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Resumo 

O índice obtido pela divisão do valor contábil pelo valor de mercado do patrimônio líquido 

(Book-to-Market) é encontrado em estudos de finanças corporativas para capturar 

perspectivas de desempenho que não estão presentes nos demonstrativos contábeis. Estes 

estudos notam relações negativas entre ele e o futuro desempenho financeiro mensurado pelo 

retorno sobre os ativos, porém positivas com o desempenho de mercado mensurado pelo 

retorno para o acionista, mesmo que o retorno esperado para o acionista seja ajustado pelo 

risco não sistemático mensurado pelo Beta. O presente estudo procura mostrar que o índice 

Book-to-Market pode ser caracterizado como uma proxy para os recursos intangíveis 

idiossincráticos das empresas, e são estes recursos que proporcionam desempenho financeiro 

sustentável para as empresas. A sustentabilidade do desempenho financeiro pode explicar esta 

relação positiva entre o índice Book-to-Market com o retorno para os acionistas, já que os 

investidores estariam dispostos a aceitar um menor prêmio de risco oferecido por empresas 

intangível-intensivas. Se admitirmos a hipótese de eficiência de mercado, na qual os preços 

capturam todas as informações disponíveis publicamente ou não que afetem o valor das 

empresas, então as empresas intangível-intensivas apresentam menor risco.  A presente 

pesquisa traz ainda a discussão de que sendo os ativos intangíveis idiossincráticos das 

empresas o que promoveria o desempenho financeiro sustentável, então uma métrica do 

constructo de intangibilidade teria maior poder explicativo para o observado desempenho 

financeiro e de mercado do que o Book-to-Market. A literatura de recursos estratégicos 

propõe como métrica do constructo de intangibilidade o índice Q de Tobin. Este estudo 

mostra que a utilização do índice Q de Tobin permite a construção de melhores estimadores 

de desempenho que o Book-to-Market, corroborando assim que é a intangibilidade que 

oferece melhores explicações para o desempenho financeiro e de mercado das empresas. Este 

estudo encontra uma forte relação positiva entre intangibilidade e desempenho financeiro 

sustentável e negativa com o desempenho de mercado.  

Palavras-chaves: ativos intangíveis, book-to-market, market-to-book, price-to-book, Tobin-Q 
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Abstract 

The index obtained by dividing the equity book value by market value (book-to-market) is 

found in corporate finance studies to capture performance perspectives that are not present in 

financial statements. These studies find a negative relation between it and the future financial 

performance measured by return on assets and a positive relation with market performance 

measured by return to shareholders, even if the expected return to shareholders is adjusted for 

non-systematic risk measured by Beta. This research attempts to show that book-to-market 

value can be characterized as a proxy for companies’ idiosyncratic intangible assets, and these 

resources provide sustainable financial performance. The sustainability of financial 

performance may explain this positive relation between book-to-market value and return to 

shareholders that are found in these studies, as investors would accept a lower risk premium 

offered by intangible-intensive companies. If we accept market efficiency hypothesis, by 

which prices capture all publicly or not available information affecting the value of 

companies, then intangible-intensive firms present lower risk. This research also brings the 

discussion that if it is the companies’ idiosyncratic intangible assets that promote sustainable 

financial performance then a measure of the construct of intangibility has greater explanatory 

power for the observed financial and market performance. Strategic resource literature 

proposes Tobin's Q as an intangibility construct metric. This study shows that the use of 

Tobin's Q allows the construction of a better performance estimator then book-to-market 

value, thus confirming that it is intangible assets that offers the best explanation for the 

companies’ financial and market performance. This study finds a strong positive relation 

between intangibility and sustainable financial performance and a negative relation with 

market performance. 

Keywords: intangible assets, book-to-market, market-to-book, price-to-book, Tobin-Q 
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1. Introdução 

1.1. Problema de pesquisa 

O problema de pesquisa deste estudo pode ser descrito de uma forma ampla como uma busca 

em reunir as perspectivas de recursos estratégicos e finanças corporativas para compreender 

os efeitos da intangibilidade dos ativos das empresas tanto no seu desempenho financeiro 

quanto no desempenho de mercado. A literatura acadêmica tem tratado os dois temas, 

desempenho financeiro e desempenho de mercado, de forma independente. Ora encontramos 

estudos que tratam das relações entre intangibilidade e desempenho financeiro, ora 

encontramos estudos das relações entre desempenho financeiro e desempenho de mercado. 

Este estudo procura unir estas abordagens.  

A literatura de finanças corporativas faz amplo uso do índice Book-to-Market (B/M), ou a 

razão entre o valor contábil e o valor de mercado do patrimônio líquido, em modelos para 

estimar o futuro desempenho de mercado, desempenho este que pode ser mensurado pelo 

retorno para o acionista. 

O presente estudo recorre à literatura de recursos estratégicos para evidenciar a relação 

negativa entre o índice B/M e a intangibilidade dos ativos da empresa. Assim é possível dizer 

que o índice B/M é uma proxy para a valoração dos ativos intangíveis da empresa, e são os 

ativos intangíveis que oferecem melhores explicações para efeito B/M encontrado 

empiricamente em estudos de finanças corporativas. 

