordagem integradora. XXV ENEGEP. Anais... Porto Alegre, RS, Brasil, 29 

de Outubro a 01 de Novembro de 2005 

L‘OBSERVATOIRE DE L‘IMMATERIEL. 3e Journée Nationale des Actifs Immatériels.  

Emergence l'Ecole française de l'immatériel. 2009a. Disponível em 

<http://www.jnai.org/ecole.php>. Acesso em 10.10.09 

L‘OBSERVATOIRE DE L‘IMMATERIEL. Actualités. Création de la première Chaire 

Universitaire Européenne sur le management de l’immatériel. 21 mai 2008. Disponível 

em < http://www.observatoire-immateriel.com/spip.php?article170&var_recherche=cr% 

C3%A9ation>. Acesso em 12.10.09 

L’OBSERVATOIRE DE L’IMMATÉRIEL. Site corporativo. Accueil. 2009. Disponível 

em < http://www.observatoire-immateriel.com/index.php>. Acesso em 12.10.09 

LACROIX, Monique ; ZAMBON , Stefano. Capital Intellectuel et creation de valeur -une 

lecture conceptuelle des pratiques française et italienne. Comptabilité - Contrôle - Audit , 

numéro spécial, p. 61 a 84, mai/2002  

LAGE, M. C.; GODOY, A. S. O uso do computador na análise de dados qualitativos: 

questões emergentes. Revista de Administração Mackenzie, v. 9, n. 4, p. 75-98, 2008.  

LAGE, Maria Campos. Utilização do software NVivo em pesquisa qualitativa: uma 

experiência em EaD. ETD – Educação Temática Digital, v.12, n.esp., p.198-226, Campinas, 

mar. 2011   

LANG, L. H. P.; STULZ, R. M.; WALKLING, R. A. Managerial performance, Tobins-Q, 

and the gains from successful tender offers. Journal of Financial Economics, v. 24, p. 137-

154, 1989. 

LAVIE, Dovev. The competitive advantage of interconnected firms: an extension of the 

resource-based view. Academy of Management Review, v.31, n.3, 2006. 

LEE, Allen S.; BASKERVILLE, Richard L. Generalizing Generalizability in Information 

Systems Research. Information Systems Research – INFORMS, v. 14, n° 3, p. 221–243, 

September 2003 

LEE, Don Y. The impact of poor performance on risk-taking attitudes:  A longitudinal study 

with a PLS causal modeling approch. Decision Sciences, 28, 1; ABI/INFORM Global, pg. 

59-80;  Winter, 1997 

LEE, Lorraine; PETTER, Stacie; FAYARD, Dutch; Robinson, Shani. On the use of partial 

least squares path modeling in accounting research. International Journal of Accounting 

http://www.emeraldinsight.com/0025-1747.htm
http://www.emeraldinsight.com/10.1108/00251740710828744
http://www.jnai.org/


290 

 

 

 

Information Systems, v.12, n° 4, p. 305-328, dec 2011. Prévia disponivel em < 

www.journals.elsevier.com/...of.../recent-articles/> Acesso em 26.09. 2011.  

LEI N° 6.385/76 - de 7 de dezembro de 1976. Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários 

e cria a Comissão de Valores Mobiliários. Disponível em: <   

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385compilada.htm >. Acesso em 17.08.2009 

LEI N° 6.404/76  - de 15 de dezembro de 1976. Lei das Sociedades por Ações (Lei das 

S.A.s). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404compilada.htm> 

Acesso em 17.08.2009 

LEI N° 8.884/94 – de 11 de Junho de 1994. Dispõe Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

LEIS/L8884.htm>. Acesso em 20.06.2008 

LEI N° 9.249/95 – de 26 de dezembro de 1995. Dispõe imposto de renda das pessoas 

jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. 

Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9249.htm>. Acesso em 

17.08.2009 

LEI Nº 11.638/07 – de 8 dezembro de 2007 - DOU  de  28/12/2007.  Disponível em: < 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11638.htm >. Acesso em 20.06.2008 

LEI Nº 9.457/97 - 5 de maio de 1997. Lei de criação da Comissão de Valores Mobiliários.  

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9457.htm#art1> Acesso em 

17.08.2009 

LEV, Baruch. A matemática da nova economia – Revista HSM Management, Ano 4 

/Número 20/ Maio - Junho 2000  

LEV, Baruch. Intangibles: management, measurement, e reporting. Washington, Brookings 

Institution, 2001.  

LEVY, Maurice; JOUYET, Jean-Pierre. L’économie de l’immatériel - la croissance de 

demain. Rapport de la commission sur l‘économie de l‘immatériel. Ministére de l ‘Économie, 

des Finances et de l ‘Industrie. Paris, le 16 mars 2006. Disponível em < 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/links/immateriel_fr.pdf>. Acesso em 

06.03.2009. 

LIEBOWITZ, J.; SUEN, C. Y. Developing knowledge management metrics for measuring 

intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, v. 1, n°1, p. 54-67, 2000. 

LIMMACK, Robin J. Corporate Mergers and Shareholder Wealth Effects 1977-1986. 

Accounting and Business Research, v. 21, n°83, p. 239-251, 1991.  

LIU, Day-Yang;  TSENG, Kuo-An; YEN, Szu-Wei. The incremental impact of intellectual 

capital on value creation. Journal of Intellectual Capital, v. 10 n° 2, p. 260-276. Emerald 

Group Publishing Limited 2009 

LLORIA, M. Begoña.  A review of the main approaches to knowledge management. 

Knowledge Management Research & Practice, v. 6, p.77–89, 2008. 

LOCK LEE, Laurence; GUTHRIE, James; GALLERY, Natalie. Corporate Social Capital 

and Firm Performance, 2009. Disponível em < http://papers.ssrn.com/sol3/ 

papers.cfm?_id=1441022>. Acesso em 06.09.2009. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm


291 

 

 

 

LOHMÖLLER, J. Latent variable path modeling with Partial Least Squares. Heidelberg: 

Physica-Verlag, p.27-154. 1989. 

LONG, M.; MALITZ, I. The Investment-Financing Nexus: Some Empirical Evidence. 

Midland Corporate Finance Journal, v. 3, p. 53-59, 1985.   

LOW, Jonathan. The value creation index. Journal of Intellectual Capital, v. 1, 3, p. 252 - 

262, 2000 

LOW, Jonathan; KALAFUT, Pam. Vantagem Invisível: como os intangíveis conduzem o 

desempenho da empresa. Porto Alegre: Bookman, 2003. 

LOWE, Julian; NAUGHTON, Tony; TAYLOR, Peter. The impact of corporate strategy on 

the capital structure of Australian Companies. Managerial and Decision Economics, v. 15, 

n°. 3, p. 245-257, May – Jun., 1994. 

MACKENZIE, Scott B.; PODSAKOFF, Philip M.; JARVIS, C. B. The Problem of 

Measurement Model Misspecification in Behavioral and Organizational Research and Some 

Recommended Solutions. Journal of Applied Psychology, v. 90, n. 4, p.710–730, 2005.  