Enquanto a literatura de recursos estratégicos, como será apresentado no referencial teórico, 

nota uma relação positiva entre intangibilidade e o futuro desempenho financeiro mensurado 

pelo retorno sobre os ativos, a literatura de finanças corporativas nota e destaca uma relação 

negativa com o futuro desempenho de mercado. Aparentemente estaríamos diante de um 

paradoxo, já que a literatura de recursos estratégicos também destaca a incerteza e, portanto, o 

risco dos resultados associados à intangibilidade das empresas. Entretanto, não é isto que é 

observado na literatura de finanças corporativas. Pesquisas mostram uma relação positiva 

entre intangibilidade e retorno para o acionista passado e uma relação negativa com o retorno 

para o acionista futuro. Empresas intangível-intensivas oferecem menor retorno para os 

acionistas que o retorno esperado ajustado pelo risco passado mensurado pelo modelo clássico 

de precificação de ativos, o CAPM (Capital Asset Pricing Model).  
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Esta constatação empírica, embora tenha sido tratada no âmbito de finanças corporativas, não 

parece ter chegado ao fim, já que há uma literatura recente que se contrapõe as explicações 

dominantes para estas observações empíricas. O presente estudo situa-se inserido neste 

cenário. 

Em finanças corporativas pode-se perceber, como será apresentada no referencial teórico, uma 

predominância dos estudos que procuram estabelecer relações entre este índice e o futuro 

retorno para os acionistas. Essas pesquisas notam a presença de uma relação positiva entre o 

índice B/M e o futuro retorno para os acionistas. 

Uma destas linhas de pesquisa tem como autores mais destacados Fama e French (1992, 1993, 

1995) e por isso ficou conhecida como o Modelo de Três Fatores de Fama e French. Diante da 

observação empírica de uma relação positiva entre o índice B/M e retornos para os acionistas, 

trazem como explicações que este índice capturaria um conteúdo informacional sobre o risco 

financeiro das empresas que não estaria refletido no modelo clássico de precificação de 

ativos, o CAPM. Argumentam que empresas em dificuldades financeiras teriam valores de 

mercado próximos do seu valor contábil ou mesmo abaixo. Ao contrário, empresas com boas 

perspectivas de desempenho financeiro possuem baixos índices B/M. Assim, observa-se que 

empresas com fracas perspectivas de desempenho oferecem altos retornos para o acionista e, 

ao contrário, empresas com boas perspectivas oferecem baixos retornos. Estas perspectivas 

não teriam afetado seu valor patrimonial contábil passado (book value), mas estariam 

refletidas no seu valor de mercado (market value). 

Outra linha de pesquisa traz como explicação a sobrerreação do mercado (vejam, por 

exemplo, De Bondt e Thaler (1985), Chopra, Lakonishok e Ritter (1992), Capaul, Rowley e 

Sharpe (1993), Lakonishok, Shleifer e Vishny (1994), entre outros). Os investidores reagiriam 

excessivamente ao desempenho passado das empresas e como consequência os preços de 

mercado se distanciariam do seu valor contábil. Esta reação excessiva levaria a uma reversão 

dos retornos para o acionista. A partir destas observações empíricas, muitos autores estudam 

estratégias que são conhecidas como contrarian investments, glamour e value stocks. Estes 

estudos identificam empresas que estariam com os preços de suas ações excessivamente 

baixos ou altos ao ter como paradigma o índice B/M. 

Embora sejam oferecidas explicações muito diferentes (risco financeiro e sobrerreação) para 

os retornos obtidos pelos acionistas, ambas as linhas de pesquisa apresentam estas 
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justificativas para a observada relação positiva entre o índice Book-to-Market e os futuros 

retornos para o acionista, mesmo que estes retornos sejam ajustados ao risco mensurado pelo 

Beta. Empresas cujo valor de mercado é baixo em relação ao seu valor contábil, seriam 

empresas de alto risco financeiro, sem perspectivas de bom desempenho, e por isto, os 

investidores demandariam um maior prêmio de risco. Ao contrário, empresas com boas 

perspectivas têm um valor de mercado bem superior ao seu valor contábil, e estas boas 

perspectivas levariam os acionistas a aceitar um menor prêmio de risco.  

Daniel e Titman (2006), também percorrendo a linha de pesquisas de finanças corporativas, 

oferecem outras explicações para estas observações empíricas, opondo-se às explicações 

dominantes para o observado efeito B/M associado ao risco da empresa. Buscam demonstrar 

que há uma sobrerreação ao que chamam de informação intangível, ou à informação sobre as 

perspectivas da empresa que não estão presentes nos demonstrativos contábeis. Por exemplo: 

no momento que uma empresa divulga projetos com boas perspectivas, tem seu valor de 

mercado (market value) elevado sem que seu valor contábil (book value) seja alterado. Em 

consequência, diminui seu índice B/M. Os atuais acionistas, nestas situações, teriam um 

retorno sobre os seus investimentos elevados de forma inesperada e imediata por esta súbita 

elevação dos valores das ações. Daniel e Titman (2006) denominam este retorno obtido de 

maneira inesperada de retorno intangível por não ter origem no seu desempenho contábil 

corrente, mas sim nas perspectivas de bons projetos da empresa. Este retorno inesperado para 

o acionista levaria a uma sobrerreação do mercado, elevando ainda mais os preços destas 

ações. Esta elevação exagerada dos preços levaria a um retorno futuro menor para os 

acionistas, mesmo que a boa perspectiva de desempenho financeiro dos seus novos projetos se 

realize, ou seja, mesmo que os resultados financeiros proporcionados por estes novos projetos 

se reflitam em seu valor contábil (book value). 

A expressão sobrerreação pressupõe uma reação excessiva do mercado que provocaria um 

erro de precificação, ou seja, seria uma forma de ineficiência do mercado. Entretanto, Daniel 

e Titman (2006) não levam em consideração que mesmo não havendo uma reação excessiva 

ao retorno intangível, haveria uma reversão de retornos no cenário proposto pelos 

pesquisadores, sem que houvesse uma reação excessiva dos investidores. Os preços elevam-se 

ao serem divulgados os bons projetos, ou seja, os investidores que tinham ações até o 

momento da divulgação dos bons projetos realizam ganhos que poderiam até ser considerados 

anormais por não serem esperados, porém, segundo Malkiel (2003), não se trata de uma 
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ineficiência do mercado, pois não permitiria ninguém obter ganhos anormais utilizando 

estratégias que explorem estas informações. Assim, é esperado, e natural que haja uma 

reversão de retornos para o acionista no ciclo seguinte após a divulgação dos novos projetos, 

se comparado ao ciclo anterior, se o risco dos novos projetos se mantiver com seus valores 

históricos.  Portanto, é absolutamente esperado que o retorno para os acionistas anterior a 

divulgação dos novos projetos sejam maiores que o retorno após a esta divulgação, se 

simultaneamente o risco da empresa não estiver crescendo após a divulgação dos novos 

projetos. Neste sentido, não estaria havendo uma reação exagerada (sobrerreação) à 

divulgação das informações, nem ao menos, um erro de precificação destes ativos. 

Por outro lado, se aceitarmos que o índice B/M é uma proxy para o valor dos recursos 

intangíveis e que os intangíveis, segundo argumenta a literatura de recursos estratégicos, 

proporcionam desempenho financeiro sustentáveis, também seremos capazes de compreender 

os mesmos efeitos notados por Daniel e Titman (2006). 

É esperado para empresas que têm bom desempenho, proporcionado por seus recursos 

intangíveis, que seu valor de mercado cresça sustentavelmente. Entretanto, também é 

esperado que empresas intangível-intensívas não necessitam aumentar na mesma proporção o 

seu capital físico, já que não é ele que proporciona a elas este bom desempenho. Desta forma, 

é esperado para estas empresas que seu índice B/M decresça ao longo do tempo na hipótese 

de que a empresa não tenha seu risco ou desempenho alterado. Como será apresentado nos 

resultados encontrados nesta pesquisa e também está presente em outros estudos, o índice 

B/M tem diminuído sensivelmente nas últimas décadas, à medida que a economia se torna 

mais intangível. Ou seja, não há uma sobrerreação, mas o mesmo efeito destacado por Daniel 

e Titman (2006) será observado se o parâmetro de referência do desempenho de mercado for 

o índice B/M. Em outras palavras, é esperado que quanto menor seja o índice B/M, e assim 

maior a intangibilidade, menor o prêmio de risco, se o B/M for a referência. 

Observando a literatura acadêmica de finanças corporativas encontramos a utilização da razão 

entre valor de mercado e valor contábil como um dos fatores utilizados para ajustar o retorno 

estimado para o acionista em relação aos que seria obtido simplesmente pelo modelo CAPM 

que só leva em consideração a volatilidade passada dos ativos. Em outras palavras, podemos 

dizer que estes modelos corrigem as estimativas obtidas a partir dos resultados passados ao 

capturar um conteúdo informacional sobre a sustentabilidade do desempenho financeiro.  
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Por outro lado, estudos na área de conhecimentos de recursos estratégicos destacam a 

relevância dos ativos intangíveis no desempenho e perspectivas das empresas (veja, por 

exemplo, Sveiby, (1997); Edvinsson e Malone (1997); Luthy (1998); Bontis (1998); Stewart 

(1997); Lev (2001); Choo e Bontis (2002); Villalonga (2004), Andrienssen (2004), entre 

muitos outros). Estes estudos surgem a partir da observação que nas últimas décadas o valor 

de mercado das empresas tem se elevado continuamente em relação ao seu valor contábil. É 

esta linha de pesquisas que argumenta que o valor das empresas pode ser obtido pela soma do 

valor dos seus ativos tangíveis e intangíveis. Os ativos tangíveis são sempre e 

necessariamente contabilizados, entretanto, a maior parte do que estes autores descrevem com 

ativos intangíveis não o são, tendo em vista as restrições impostas pelas normas contábeis. 