MACKENZIE, Scott B; PODSAKOFF, Philip M.; PODSAKOFF, Nathan P. Construct 

measurement and validation procedures in MIS and behavioral research:  integrating new and 

existing techniques. MIS Quarterly, v.35, n° 2/June 2011 

MAHONEY, J. T. Economic Foundations of Strategy. Thousand, Oaks, CA. Sage, 2005. 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 3ª Ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 

MALHOTRA, Y.  Measuring knowledge assets of a nation: knowledge systems for 

development. UNDESA – United Nations Advisory Meeting of the Department of Economy 

e Social Affairs, 2002.   em <http://km.brint.com/KnowledgeManagementMeasurement 

Research.pdf>. Acesso em 03.08.2008 

MALLO, Paulino E.; ARTOLA, Maria Antonia; MORETTINI, Mariano; GALANTE, 

Marcelo J.; PASCUAL, Mariano E.; BUSETTO, Adrián R. (Grupo de investigación 

matemática borrosa. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina) Valuación de activos 

intangibles con matemática difusa y su adecuación a normas contables españolas e 

internacionales. Estudios de Economía Aplicada, v. 26, p.139-160, Agosto/2008. Disponível 

em < http://www.revista-eea.net>. Acesso em 03.08.2009 

MANGABEIRA, Wilma: LEE; Raymond; FIELDING, Nigel. Padrões de adoção, modos de 

uso e representações sobre tecnologia: usuários do CAQDAS no Reino Unido em meados da 

década de 90. Sociologias, Porto Alegre, v. 3, n. 5, p.20-57, 2001 

MARCON, Rosilene. O custo de capital próprio das empresas brasileiras – o caso dos 

american depositary receipts (ADRs). Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Florianópolis, 2002. 

MARCOULIDES, G. A.; SAUNDERS, C. PLS: a silver bullet? MIS Quarterly v.30, n.2, 

p.iii-ix, June 2006. Disponível em: <http://www.misq.org/archivist/vol/no30/issue2/ 

EdCommentsV30N2.pdf>. Acesso em 14.07.2009. 

MARR, B.; ADAMS, C. The balanced scorecard and intangible assets: similar ideas, 

unaligned concepts. Measuring Business Excellence, v. 8, n°. 3, p. 18-27, 2004 

http://ideas.repec.org/s/lrk/eeaart.html
http://www.revista-eea.net/


292 

 

 

 

MAUER, David C.; TRIANTIS, Alexander J. Interactions of Corporate Financing and 

Investment Decisions: a dynamic framework. The Journal of Finance, vol. 49, No. 4, p. 

1253-1277, Sep. 1994. 

MEIER, Olivier; SCHIER, Guillaume. Fusions, acquisitions: stratégie, finance, 

management. 2 ed. Paris: Dunod, 2006. 

MELLO, Daniel. Perdigão e Sadia anunciam em São Paulo criação de nova empresa 

resultante da fusão. Agencia Brasil, 19 de Maio de 2009. Disponível em:< 

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/05/18/materia.2009-05-18.4834028492/view> 

Acesso em 15/08/2009.                          

MENDES-DA-SILVA, Wesley; BIDO, Diógenes de Souza; FORTE, Denis. Identificando 

atributos que influenciam o desempenho do professor de finanças: evidências empíricas por 

meio de equações estruturais. Anais eletrônicos... XXXII EnAnpad - Encontro da ANPAD - 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Rio de Janeiro, 2008  

MERITUM PROJECT. Guidelines for managing and reporting on intangibles 

(Intellectual Capital Report). Cañibano, L.; García-Ayuso M.; Chaminade, C. (eds), 

Fundación Airtel Móvil, 2002. Disponível em: < http://www.costingforum.dk/ 

site/files/pdf_filer/MERITUM_ Guidelines.pdf > Acesso em: 30.07.2009. 

MERITUM PROJECT. Guidelines for managing and reporting on intangibles-2003 

(Intellectual Capital Report). Cañibano, L.; García-Ayuso M.; Chaminade, C. (eds), 

Fundación Airtel Móvil, 2003. Disponível em: < http://www.costingforum.dk/ 

site/files/pdf_filer/MERITUM_ Guidelines.pdf > Acesso em: 30.07.2009 

MERRIAN, S. B. Qualitative research and case study applications in education. San 

Francisco (CA): Jossey-Bass, 1998. 

MERTON, Robert C. Finance Theory - Robert Merton Lecture Notes. 2004. Disponível em 

< http://prmia.org/index.php?page=publication&option=researchRobertMerton>. Acesso em 

18/08/2009 

METI - Ministry of Economy, Trade and Industry. Reference Guideline for Intellectual 

Property Information Disclosure: In the pursuit of Mutual Understeing between Companies 

e Capital Markets through Voluntary Disclosures of Information on Patent e Technology. 

2004. Disponível em: < http://www.meti.go.jp/english/information/downloadfiles 

/cIPP0403e.pdf>. Acesso em/ 12.06.2008   

MILLER, M.H. Debt and Taxes. Journal of Finance, v. 32 n° 2, p. 261-275. May, 1977  

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. H. Corporate  Income  Taxes  and  the  Cost  of  Capital:  A  

Correction.  American  Economic Review, 433-443, Jun, 1963  

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory 

of Investment. American Economic Review, v. 48, n. 3, p. 261-297, 1958.   

MONTEQUÍN, Vicente Rodríguez; FERNÁNDEZ, Francisco Ortega; CABAL, Valeriano 

Alvarez; GUTIERREZ, Nieves Roqueñí. An integrated framework for intellectual capital 

measurement and knowledge management - implementation in small and medium-sized 

enterprises. Journal of Information Science, v. 32; n°525, 2006. Disponível em: < 

http://jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/6/525> Acesso em 06.04.2009. 

http://prmia.org/index.php?page=publication&option=researchRobertMerton
http://jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/6/525


293 

 

 

 

MOURITSEN, J., LARSEN, H. T.; BUKH, P. N. Reading Intellectual Capital Statements: 

Describing e Prescribing Knowledge Management Strategies. Journal of Intellectual 

Capital, v.2, n° 4, p. 359-383, 2001 

MOURITSEN, Jan; BUKH, Per Nikolaj;  MARR, Bernard.  Reporting on intellectual capital: 

why, what and how?  Measuring Business Excellence, v. 8, n° 1,  p. 46-54, Bradford, 2004.   

MULGAN, Geoff. Europe 2025: discovering the future through action as well as analysis. In: 

FAROULT, Elie (Ed). The world in 2025 - Contributions from an expert group. European 

Commission-Directorate-General for Research Socio-economic. Sciences and Humanities, 

p. 69-75, 2009   

MYERS, Stewart  C. The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, v. 39, n° 3, p. 575-

592, 1984.  

NEIL, Garrod. Competitive disadvantage and segmental disclosure. Working paper series. 

University of Glasgow. Department of Accounting and Finance, 2000. Disponível em: 

<https://dspace.gla.ac.uk/bitstream/1905/139/1/2000-5%5B1%5D.pdf> Acesso em 

06.07.2009. 

NOHRIA, N.; GULATI, R. Is slack good or bad for innovations? Academy of Management 

Journal, v. 39, p. 1245–1264, 1996. 

NONAKA, I. The Knowledge-Creating Company. Harvard Business Review, v.69, n.6, 

p.96-104, 1991. 

NYSE Euronext. Site corporativo. Disponivel em <http://www.euronext.com/ 

landing/indexMarket-18812-FR.html>. Acesso em 03.03.2009. 

O‘BRIEN, J. P. The capital structure implications of pursuing a strategy of innovation.  

Strategic Management Journal, Chichester, v. 24, n° 5, p.415-431, May 2003. 

OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development - Corporate Affairs 

Division of the Directorate for Financial and Enterprise Affairs - DAF. (BISMUTH, Annabel; 

KIRKPATRICK, Grant). Intellectual assets and value creation: implications for corporate 

reporting. 10 December 2006. Disponível em: < http://www.oecd.org/ 

dataoecd/2/40/37811196.pdf>. Acesso em 22.07.09 

OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development.  Actifs immatériel et 

création de valeur.  Ata da Réunion du Conseil de l‘OCDE au niveau ministériel, 2006b. 

Disponível em:< http://www.oecd.org/dataoecd/53/18/36701585.pdf >. Acesso em 22.07.09 

OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development. Actifs intellectuels et 

création de valeur. 12 juin 2008. Disponível em: <http://www.oecd.org/document/ 

49/0,3343,fr_2649_4797_38363185_1_1_1_ 1,00.html>. Acesso em 22.07.09 

OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development. OECD calls for 

improved corporate reporting of business models and intellectual assets. 10-Dec.-2006a. 

Disponível em: < http://www.oecd.org/document/5/0,3343,em_2649_34813_ 37819973_ 

1_1_1_1,00.html>. Acesso em: 22.07.09. 

OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development. OECD proposed 

guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. Oslo Manual. 

Paris, 1992. Disponível em: < http://www.oecd.org >. Acesso em 22.07.09 



294 

 

 

 

OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development. Policy Brief: Creating 

Value from Intellectual Assets. Mar-2007a. Disponível em: < 

http://www.oecd.org/dataoecd/8/45/38194512.pdf> Acesso em 22.07.09 

OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development. Proposed Standard 

Practice for Surveys on Research e Experimental Development. OECD Publications, 

Paris, France, 6th edition, 2002.   Disponível em: < http://www.oecd.org > Acesso em 

22.07.09 

OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development. Proposed guidelines 

for collecting e interpreting technological innovation data – Oslo. Manual. The 

Measurement of Scientific e Technical Activities. OECD Publications, Paris, France, 1996; 

1997. Disponíveis em: < http://www.oecd.org > Acesso em 22.07.09 

OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development. Site Corporativo. 

Disponível em: < http://www.oecd.org > Acesso em 22.07.09 

OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development. Synthèses de l'OCDE : 

Actifs intellectuels et création de valeur. Mar, 2007. Disponível em: < http://www.oecd.org/ 

dataoecd/30/34/38313204.pdf >. Acesso em 22.07.09 

OECD - Organisation for Economic Co-Operation and Development. Toward Innovation and 

Sustainable Growth. Anais… Conference on Intellectual Asset-based Management:  Tokyo, 

Japão, dec., 2006c. Disponível em:< http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/ 

english.htm>. Acesso em 22.07.09 

PEREIRA, C.; CAMINO, L.; COSTA, J. B. Análise fatorial confirmatória do Questionário de 

Valores Psicossociais — QVP24. Estudos de Psicologia, v. 9, n. 3, p. 505-512, 2004. 

PETERAF, M. A. The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view. 

Strategic Management Journal, v. 14, n. 3, p. 179-191, 1993. 

PETERAF, M; BERGEN, M. E. Scanning dynamic competitive landscapes: a market based 

and resource-based framework. Strategic Management Journal, v. 24, p. 1027-1041, 2003 

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. Microeconomia. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall. 2002. 

PODSAKOFF, P. M.; MACKENZIE, S. B.; LEE, J.; PODSAKOFF, N. P. Common method 

biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. 

Journal of Applied Psychology. v.88, n.5, p.879-903, 2003. 

PORTER, Michael E. Competitive Advantage: creating and sustaining competitive 

performance. New York: The Free Press, 1985. 

PORTER, Michael E. Competitive Strategy: techniques for analyzing industries and 

competitors. New York, The Free Press, 1980.  

PORTER, Michael E. The competitive advantage of nations. Harvard Business Review, 

p.73-93, mar./abr, 1990. 

PUGLISI, M. L.; FRANCO, B. Análise de conteúdo. 2. ed. Brasília: Líber Livro, 2005 

RAMOS-RODRIGUEZ, A. R.; RUIZ-NAVARRO, J. Changes in the intellectual structure of 

strategic management research: a bibliometric study of the Strategic Management Journal, 

1980- 2000. Strategic Management Journal, v. 25, p. 981 – 1004, 2004. 

RICHARDS, L.  An Intellectual History of NUD*IST and NVivo. International Journal of 

Social Research Methodology, v.5, n° 3, p. 199-215, 2002 

http://www.oecd.org/dataoecd/8/45/38194512.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/8/45/38194512.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/8/45/38194512.pdf
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/dataoecd/30/34/38313204.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/30/34/38313204.pdf
http://www.oecd.org/%20dataoecd/30/34/38313204.pdf
http://www.oecd.org/%20dataoecd/30/34/38313204.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/english.htm
http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/%20english.htm
http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/%20english.htm


295 

 

 

 

RICHARDSON, Roberto Jarry. PERES, J. A. de S.; WANDERLEY, J. C. V.; CORREIA, L. 

M.; PERES, M. de H. de M. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atlas, 2007. 

RICHIERI, F. L.; BASSO, L. F. C.; MARTIN, D. M. L. Intellectual capital and the creation 

of value in brazilian companies. In: International Conference on Strategic Management in 

Latin America 2009. Anais… São Paulo 2009.  

RINGLE, C. M.; WENDE, S.; WILL, A. SmartPLS 2.0 M3 (beta). Germany: University of 

Hamburg, 2005. Disponível em: <http://www.smartpls.de>.  Acesso em: 03/06/2011 

RODRIGUES,  William Costa. Estatística aplicada. 6ª ed. revisada e ampliada. Creative 

Commons Licence, 2008.  Disponivel em: < http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/2.5/br>. Acesso em 21.07.2011 

ROOS, G.; ROOS, J.: DRAGONETTI, N.; EDVINSSON, L. Intellectual Capital: navigating 

in the new business lescape, University Press, New York: New York. 1997 

ROSA, Fernando de. Significância prática em análise multivariada: Um caso de aplicação de 

análise fatorial em dados de potencial de mercado bancário no Brasil. Anais eletrônicos...  IV 

SEMEAD, São Paulo, Outubro de 1999. Disponivel em:< www.ead.fea.usp.br/ 

semead/4semead/artigos/mqi/rosa.pdf >. Acesso em 08.08.2011. 

ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JORDAN, B. D. Princípio de administração 

financeira. 2ª ed. Atlas, São Paulo, 2000. 

ROZO, José Danúbio. Novos Projetos: o que valoriza mais a empresa, recursos próprios ou de 

terceiros? Qual a proporção ótima? Revista Contabilidade e Finanças FIPECAFI – FEA – 

USP. São Paulo, FIPECAFI, v. 16, n. 27, p. 78 – 88, Setembro/Dezembro, 2001. 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine. O pequeno principe. 47ª ed. Rio de Janeiro, Agir, 1999. 

SANDBERG, C. M.; LEWELLEN, W.G.; STANLEY, K.L. Financial strategy: planning and 

managing the corporate leverage position. Strategic Management Journal , v. 8, n° 1, p. 15–

24, 1987.  

SANGHERA, B. Qualitative and quantitative research. In: Introduction to the philosophy 

of social research, 2002. Disponível em <http://www.uk.geocities.com/ 

balihar_sanghera/ipsrmehrigiulqualitativequantitativeresearch>. Acesso em 13/12/2008. 

SCHENDEL,  D. Introduction to Competitive organizational behavior: toward an 

organizationally-based theory of competitive advantage. Strategic Management Journal, 

Winter Special Issue, v. 15, p. 1–4, 1994. 