Portanto, através de uma simples conexão entre a literatura acadêmica de finanças 

corporativas e de recursos estratégicos já é possível estabelecer uma relação significativa 

entre intangibilidade dos ativos da empresa e o futuro desempenho financeiro e de mercado 

das empresas.  Em outras palavras, se o índice obtido pela divisão do valor de mercado pelo 

valor contábil das empresas, segundo a literatura de recursos estratégicos, mensura ativos 

intangíveis, serão estes recursos que poderão explicar as relações observadas empiricamente 

por finanças corporativas para o retorno para o acionista. Seriam as características dos 

recursos intangíveis criarem valor para as empresas que poderiam explicar o desempenho 

financeiro e o risco de empresas intangível-intensivas. 

 

1.2. Objetivo 

Como objetivo principal, esta pesquisa analisa as relações entre intangibilidade, desempenho 

financeiro e o desempenho de mercado. Recorrendo à literatura de recursos estratégicos, ela 

analisa a diferença entre o valor de mercado e valor contábil das empresas e a identifica como 

tendo origem nos ativos intangíveis que não são contabilizados, tendo em vista as restrições 

impostas pelas normas contábeis. Pode-se dizer que representa o valor dos intangíveis 

idiossincráticos, já que são específicos da empresa e não podem ser transacionados 

isoladamente em um mercado ativo. 

Assim, o objetivo principal desta pesquisa é mostrar que a intangibilidade dos ativos da 

empresa, que pode ser aproximadamente mensurado pela razão entre o valor total da empresa 
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(enterprise value) e o valor contábil dos seus ativos (total assets), tem poder explicativo para 

as observações empíricas apresentadas em finanças corporativas para o efeito B/M. Como 

propõe a literatura de recursos estratégicos, o valor total da empresa pode ser entendido como 

a soma do valor de mercado do capital próprio (equity market value) mais o valor de mercado 

da dívida. O valor aproximado dos ativos pode ser facilmente obtido a partir dos seus 

demonstrativos contábeis. Este índice é tratado no presente estudo como a intangibilidade da 

empresa e pode ser calculado pela aproximação do índice Q de Tobin (1969) proposta por 

Chung e Pruitt (1994). Neste estudo, entenda-se que quando mencionamos Tobin-Q não 

estamos nos referindo à formulação inicialmente proposta por Tobin (1969) que considera o 

valor de reposição dos ativos, e sim, a aproximação proposta por Chung e Pruitt (1994) que 

utiliza dados presentes nos demonstrativos contábeis. 

Brealey, Myers e Allen (2008) dizem que o objetivo dos gestores financeiros deve ser a 

escolha de ativos reais (tangíveis e intangíveis) que são usados nas operações da empresa de 

tal forma que o fluxo de caixa descontado proporcionado por estes ativos for superior ao 

capital neles investido. Desta forma, o resultado da empresa a ser distribuído aos stakeholders 

depende das escolhas destes ativos. 

Se forem os recursos intangíveis que têm capacidade explicativa para o desempenho 

financeiro e de mercado, a escolha de métricas destes recursos conduzirá a melhores 

estimadores de desempenho.  Este estudo recupera na literatura de recursos estratégicos os 

modelos de mensuração de recursos intangíveis idiossincráticos, e que se verá no referencial 

teórico, que propõem a aproximação do Tobin-Q como a métrica mais robusta deste 

constructo. Analisa suas relações com desempenho financeiro e de mercado e compara com as 

significâncias estatísticas das relações onde se utiliza o B/M, predominante em estudos de 

finanças corporativas. Assim, se são os recursos intangíveis que explicam o desempenho, o 

Tobin-Q deve ser uma variável que proporciona maior significância estatística para capturar 

desempenho financeiro e de mercado que o B/M. Mostra-se neste estudo que em uma 

regressão multivariada tendo como variável dependente o desempenho financeiro, e como 

variáveis independentes o B/M e o Tobin-Q, a relação com o B/M passa a não ser 

significativa. 

Este estudo, em seu referencial teórico, procura mostrar que o B/M por construção têm uma 

forte relação com o Tobin-Q, mas não é uma métrica dos recursos intangíveis se 
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considerarmos a literatura de recursos estratégicos, já que tem como numerador somente o 

valor do capital próprio e não o valor total dos ativos da empresa. É apresentado também, que 

embora o B/M seja utilizado em estudos de finanças corporativas, diz-se nestes estudos o que 

ele captura, ou seja, identificam-se relações entre ele e outros índices de desempenho, 

entretanto, não está claro nesta literatura o constructo que ele estaria mensurando. Neste 

estudo, procura-se mostrar que o B/M pode ser considerado como uma variável proxy para o 

valor dos intangíveis idiossincráticos das empresas e é isto que faz com que ele seja capaz de 

capturar o efeito destes intangíveis no desempenho financeiro e de mercado. 

Simplesmente para facilidade de compreensão e clareza das relações, optou-se aqui neste 

estudo por utilizar o índice Market-to-Book (M/B), ao invés do seu inverso, Book-to-Market 

(B/M), predominante em finanças corporativas, já que o M/B tem uma relação positiva com a 

intangibilidade e não negativa, como o B/M. 