SCHNEEWEISS, H. Models with latent variables: LISREL versus PLS. Statistica 

Neerlandica, v. 45, n° 2, p.145–157, 1991. 

SCHUMACKER, R. E.; LOMAX, R. G.  A beginner's guide to structural equation 

modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1996.  

SEKARAN, Uma. Research methods for business: a skill-building approach. Cap.3 e 4 

(p.62-113). 2ª ed. New York: John Wiley, 1992.  

SENGE, Peter. A dança das mudanças – os desafios de manter o crescimento e o sucesso em 

organizações que aprendem – 8ª. Reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999.  

SHYAM-SUNDER,  L; MYERS,  S.C.Testing static tradeoff against pecking order models of 

capital structure. Journal of Financial Economics v. 51, p. 219–244, 1999. 



296 

 

 

 

SILVA. A. B.; ROMAN NETO, J. Perspectiva multiparadigmática nos estudos 

organizacionais. In: SILVA, A. B. GODOI, C. K., BANDEIRA-DE-MELO, R. Pesquisa 

qualitativa em estudos organizacionais. São Paulo: Saraiva, 2006 

SILVA-E-MEIRELLES, Dimária; BASSO, Leonardo Fernando Cruz; PACE, Eduardo Sérgio 

Ulrich. As contribuições dos recursos específicos da firma no seu desempenho competitivo: 

uma abordagem de Resource-Based View no setor de software. Anais eletrônicos... Encontro 

de Estudos em Estratégia - 3E‘s-2005. ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração, Rio de Janeiro, 2005. 

SIMERLY, R. L.; LI, M. Environmental dynamism, capital structure and performance: a 

theoretical integration and an empirical test. Strategic Management Journal, v.2, p. 31–49, 

2000. 

SIMO, Pep;  SALLÁN, José María;  Capital intangible y capital intelectual: Revisión, 

definiciones y líneas de investigación.  Estudios de Economía Aplicada, v. 26, n° 2, p. 65-

78, ago/2008. http://www.anderson.ucla.edu/faculty/dick.rumelt/Docs/Papers/WhatisCA_ 

03.pdfhttp://www.revista-eea.net> . Acesso em 05.07.2009 

SINGH, J.V. Performance, slack and risk taking in organizational decision making. Academy 

of Management Journal 29: 562–585, 1986. 

SOCIETY FOR KNOWLEDGE ECONOMICS. Australian Guiding Principles on 

Extended Performance Management. A Guide to Better Managing, Measuring e Reporting 

Knowledge Intensive Organisational Resources. Subcommittee on Management & Intellectual 

Assets (2005), Interim Report by Subcommittee on Management & Intellectual Assets, New 

Growth Policy Committee, Industrial Structure Council, Japan, 2005. Disponível em:  < 

http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/english.htm>. Acesso em: 16.06.09 

SOSIK, J. J.; KAHAI, S. S.; PIOVOSO, M. J. Silver Bullet or Voodoo Statistics? A Primer 

for Using the Partial Least Squares Data Analytic Technique in Group and Organization 

Research. Group & Organization Management, v.34, n.1, p.5-36, Feb. 2009. 

STEWART, T. A. Capital intelectual: A nova vantagem competitiva das empresas. Ed. 

Campus, 8ª. Ed., 1998.  

STEWART, T. A. The Wealth of Knowledge: Intellectual Capital e the Twenty-first Century 

Organization. Currency, 2001.  

STRAUSS, A.; CORBIN , J. Basics of qualitative research: techniques and procedures 

for developing grounded theory. 2 ed. Thounsand Oaks, Sage, 1998 

SULLIVAN, P.H. Introduction to Intellectual Capital management. John Wiley & Sons, 

New York, 1998 

SVEIBY, Karl-Erik. Measuring Intangible Assets and Intellectual Capital - An Emerging 

Standard. In: Morey, Maybury & Thuraisingham (eds). Knowledge Management - Classic 

and contemporary Works, MIT Press 2000.   Disponivel em: <  http://www.sveiby.com 

/articles/EmergingStandard.html >. Acesso em: 12.08.09  

SVEIBY, Karl-Erik. Measuring Models for Intangible Assets and Intellectual Capital - an 

overview of 34 methods with links. (Sveiby 2001-2005). Atualizaçao: Abril/2007.  Disponível 

em: <  http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm >. Acesso em: 12.08.09  

SVEIBY, Karl-Erik. Site pessoal. Disponivel em:< http://www.sveiby.com/ 

articles/index.html>. Acesso em: 12.08.09 



297 

 

 

 

SVEIBY, Karl-Erik. The New Organizational Wealth: Managing e Measuring Knowledge-

Based Assets, Berrett-Koehler, San Francisco, 1997. 

TASHAKKORI,  Abbas; TEDDLIE, Charles. Handbook of Mixed Methods in Social & 

Behavioral Research. Ed.Sage, 2003. E-book. Disponível em 

< http://books.google.com/books?id=F8BFOM8DCKoC&pg=PA47&dq=Foundations+of+So

cial+Research:+Meaning+and+Perspective+in+the+Research+Process&hl=pt-BR&sig=rDPA 

xdyujnFmoYyB4ry2ujGMk4g#PPA174,M1    >. Acesso em  20.02.2008 

TAVARES DOS SANTOS, José Vicente. As possibilidades das metodologias informacionais 

nas práticas sociológicas: por um novo padrão de trabalho para os sociólogos do século XXI. 

In: Sociologias, Metodologias Informacionais. p.16, Porto Alegre, UFRGS-IFCH, 2001 

TEIXEIRA, Alex Niche; BECKER, Fernando. Novas possibilidades da pesquisa qualitativa 

via sistemas CAQDAS. In: Sociologias, Metodologias Informacionais, p. 96-97, Porto 

Alegre, UFRGS, 2001. 

TENENHAUS,  Michel; HANAFI, Mohamed.  A Bridge Between PLS Path Modeling and 

Multi-Block Data Analysis. In: VINZI et al. Handbook of Partial Least Squares: Concepts, 

Methods and Applications. Chapter 4, p. 99 - 123, Springer, London /New York,  2010.  

TENENHAUS, M.; VINZI, V. E.; CHATELIN, Y.; LAURO, C. PLS path modeling. 

Computational Statistics & Data Analysis, v.48, p.159-205, 2005. Disponível em: 

<https://studies2.hec.fr/jahia/webdav/ site/hec/shared/sites/tenenhaus/acces_anonyme/home/ 

articles/PLS_PM_5.pdf>. Acesso em: 14.07.2011. 

THORLEIFSDOTTIR, Asta; CLAESSEN, Eggert. PIP Project - Nordic harmonized 

knowledge indicators - Putting IC into Practice. Nordisk Innovation Centre / SI - 

Federation of Icelandic Industries / Association of Icelandic IT companies. Set, 2006. 

Disponível em < http://www.nordicinnovation.net/_img/ putting_ip_into_practice.pdf >. 

Acesso em 20.07.2009. 

TITMAN S. The effect of capital structure on a firm‘s liquidation decision. Journal of 

Financial Economics, v. 13, p. 137–151, 1984 

TITMAN, Sheridan; WESSELS, Roberto. The Determinants of Capital Structure Choice. The 

Journal of Finance, v. 43,  n. 1, p. 1-19, Mar., 1988. Disponivel em < http://links.jstor.org 

/sici?sici=0022-1082%28198803%2943%3A1%3C1%3ATDOCSC%3E2.0.CO%3B2-A>. 