Já encontramos na literatura acadêmica, como será apresentado no referencial teórico, que a 

intangibilidade está positivamente relacionada ao futuro desempenho financeiro. Neste estudo 

procura-se mostrar que a intangibilidade está relacionada positivamente tanto ao desempenho 

financeiro passado quanto futuro da empresa, ou seja, procura-se mostrar que antes do que 

indicar alterações no nível de desempenho, como justificado nos estudos de finanças 

corporativas, a intangibilidade está relacionada a características persistentes e sustentáveis da 

empresa.  Ou seja, ele não captura reversões de desempenho, mas sim a sustentabilidade do 

desempenho. A reversão de desempenho pode não ter maiores implicações com o risco da 

empresa, enquanto que a sustentabilidade do desempenho está associada ao risco da empresa, 

e assim, os investidores podem aceitar menores prêmios de risco. Isto pode explicar os futuros 

retornos para o acionista. 

Poder-se-ia argumentar que o B/M simplesmente capturaria perspectivas de desempenho, não 

importando o desempenho passado. Certamente as boas perspectivas estão presentes no 

denominador market value. Porém qual seria a justificativa para a utilização do valor contábil 

do capital próprio (book value) como numerador? A literatura acadêmica não é clara o 

suficiente para nos responder esta indagação, mas as indicações são de que o valor contábil do 

capital próprio teria alguma proximidade com a parcela que os proprietários deveriam 

desembolsar, juntamente com capital de terceiros, para adquirir em um mercado ativo os 

ativos tangíveis necessários à construção da empresa. Brigham e Ehrhardt (2008) dizem que o 
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valor contábil do patrimônio líquido (book value) é um registro do passado que mostra a 

quantidade investida tanto diretamente pela compra de ações emitidas como indiretamente por 

meio de lucros acumulados. Porém este é um valor aproximado porque os valores dos ativos 

como demonstrados pelos contadores nos balanços patrimoniais das empresas não refletem 

nem a inflação nem o goodwill. Portanto, podemos entender pela afirmativa de Brigham e 

Ehrhardt (2008) que o B/M reflete a razão entre o valor aproximado dos ativos da empresa 

que cabe aos proprietários e a soma dele e o valor de mercado do goodwill das empresas.  

Entretanto, em um mercado aberto os acionistas não pagam a importância que está escriturada 

nos livros contábeis para se tornarem proprietários da empresa. O preço é estabelecido em 

função do risco do fluxo de caixa previsto se tornar realidade. Portanto, o preço pago pelos 

acionistas reflete a percepção do risco que os acionistas vislumbram sobre o futuro fluxo de 

caixa da empresa. Portanto, o retorno para os acionistas não está relacionado somente ao 

desempenho financeiro da empresa, mas como os acionistas percebem as incertezas deste 

futuro fluxo de caixa. 

Este estudo nota que o desempenho financeiro de empresas intangível-intensivas é 

sustentável. Observa-se também que intangibilidade apresenta uma relação negativa com o 

retorno para os acionistas. Se admitirmos a hipótese de eficiência de mercado, concluiremos 

que as empresas intangível-intensivas são de menor risco.  

Se é a intangibilidade da empresa que é capaz de explicar essas observações empíricas 

encontradas em finanças corporativas, modelos que mensuram a intangibilidade com maior 

precisão podem conduzir à elaboração de estimadores mais eficientes do desempenho 

financeiro e de mercado. Assim, se as observações encontradas empiricamente para o 

desempenho financeiro e desempenho de mercado têm origem nos ativos idiossincráticos das 

empresas, como se propõe neste estudo, espera-se encontrar relações mais fortes entre eles e o 

Tobin-Q, como propõe a literatura de recursos estratégicos, do que as que são encontradas 

com o índice B/M. 
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1.3. Originalidade e motivação 

A literatura de finanças corporativas utiliza frequentemente o índice B/M (ou seu inverso, 

M/B) para estimar retornos para o acionista ou perspectivas de desempenho tanto financeiro 

como de mercado, entretanto, não encontramos nesta literatura justificativas claras para esta 

relação encontrada empiricamente.  

Como serão apresentadas no referencial teórico, as explicações são encontradas parcialmente 

em cada um destes estudos. As explicações situam-se preponderantemente pelos efeitos que 

este índice sofre e não pelo constructo que este índice estaria mensurando. 

Muitos estudos apontam que capturaria um conteúdo informacional sobre as perspectivas de 

desempenho da empresa que não estão presentes nos seus demonstrativos contábeis, mas que 

poderia ser capturado por estas variáveis, embora não identifique claramente a natureza deste 

conteúdo.  

Sobre isto, Lakonishok, Shleifer e Vishny (1994, p. 1547, tradução nossa), em um estudo 

clássico sobre os efeitos de reversão de retornos para o acionista, indaga: “A pergunta natural 

é: o que o índice B/M está realmente capturando?”.  Responde que, infelizmente, muitos 

fatores diferentes estão refletidos neste índice. Um baixo valor B/M pode descrever uma 

companhia como muitos ativos intangíveis, como capital originado de Pesquisa e 

Desenvolvimento que pode se refletir em seu valor de mercado, porém não aparece nos seus 

demonstrativos contábeis. Um baixo B/M pode também significar uma companhia com boas 

oportunidades de crescimento. Cita também uma companhia sem oportunidades de 

crescimento, porém com altos lucros correntes e, ainda, empresas de baixo risco também 

teriam baixos índices B/M. Finalmente, argumentam, pode descrever uma ação sobreavaliada 

pelos bons resultados correntes, o que denominam de glamour stock.  

Observem que Lakonishok, Shleifer e Vishny  (1994) não respondem qual é o constructo que 

o B/M mensura, mas o que faz esta métrica se alterar. Todos seus argumentos estão 

relacionados a fatores que trarão impacto sobre os futuros fluxos de caixa da empresa e que 

naturalmente se refletirão no denominador deste índice, porém ainda não se refletiram no seu 

fluxo de caixa passado. Mas a questão principal ainda permanece sem resposta: por que 

dividir o valor contábil pelo valor de mercado do capital próprio?  
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Poderíamos nos indagar, então: qual é o significado econômico do valor contábil do 

patrimônio líquido? Ele representa a parcela do capital da empresa pertencente aos 

proprietários. Se levarmos em conta que os ativos de qualquer empresa pertencem aos 

proprietários e a outra parte pertence a terceiros, veremos que o mercado atribui mais valor à 

parcela dos proprietários do que o valor que está contabilizado. Se o que é contabilizado são 

preponderantemente ativos tangíveis, o que não é contabilizado são os seus ativos intangíveis, 

já que por definição, eles são ortogonais.  Portanto, só nos resta concluir que são os ativos 

intangíveis que explicam as observações empíricas encontradas em finanças corporativas. 

Sabe-se pela literatura de recursos estratégicos que estes recursos intangíveis idiossincráticos 

das empresas têm efeitos persistentes no desempenho financeiro das empresas, contrapondo-

se assim às explicações dominantes em finanças corporativas de que o índice B/M capturaria 

percepções de alterações de tendências. Este estudo procura mostrar, que o índice B/M, sendo 

uma proxy para o valor dos intangíveis da empresa, captura a sustentabilidade do 

desempenho. Como nos diria a literatura de recursos estratégicos, os recursos intangíveis 

idiossincráticos são responsáveis pela sustentabilidade do desempenho financeiro. 

O mercado atribui preços aos ativos levando em consideração a incerteza do resultado do seu 

futuro fluxo de caixa. Este estudo destaca que a incerteza destes fluxos futuros não está 

relacionada somente com a volatilidade dos fluxos passados. Isto já ficou demonstrado nos 

estudos de finanças corporativas, ao constatarem que o modelo CAPM não explica 

completamente os baixos futuros retornos de empresas intangível-intensivas.  

Porém, ao se introduzir nos estimadores de retorno o índice B/M, como o que é feito no 

modelo de três fatores de Fama e French (1992, 1993, 1995), observa-se um maior poder 

explicativo. Então, a questão que se coloca é: qual é o conteúdo informacional que é 

capturado por este índice que poderia explicar estas relações observadas empiricamente? 

Assim, este estudo tem como objetivo secundário procurar demonstrar que as explicações 

dominantes em finanças corporativas de que o índice B/M captura um conteúdo informacional 

sobre mudanças nas perspectivas da empresa não são sustentáveis. Em estudos de finanças 

corporativas observou-se uma relação positiva entre o índice B/M e o futuro retorno para o 

acionista. Altos índices B/M estariam relacionados a empresas de baixo desempenho e em 

dificuldades financeiras, e isto faria com que os investidores demandariam retorno maior. O 

inverso também seria verdadeiro, empresas de baixo índice B/M caracterizam-se por 
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empresas de alto desempenho, e por isso os investidores demandariam retorno menor. 

Admitindo-se verdadeira esta argumentação, deveríamos encontrar o mesmo sinal nesta 

relação com o retorno para o acionista passado, a não ser que, para todas as empresas 

analisadas, elas estivessem passando por uma reversão de desempenho de mercado no 

momento da medição do B/M, o que é estatisticamente insustentável. Ao contrário, observa-se 

empiricamente, como nos estudos de Daniel e Titman (2006) e Lauretti, Kayo e Marçal 

(2009), uma inversão no sinal da relação e encontra-se uma relação negativa entre B/M e 

retorno para o acionista passado. Empresas com altos índices B/M estão relacionados a baixos 

retornos para o acionista passado.  Ou seja, empresas com altos índices B/M são empresas que 

ofereceram baixo retorno para o acionista no passado. Por outro lado, não se observa, como 

será apresentado nesta pesquisa, uma inversão dos sinais da relação entre o índice B/M e o 

desempenho financeiro passado e futuro. Ou seja, enquanto vemos uma reversão de retornos 

para o acionista, não se observa uma reversão do desempenho financeiro. 

Assim, as explicações dominantes encontradas na literatura de finanças corporativas de que o 

B/M captura alterações no desempenho (boas ou más perspectivas, quando comparadas ao 

desempenho passado) da empresa são de difícil sustentação. 

Porém, mesmo que se aceite a argumentação de que a razão entre o valor de mercado e o 

valor contábil captura sobrerreação de mercado a informação intangível e isto explicaria a 

reversão de retornos para o acionista, estas explicações ainda não encerrariam este debate. 