Acesso em: 20.06.2008 

TROLLER Veículos Especiais S/A. Site corporativo. Disponível em:< https://www.troller. 

com.br/site.php?area1=sobre&area2=sobreaempresa_sobre_a_troller.swf>. Acesso em: 

15/08/2009 

TSANG, Eric; WILLIAMS, John. Generalization and Hume's problem of induction: 

misconceptions and  clarifications. Research Collection School of Social Sciences, paper 

184, School of Social Sciences at Institutional Knowledge at Singapore Management 

University, 2007. Disponivel em < http://ink.library.smu.edu.sg/soss_research/184 >. Acesso 

em 28/06/2011.   

UHLENBRUCK, K.; HITT, M.A.; SEMADENI, M. Market value effects of acquisitions 

involving internet firms: a resource-based analysis. Strategic Management Journal, v. 27, 

n.10, p.899-913, 2006. 

http://www.nordicinnovation.net/_img/%20putting_ip_into_practice.pdf
https://www.troller/


298 

 

 

 

URBACH, N.; AHLEMANN, F..  Structural Equation Modeling in Information Systems 

Research Using Partial Least Squares. JITTA: Journal of Information Technology Theory 

and Application, 11, 2, 5-39, 2010. 

VENKATRAMAN, N.; RAMAJUNAM, Vasudevan . Measurement of business performance: 

an examination of method convergence. Journal of Management, v. 13, n. 1, p. 109 –122, 

1987     

VENKATRAMAN, N.; RAMANUJAM, Vasudevan. Measurement of business performance 

in strategy research: a comparison of approaches. Academy of Management Review, v. 1, n. 

4, p. 801 – 814, 1986. 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de Pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 

2005 

VILASECA, J. Requena.; TORRENT, J. Sellens; LLADÓS, J. Masllorens. Inversión en 

intangibles y competitividad internacional de la gran empresa española. Estudios de 

Economía Aplicada, v. 21, n° 3, p. 503-520, 2003. Disponivel em:< 

http://ideas.repec.org/s/lrk/eeaart.html>. Acesso em: 13.07.2009. 

VILLALONGA, Belen.  Intangible  resources,  Tobin‘s  q,  and  sustainability  of  

performance differences. Journal of Economic Behavior & Organization, v.54, n.2, p.205-

230, 2004.  

VINCENTE-LORENTE, J. D.  Specificity and opacity as resource-based determinants of 

capital structure: evidence for Spanish manufacturing firms. Strategic Management Journal, 

v. 22, n. 2,  p. 157–177,  2001. 

VINZI, Vincenzo Esposito; CHIN, Wynne W.; HENSELER, Jörg; WANG, Huiwen (editors). 

Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods and Applications. Springer, 

London /New York,  2010. 

VINZI, Vincenzo Esposito; TRINCHERA, Laura; AMATO Silvano. PLS Path Modeling: 

From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and 

Improvement. In: VINZI et al. Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods and 

Applications. Cap 2,  p. 47 – 82, Springer, London /New York,  2010. 

WANG, Jui-Chi. Investigating market value and intellectual capital for S&P 500. Journal of 

Intellectual Capital, v. 9, n°4, p. 546-563, Emerald Group Publishing Limited, 2008 

WERNERFELT, B. A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, v. 

5, n° 2, p. 171-180, 1984. 

WETZELS, Martin; ODERKERKEN-SCHRÖDER, Gaby; VAN OPPEN, Claudia. Using 

PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical 

illustration. MIS Quartely, v. 3, n° 1, p. 177-195, mar/2009. 

WHITE Gregory; LEE, Alina; TOWER Greg. Drivers of voluntary intellectual capital 

disclosure in listed biotechnology companies. Journal of Intellectual Capital; v.8, n° 3, 

2007.  Disponível em: < http://www.emeraldinsight.com/10.1108/14691930710774894>. 

Acesso em: 15.06.09. 

WILK, E. O.; FENSTERSEIFER,  J. E.  Alianças Estratégicas sob a Perspectiva da Visão da 

Firma Baseada em Recursos: Contribuições para um Modelo Dinâmico de Cooperação. Anais 

eletrônicos... EnANPAD-2003. ANPAD, 2003 

http://ideas.repec.org/s/lrk/eeaart.html


299 

 

 

 

WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism: firms, markets, 

relational contracting. New York, Free Press, 1985. 

WILSON, Bradley. Using PLS to Investigate Interaction Effects Between Higher Order 

Branding Constructs. In: VINZI et al. Handbook of Partial Least Squares: Concepts, 

Methods and Applications. Cap 27,  p.621-652, Springer, London /New York,  2010. 

WILSON, Bradley; HENSELER, Jörg. Modeling Reflective Higher-Order Constructs using 

Three Approaches with PLS Path Modeling: A Monte Carlo Comparison. Australian and New 

Zealand Anais… Marketing Academy Conference, Otago, Australia, December 3-5, 2007 

WOLD, H. Soft Modeling: the basic design and some extensions. In: JÖRESKOG, K. G.; 

WOLD, H. (Ed.). Systems under indirect observation: causality, structure, prediction. Part 

I. New York: North-Holland Publishing Company, 1982. p.1-54. 

WRIGHT, P., KROLL, M. J., PARNELL, J. Administração estratégica: conceitos. São 

Paulo: Atlas, 2000 

WYATT,  Anne.  Towards a financial reporting framework for intangibles: Insights from the 

Australian experience.  Journal of Intellectual Capital, v. 3, iss. 1,  p. 71-86,  Bradford: 

2002.   

WYATT, Anne.  Accounting Recognition of Intangible Assets: Theory and Evidence on 

Economic Determinants. The Accounting Review, v. 80, iss. 3, p. 967-1003,   Sarasota: Jul 

2005.  

YARDIMCIOGLU, Mahmut. The risks of intangible assets in financial statements. Allied 

Academies International Conference. Anais... v. 13, n° 1, p. 99-104, Tunica, Abril, 2008. 

YIN, Robert K.  Estudo de Caso - Planejamento e Métodos.  Trad. Daniel Grassi. 2 ed. Porto 

Alegre. Bookman, 2001. 

ZAJAC, E. J.; GOLDEN, B.R.; SHORTELL, S. M.  New organizational forms for enhancing 

innovation: the case of internal corporate joint ventures. Management Science 37: 170–184, 

1991. 

ZAMBON, S.; LEV, Baruch; ABERNETHY, Margaret; WYATT, Anne; BIANCHI, Patrizio; 

LABORY, Sandrine; DEL BELLO, Adele.  Study on the Measurement of Intangible 

Assets e Associated Reporting Practices.  European Commission - Enterprise Directorate 

General. Bruxelas, abril / 2003.  Disponível  em: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/ 

business_related_services/policy_papers_brs/intangiblesstudy.pdf>. Acesso em: 20.05.09 

ZECHMAN, Sarah L.C. The relation between voluntary disclosure and financial 

reporting: Evidence from synthetic leases.  University of Chicago Booth School of 

Business,  Working Paper No. 08-23  2009. Disponivel em SSRN-id1302931.  Acesso em 

10.04.2011 

ZWICKER, Ronaldo; SOUZA, Cesar A.; BIDO, Diógenes de Souza. Uma revisão do modelo 

do grau de informatização de empresas: novas propostas de estimação e modelagem usando 

PLS (partial least squares). Anais eletrônicos... XXXII EnAnpad - Encontro da ANPAD - 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Rio de Janeiro, 2008. 