Embora estas proposições sejam apresentadas por Daniel e Titman (2006) e reproduzidas por 

Lauretti, Kayo e Marçal (2009), as explicações para as observações encontradas 

empiricamente nestes estudos apenas foram delineadas superficialmente. Daniel e Titman 

(2006, p.1638, tradução nossa) dizem ao final de sua pesquisa: 

“Até este momento, nós definimos informação intangível pelo que ela não é, ou 

em outras palavras, nós a definimos como a informação que é ortogonal à 

informação tangível que está presente nos demonstrativos contábeis. Uma 

interessante avenida para pesquisas futuras seria explicitamente identificar 

fontes de informação intangível que leva à sobrerreação. Nós conjecturamos que 

esta informação está relacionada às oportunidades de crescimento da firma. Em 

particular, ele pode ser o caso de que investidores reagem em excesso à precisão 

sobre uma informação relativamente nebulosa sobre as futuras oportunidades de 

crescimento, e como resultado, tendem a reagir em excesso à informação. 

Infelizmente, testar esta possibilidade parece ser difícil já que, por definição, é 

difícil identificar e caracterizar esta informação nebulosa”. 

A motivação deste estudo é dar mais um passo para responder à esta questão proposta por 
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Daniel e Titman (2006). Recorre-se à literatura de recursos estratégicos e propõe-se que são 

os ativos intangíveis idiossincráticos das empresas, impossíveis de serem contabilizados e, 

portanto, estarem presentes em seus demonstrativos contábeis é que explicam estes resultados 

encontrados pelos pesquisadores empiricamente. 

Este estudo procura mostrar que os efeitos observados por Daniel e Titman (2006) podem ser 

explicados pelas características da economia dos intangíveis criarem valor para as empresas. 

A intangibilidade promove o desempenho financeiro sustentável e com isso observa-se o 

crescimento acentuado na nova economia intangível do índice M/B nas últimas décadas. O 

desempenho sustentável diminui o risco percebido pelo mercado das empresas intangível-

intensivas e isto pode explicar a relação negativa (positiva) entre o índice M/B (B/M) e a 

intangibilidade. 

Há ainda outra importante questão que deve ser destacada sobre os estudos de finanças 

corporativas que abordam as relações entre os índices obtidos pela divisão do valor de 

mercado e contábil e o desempenho financeiro e de mercado e motivam a elaboração desta 

pesquisa. Bryman (2000) argumenta que na pesquisa cientifica não basta encontrar relações 

entre as variáveis, uma segunda preocupação é a demonstração de causalidade. Muitas 

hipóteses contêm afirmativas implícitas ou explícitas sobre causas e efeitos e em geral as 

pesquisas que se seguem são frequentemente realizadas para demonstrar a validade das 

suposições sobre a causalidade. 

Bryman (2000) acrescenta que a preocupação em demonstrar efeitos causais é frequentemente 

refletida no amplo uso dos termos variáveis independentes e dependentes em pesquisas 

quantitativas.  Diz que o termo causa é frequentemente utilizado para denotar que alguma 

coisa determina alguma outra coisa. Destaca que isto é claramente uma conotação 

inadequada. O fato de mudanças dos valores da variável independente estarem associadas a 

alterações na variável dependente não significa que está implícita uma relação de causalidade. 

Não basta colocar uma variável como independente, outra como dependente, analisar a 

significância estatística e concluir pela causalidade. Relações de causalidade são mais bem 

identificadas em pesquisas experimentais, nas quais os pesquisadores são capazes de 

manipular diretamente a variável independente e observar os efeitos na variável dependente. 

Em pesquisas exploratórias e descritivas, predominantes em estudos de finanças corporativas, 
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não se tem este recurso, assim, as relações de causalidade tem que ser invariavelmente 

inferidas.  

Nas pesquisas de finanças corporativas mencionadas, quase que invariavelmente encontramos 

o retorno para o acionista como variável dependente e como variáveis independentes um 

grande número de variáveis que muita vezes tem-se dificuldade de compreender o constructo 

a que se propõem a mensurar.  Uma das variáveis independentes ou dependentes 

frequentemente utilizadas nos estudos de finanças corporativas são os diversos índices obtidos 

pela proporção entre valor de mercado e valor contábil. É difícil para qualquer pesquisador 

identificar relações de causalidade entre dois índices se não houver uma justificativa clara do 

constructo que está sendo mensurado por este índice.  Um índice não pode causar outro, mas 

somente identificando os constructos mensurados pelo índice em questão poderemos 

estabelecer a relação de causalidade. 

Embora a literatura de finanças corporativas tenha demonstrado até hoje as fortes relações 

entre as variáveis que denotam intangibilidade (B/M, M/B, P/B, Tobin-Q) e desempenho, não 

encontramos nesses estudos o constructo que estas variáveis mensuram. Encontramos, sim, 

nestes estudos estas variáveis sendo colocadas ora como variável dependente (quando 

mensuram o constructo de desempenho) ora como variáveis independentes (quando são 

utilizadas como estimadores de outros índices, como por exemplo, o retorno para o acionista). 