  



300 

 

 

 

APENDICES  

 

A -  Sites pesquisados no levantamento de dados as  empresas e operações de F&A constantes 

da amostra 

B - Pesquisas computadorizadas de presença e frequência de palavras especificas no texto 

(queries, do tipo text search) realizadas 

C -  Palavras ou expressões em cada categoria de ativos intangíveis  (em francês) 

D – Características das variáveis da pesquisa  

E– Testes para validação do preenchimento de missing values 

F  – Correlação entre as VL e a raiz quadrada da AVE – Modelo Estrutural 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 

 

 

 

 

Apêndice A – Sites pesquisados no levantamento de dados das  empresas e das operações de 

F&A constantes da amostra 

       

http://www.allcompanylist.com/ 

http://www.amf-france.org/inetbdif/comm.aspx?lang=fr 

http://www.bodacc.fr/ 

http://www.boursier.com/vals/ALL/rumeurslist.asp  

http://www.boursorama.com    

http://www.communique-de-presse.com   

http://www.datalgo.com/flash-20060116-ICB-secteur-bourse.htm           

http://www.insee.fr/fr/ 

http://www.edubourse.com/finance/actualites.php  

http://www.euronext.com/landing/indexMarket-18812-FR.html 

http://www.europafinance.com/europafinance/accueil.jsp 

http://www.francereginfo.com    

http://www.google.fr    

http://www.info-financiere.fr/ 

http://www.latribune.fr    

http://www.lavf.com    

http://www.lefigaro.fr    

http://www.liberation.fr    

http://www.lsa-conso.fr/  

http://www.nextnews.fr    

http://www.recherche.lesechos.fr  

http://fxtop.com/fr/historates.php3 

http://recherche.nouvelobs.com/ 

http://votreargent.lexpress.fr/recherche/recherche.asp  

http://www.zonebourse.com  

 

http://www.datalgo.com/flash-20060116-ICB-secteur-bourse.htm
http://www.info-financiere.fr/
http://fxtop.com/fr/historates.php3
http://recherche.nouvelobs.com/
http://votreargent.lexpress.fr/recherche/recherche.asp
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Apêndice B -  Pesquisas computadorizadas de presença e frequência de palavras especificas no texto (queries, do tipo text search) realizadas 

 

      

Type Name Created On Created By Modified On Modified 

By 

Text Search Query CAPITAL STRUCTUREL- Systèmes d'information et informatique 2/24/2011 6:42 PM ESF 3/16/2011 8:41 PM ESF 

Text Search Query CAPITAL STRUCTUREL- Gestion des processus 2/24/2011 5:53 PM ESF 3/16/2011 8:41 PM ESF 

Text Search Query CAPITAL STRUCTUREL - R&D et innovation 2/24/2011 5:46 PM ESF 3/16/2011 8:40 PM ESF 

Text Search Query CAPITAL STRUCTUREL - Propriété intellectuelle 2/24/2011 4:41 PM ESF 3/16/2011 8:41 PM ESF 

Text Search Query CAPITAL RELATIONNEL-Partenaires de la chaîne produtifs et 
d'approv 

2/24/2011 8:22 PM ESF 3/16/2011 8:40 PM ESF 

Text Search Query CAPITAL RELATIONNEL-Marques réputation image resp sociale 2/24/2011 7:52 PM ESF 3/16/2011 8:42 PM ESF 

Text Search Query CAPITAL RELATIONNEL Relations financières 2/24/2011 8:18 PM ESF 3/16/2011 8:42 PM ESF 

Text Search Query CAPITAL RELATIONNEL - Clientèle 2/24/2011 8:10 PM ESF 3/16/2011 8:42 PM ESF 

Text Search Query CAPITAL HUMAIN-culture d'entreprise 2/24/2011 3:25 PM ESF 3/16/2011 8:40 PM ESF 

Text Search Query CAPITAL HUMAIN Facteur humain 2/24/2011 12:28 PM ESF 3/16/2011 8:41 PM ESF 

Text Search  CAPITAL HUMAIN - Compétences 2/24/2011 3:55 PM ESF 3/16/2011 8:40 PM ESF 

Query Word 

Frequency Query 

100 palavras + 2/23/2011 6:04 PM ESF 3/16/2011 8:39 PM ESF 
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Apêndice  C – Palavras ou expressões em cada categoria de ativos intangíveis  (em francês) 

Type de capital CATÉGORIES PAR SUJET INDICATIVE DES ACTIFS INCORPORELS  (immaterials) 

CAPITAL 

HUMAIN  

Composantes 

liées à la 

personne, 

comme un  

active de 

l'entreprise, les 
qualités que les 

employés 

possèdent 

Facteur humain: pouvoir de l'innovation, collaborateurs,  cadre,  ressource humaine, 
ressources humaines, talents, satisfaction des employés, équipe, personne, personnel, salarié, 

éffectifs, rétention du personnel,  flexibilité, télétravail, retraite, retraité, pouvoir, temps de 

travail, travail temporaire, temps partiel 

 La culture d'entreprise: esprit d'entreprise,  atmosphère d‘entreprise, valeurs, culture, 
philosophie de la société, philosophie  de travail, mode de travail, philosophie d'entreprise, 

philosophie corporative, philosophie de gestion, leadership, communication, lignes,  

principes, directrices,  cohésion,  organisation du travail, , 

Compétences:  intelligence, connaissance, expertise, éducation, compétence, motivation,  
habilités,  formation, spécialiste, qualités, valeurs, aptitudes, capacité, caractères, 

compréhension, maîtresse, influence 

CAPITAL 

STRUCTUREL 

 inclut 

l'infrastructure 

organisationnell

e et tout ce qui 
soutient et 

favorise la 

créativité et la 

productivité des 

employés. 

Propriété intellectuelle: brevet,  secrets commerciaux,   méthodes ,   savoir-faire , licences, 

franchises, propriété intellectuelle,  capital intellectuel, procédés, protection intellectuelle 

Recherche & Développement / innovation : innovation, innovatrice, novateur, copier, 
recherche, chercheur, R & D, création, créateur, nouveauté, dépôt de brevet, piratage, 

développement, concept 

Gestion des processus -  dossiers des processus: process, appropriation des processus, gestion 
des processus, chemin,  livraison de produits ou services,   création de valeur, créatrice de 

valeur, valeur ajouté, chaîne de valeur,  acquisition de processus, organisation, réorganisation, 

restructuration 

Systèmes d'information: matériel informatique, logiciels, bases de données, technologies de 
l'information, systèmes  operationels,  systèmes d'exploitation, échange de données 

informatisées,  immatériel, logiciel, progiciel, gestion de l'information,  télécommunications,  

infrastructure) gestion des connaissances, information, technologique, technologie, 

informatisé, plate-forme 

CAPITAL 

RELATIONNEL  

 

Implique la 

marque et nom 

de l'entreprise, 

les relations 

avec les clients 

et avec d'autres 

publics et tout 

ce qui ajoute de 
la valeur ou des 

facilités pour 

l'organisation 

Marques, réputation, l'image de la marque et de responsabilité sociale des entreprises : 
reconnaissance de la marque,  pouvoir de la marque,  développement de la marque,  

sympathie, affection, bonne volonté, confiance, responsabilité sociale,  actions sociales, 

image de marque, enseigne, branche, perception, notoriété, renom, popularité, environnement, 

sociétale, engagement social/sociétal 

Clientèle: satisfaction du client, reconnaissance du client, fidélisation de la clientèle,  fidelisé, 
base de client,  clientèle,  rétention de client, client retenu, service à la clientèle, soutien à la 

clientèle/au client, pouvoir des clients, concentration des clients, achalandage, fonds de 

commerce, segmentation, consommateur 

Relations financières :  relation bancaire,  facilité d'obtention de ressources, IPO, prêts, 
financement,  indicateurs de gouvernance,  gouvernance gouvernement d‘entreprise, contrôle, 

 introduction en bourse, actionnariat, actionnaires, partenaires financiers, banques, groupe 

bancaire, crédit, obligations, emprunts, capital social. 

Partenaires de la chaîne produtifs et d'approvisionnement: canaux de distribution, chaîne, 
distribution, distributeur,  réseau,  réseaux, partenariat, joint-venture, collaboration entre 

entreprise, modalité de travail, production en commun, arrangement,  maillage,  accord,  

licence production conjointe,  engagement, franchise,  fournisseur, panel fournisseurs, 

relation fournisseurs, management de la relation fournisseur, co-développement, travail 

collaboratif 

Nota : foram também pesquisados os plurais e o feminino das palavras acima, quando for o caso. 
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Apêndice D – Características das variáveis da pesquisa 

Potencialmente 
relacionada a: 

Empresa1 
Tipo de 
variàvel2 

Base3 Variáveis manifestas Média Desvio-padrão 

Capital 
Estrutural - 
Divulgação 

A I t CE_Gest_Proc_A 0,007 0,002 

c I t CE_Gest_Proc_c 0,007 0,003 

A I t CE_P_DInov_A 0,003 0,002 

c I t CE_P_DInov_c 0,003 0,002 

A I t CE_Pr_Intlc_A 0,005 0,002 

c I t CE_Pr_Intlc_c 0,005 0,002 

A I t CE_SI_R_Inf_A 0,004 0,003 

c I t CE_SI_R_Inf_c 0,005 0,003 

A I t IDCE_A 0,018 0,007 

c I t IDCE_c 0,019 0,007 

Capital 
Estrutural - 
Existência 

A I p CE1_D_A_V_Func_A 208 678,79 442 373,84 

c I p CE1_D_A_V_Func_c 1 661 851,32 5 427 096,37 

A I p CE2_G_Estab_A 0,425 0,289 

c I p CE2_G_Estab_c 0,385 0,262 

A I p CE3_D_P_D_LL_A -                   0,03 4,05 

c I p CE3_D_P_D_LL_c 0,98 1,72 

A I p CE4_At_a_A 365,74 1 167,07 

c I p CE4_At_a_c 581,04 1 545,48 

A I p CE5_D_P_D_a_A 3,58 10,61 

c I p CE5_D_P_D_a_c 28,89 150,64 

A I p CE6_V_DAV_A 2,34 1,75 

c I p CE6_V_DAV_c 22,71 135,20 

Capital Humano 
- Divulgação 

A I t CH_Comp_A 0,003 0,002 

c I t CH_Comp_c 0,003 0,002 

A I t CH_Cult_A 0,008 0,004 

c I t CH_Cult_c 0,009 0,004 

A I t CH_Fat_Hum_A 0,003 0,002 

c I t CH_Fat_Hum_c 0,003 0,002 

A I t IDCH_A 0,014 0,005 

c I t IDCH_c 0,015 0,005 

Capital Humano 
- Existência 

A I p CH1_Func_A 11 432 39 703 

c I p CH1_Func_c 5 125 16 461 

A I p CH2_V_Func_A 530 585,60 1 494 016,62 

c I p CH2_V_Func_c 13 899 572,99 79 502 896,11 

A I p CH3_LL_Func_A 6 100 831,29 42 010 743,29 

c I p CH3_LL_Func_c 377 246,54 923 824,40 

A I p CH4_LO_Func_A 218 412,43 1 138 532,35 

c I p CH4_LO_Func_c 1 434 681,53 7 792 169,37 

A I p CH5_Int_D_Pes_A 73 340,64 159 588,25 

c I p CH5_Int_D_Pes_c 464 685,43 1 284 424,19 

 - continua -  
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Apêndice D – Características das variáveis da pesquisa 

 - continuação - 

Potencialmente 
relacionada a: 

Empresa1 
Tipo de 
variàvel2 

Base3 Variáveis manifestas Média Desvio-padrão 

Capital 
Relacional - 
Divulgação 

A I t CR_Client_A 0,003 0,002 

c I t CR_Client_c 0,003 0,002 

A I t CR_Marc_Rep_Img_R_Soc_A 0,010 0,004 

c I t CR_Marc_Rep_Img_R_Soc_c 0,010 0,003 

A I t CR_Parc_A 0,007 0,002 

c I t CR_Parc_c 0,007 0,002 

A I t CR_Rel_Fin_A 0,012 0,007 

c I t CR_Rel_Fin_c 0,011 0,007 

A I t IDCR_A 0,032 0,011 

c I t IDCR_c 0,032 0,010 

Capital 
Relacional - 
Existência 

A I p CR1_Tx_Cresc_V_A 0,305 0,734 

c I p CR1_Tx_Cresc_V_c 0,311 0,811 

A I p CR2_Longv_A 50,729 47,949 

c I p CR2_Longv_c 34,458 39,762 

A I p CR3_Dil_Estr_a_A 0,605 0,255 

c I p CR3_Dil_Estr_a_c 0,442 0,276 

A I p CR4_Tx_Cresc_LO_A 
-                 

1,324 
14,892 

c I p CR4_Tx_Cresc_LO_c 1,822 9,055 

A I p CR5_D_Mk_a_A 38,88 187,32 

c I p CR5_D_Mk_a_c 134,07 591,96 

A I p CR6_LL_a_A 179,59 1 211,24 

c I p CR6_LL_a_c 54,97 264,92 

A I p CR7_Ret_V_A 12,05 93,79 

c I p CR7_Ret_V_c 0,71 4,95 

Ativos 
Intangíveis - 
Divulgação 

A I t IGDI_A 0,064 0,020 

c I t IGDI_c 0,065 0,018 

Ativos 
Intangíveis - 
Existência 

A I p IG1_Q_Tobin_A 1,877 3,006 

c I p IG1_Q_Tobin_c 4,595 13,529 

A I p IG2_MtoB_A 32,883 165,029 

c I p IG2_MtoB_c 9,446 26,902 

A I p IG3_Amort_Intg_A 90 023 337,84 421 956 264,10 

c I p IG3_Amort_Int_c 105 525 279,14 695 669 600,07 

Desempenho - 
Lucratividade 

F&A D p ROA 0,017 0,142 

F&A D p ROE 0,040 0,762 

F&A D p R_Op_A 0,045 0,115 

F&A D p M_Op 0,216 0,519 

Desempenho – 
Crescimento 

F&A D p Cresc_Vendas 0,774 2,461 

F&A D p Cresc_Ativo 0,937 2,577 

Notas :   (1) Adquirente (A), comprada (c) ou resultante (F&A) 

(2) Independente (I) ou dependente (D) 

(3) textual (t) ou proxies numéricas (p) 

Fonte: elaboração da autora, a partir de dados da pesquisa 
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Apêndice E – Testes para validação do preenchimento de missing values 
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Apêndice F  – Correlação entre as VL e a raiz quadrada da AVE – Modelo Estrutural 3. 

 

Construtos 
AT_INT

_F&A 

At_Intang_

A 
At_Intang_c CE_A 

CE_A_

proxy 

CE_A_

text 
CE_c 

CE_c_

proxy 

CE_c

_text 
CH_A 

CH_A_

proxy 

CH_A_

text 
CR_A 

CR_A_

proxy 

CR_A_

text 

AT_INT_F&A 0,960 - - - - - - - - - - - - - - 

At_Intang_A 0,937 0,812 - - - - - - - - - - - - - 
At_Intang_c 0,946 0,805 0,802 - - - - - - - - - - - - 

CE_A 0,869 0,804 0,802 0,728 - - - - - - - - - - - 
CE_A_proxy 0,292 0,348 0,221 0,439 0,918 - - - - - - - - - - 
CE_A_text 0,839 0,778 0,801 0,722 0,085 0,841 - - - - - - - - - 

CE_c 0,702 0,575 0,802 0,726 0,081 0,796 0,731 - - - - - - - - 

CE_c_proxy 0,079 0,004 0,214 0,160 
-          

0,016 
0,190 0,587 0,731 - - - - - - - 

CE_c_text 0,783 0,660 0,801 0,709 0,098 0,838 0,665 0,355 0,793 - - - - - - 

CH_A 0,608 0,721 0,468 0,419 0,324 0,319 0,217 
-         

0,087 
0,279 0,797 - - - - - 

CH_A_proxy 0,129 0,281 0,007 0,065 0,261 
-      

0,045 
-    

0,099 
-         

0,124 
-      

0,073 
0,719 0,900 - - - - 

CH_A_text 0,872 0,847 0,773 0,622 0,246 0,580 0,480 0,002 0,552 0,775 0,274 0,738 - - - 

CH_c_escores 0,736 0,708 0,720 0,513 0,322 0,432 0,334 
-         

0,075 
0,407 0,560 0,146 0,738 - - - 

CR_A 0,829 0,807 0,689 0,576 0,178 0,560 0,362 
-         

0,077 
0,440 0,524 0,113 0,731 0,728 - - 

CR_A_proxy 0,071 0,174 - 0,014 - 0,046 0,108 -0,096 -0,126 -0,103 0,113 0,250 0,244 0,152 0,400 0,839 - 

CR_A_text 0,874 0,809 0,752 0,638 0,154 0,637 0,436 
-         

0,047 
0,515 0,484 0,041 0,736 0,719 0,091 0,730 

CR_c_escores 0,820 0,787 0,797 0,585 0,203 0,556 0,435 
-         

0,062 
0,519 0,446 0,048 0,694 0,711 0,119 0,729 

Crescimento 0,188 0,171 0,171 0,167 0,173 0,114 0,032 
-         

0,221 
0,107 

-     
0,001 

-         
0,144 

0,162 0,194 0,059 0,190 

Lucratividade 0,262 0,294 0,201 0,179 0,031 0,186 0,156 0,112 0,142 0,290 0,146 0,327 0,278 0,214 0,227 

AVE 0,921 0,660 0,643 0,530 0,842 0,708 0,534 0,535 0,629 0,636 0,810 0,545 0,530 0,703 0,533 

Notas: (*) As três primeiras colunas, em cinza, são referentes a variáveis de 2ª e de 3ª ordens.  

Os valores na diagonal da matriz de correlação (em negrito) correspondem à raiz quadrada da AVE (Fornell e Larcker, 1981) 

 

Fonte: elaboração da autora, a partir de dados da pesquisa 
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Anexo A  -   Regras de ouro para a avaliação de modelos 

MODELOS DE MENSURAÇÃO REFLEXIVOS 

 Confiabilidade da consistência interna: confiabilidade composta deve ser superior a 0,7 (em pesquisas 

exploratórias, entre 0,6 e 0,7  é considerado aceitável). 

 Confiabilidade do indicator: a carga do indicator deve ser superior a 0,7  

 Validade convergente: a variância média extraída (AVE) deve ser superior a 0,50 

 Validade discriminante: 

- a AVE de cada construto latente deve ser maior do que o quadrado da maior correlação com qualquer 
outro construto latente (critério de Fornell-Larcker) 

- a carga de um indicador deve ser superior a todas suas cargas cruzadas 

MODELOS DE MENSURAÇÃO FORMATIVOS  

 Examine o peso (importância relativa) e a carga (importância absoluta) de cada indicador e use 

bootstrapping para avaliar a sua significância. O número mínimo de amostras por bootstrap é 5000, e o 

número de casos deve ser igual ao número de observações na amostra original. Os   valores criticos para t, 

para testes bi-caudais são 1,65 (nível de  significância = 10%), 1,96 (nível de  significância = 5%), e 2,58 

(nível de  significância = 1%). 

- Quando todos os pesos dos indicadores são significantes, há apoio empírico para manter todos os 

indicadores. 

- Se tanto o peso como a carga forem não-significantes, não há apoio empírico para manter o indicador e 

sua relevância teórica deve ser questionada. 

 Multicolinearidade: o valor do fator de inflação de variancia (VIF) de cada indicador deve ser inferior a 5. 

 Os pesos dos indicadores devem ser examinados para determinar se eles são afetados por heterogeneidade 

(observada ou não), o que resulta em coeficientes de grupos específicos significativamente diferentes. Se a 

teoria sustenta a existência de grupos alternativos de dados, realizar PLS-SEM multi-grupo ou análises de 

variàvel moderadora. Se nenhuma teoria ou informação estiver disponível sobre os grupos subjacentes de 

dados, uma avaliação da existência heterogeneidade não-observada deve ser realizados por meio do método 

FIMIX-PLS. 

 Quando muitos indicadores são utilizados para medir um construto formativo com alguns deles sendo não-

significantes, estabelecer dois ou mais construtos distintos, desde que haja suporte teórico para esta etapa. 

MODELO ESTRUTURAL 

 Valores de R2 iguais a 0,75, 0,50 ou 0,25 para variáveis latentes endógenas no modelo estrutural podem ser 
descritas como substancial, moderado ou fracos, respectivamente.  

 Use bootstrapping para avaliar a significancia dos coeficientes estruturais. O número mínimo de amostras 

por bootstrap é 5000, e o número de casos deve ser igual ao número de observações na amostra original. Os   

valores criticos para t, para testes bi-caudais são 1,65 (nível de  significância = 10%), 1,96 (nível de  

significância = 5%), e 2,58 (nível de  significância = 1%). 

 Relevância preditiva: use blindfolding para obter medidas de redundância com validade cruzada para cada 

construto. Assegure-se que número de observações validas não é um número inteiro múltiplo da distância 

de omissão (d). Escolha valores para d entre 5 e 10. Resultando em valores de Q2 maiores que zero, 

indicam que os construtos exógenos têm relevância preditiva para o construto endógeno sob anàlise. 

 Heterogeneidade: se a  teoria dà suporte à existência de grupos alternativos de dados, realizar PLS-SEM 

multi-grupo ou análises de variàveis moderadoras. Se nenhuma teoria ou informação estiver disponível 
sobre os grupos subjacentes de dados, uma avaliação da existência heterogeneidade não-observada deve ser 

realizados por meio do método FIMIX-PLS, disponível  no pacote de software SmartPLS. 

 

Fonte: Hair; Ringle; Sarstedt (2011, p. 144), livre tradução da pesquisadora. 

Nota da autora: como apontado por BIDO (2007), muitos autores confundem as regras entre modelagem por PLS 

e regressão por PLS. Parece ser este o caso destes autores, ao recomendarem alguns parametros excessivos, 

como, por exemplo, fazer bootstrap em 5.000 repetições. 

 

 

 