Dificilmente alguém poderia admitir que um índice entre valor de mercado e contábil pudesse 

causar mudanças em outros índices. Sem a identificação do que efetivamente causa a 

modificação das variáveis dependentes não poderemos compreender os fenômenos 

observados empiricamente. Assim, busca-se neste estudo ir além de uma abordagem 

fenomenológica das relações entre intangibilidade e desempenho para uma abordagem 

epistemologicamente consistente. 

Enfim, a motivação deste estudo é buscar mostrar que os efeitos B/M encontrados na 

literatura acadêmica de finanças corporativas podem ser explicados pelo crescente papel da 

intangibilidade para a riqueza das economias a que temos presenciado nas últimas décadas. 

Este estudo também passa a ser relevante também para estudos de custo e orçamento de 

capital. Ao mostrar que a intangibilidade tem uma relação negativa com o retorno para o 

acionista, e ao se admitir a hipótese de eficiência de mercado, como defende Malkiel (2003), 

o risco das empresas intangível-intensivas é menor do que aquele calculado pelo CAPM, base 
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para o cálculo do custo de capital e utilizado para desconto dos fluxos de caixa esperados. 

Vivemos em uma nova economia onde a intangibilidade dos recursos utilizados pelas 

empresas é determinante para seu desempenho e criação de valor.  Se aceitarmos a eficiência 

de mercado, este estudo mostra que se está superavaliando o risco de empresas intangível-

intensivas e, neste caso, muitas vezes se descartando bons projetos de investimento. Se ao 

contrário, baixos retornos para o acionista de empresas intangível-intensivas forem anormais, 

teríamos que rever a hipótese de eficiência de mercado. 

 

1.4. Hipóteses gerais 

Para atingir seu objetivo, este estudo formula três hipóteses gerais que serão decompostas em 

hipóteses específicas nos procedimentos metodológicos. 

 

Hipótese Geral A: o índice Market-to-Book é uma variável proxy para a intangibilidade. 

Esta primeira hipótese busca mostrar que o índice M/B pode ser considerado uma proxy para 

a intangibilidade da empresa. Este estudo procura mostrar que os efeitos M/B encontrados na 

literatura acadêmica podem ser explicados pela relevância dos ativos intangíveis no 

desempenho financeiro e de mercado da empresa. 

Encontramos na literatura acadêmica, como será apresentado no referencial teórico, que a 

intangibilidade pode ser mensurada pela divisão entre o valor total da empresa (valor de 

mercado do capital próprio mais dívida) e o valor total dos ativos contabilizados. A 

intangibilidade da empresa é uma característica de seus ativos (contabilizados ou não), não 

importando se são financiados por capital próprio ou de terceiros. Assim, a intangibilidade da 

empresa poderia ser mensurada pela aproximação do Tobin-Q proposta por Chung e 

Pruitt (1994). 

Por outro lado, o índice M/B é obtido pela divisão entre o valor de mercado pelo valor 

contábil do capital próprio (patrimônio líquido).  Assim, por sua própria formulação é 

esperada uma forte relação negativa entre intangibilidade e o índice B/M. O objetivo de testar 

esta hipótese é mostrar que embora o índice B/M não possa, segundo a literatura de recursos 
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estratégicos, ser caracterizada como uma métrica do constructo de intangibilidade, ela pode 

ser considerada uma variável proxy para a intangibilidade, e isto justificaria os seus efeitos 

que são identificados em finanças corporativas. 

 

Hipótese Geral B: a intangibilidade está positivamente relacionada ao desempenho financeiro 

de forma persistente. 

A literatura acadêmica já nos mostra que a intangibilidade está relacionada a perspectiva de 

desempenho, entretanto, o referencial teórico de recursos estratégicos nos mostra que a 

intangibilidade permite vantagens competitivas sustentáveis. Assim espera-se a mesma força 

da relação entre intangibilidade e desempenho passado quanto com o desempenho futuro.  

Isto corrobora para as explicações para relações encontradas entre B/M e desempenho de 

mercado. 

No referencial teórico é apresentado que o constructo de desempenho financeiro é um 

constructo de segunda ordem de vários indicadores de desempenho. Assim, será utilizado um 

conjunto de indicadores, que segundo Carton e Hofer (2006), são os mais encontrados na 

literatura acadêmica.  

Neste estudo procura-se mostrar que o índice B/M não captura alterações no desempenho, 

mas sim a sua persistência, entendo-se como persistência que o sinal das relações com o 

desempenho passado e futuro não se alteram e que o B/M não é capaz de prever reversões do 

desempenho, como justificado na literatura acadêmica.  

Villalonga (2004) demonstra que existe persistência para a lucratividade relativa ao setor da 

indústria em empresas intangível-intensiva. O presente estudo mostra que não é somente a 

lucratividade relativa que é persistente, mas que o desempenho é persistente mesmo 

considerando-se empresas de diversos setores.  O referencial teórico busca mostrar que 

embora haja diferenças entre as médias de intangibilidade entre setores, a intangibilidade 

mantém relações com desempenho independente de setores. As relações estão presentes de 

modo significativo mesmo entre empresas de setores diferentes.  
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Hipótese Geral C: a intangibilidade está relacionada negativamente ao desempenho de 

mercado. 

A literatura acadêmica demonstra efeitos de reversão de retornos de mercado quando se tem 

como referência o índice M/B. Procura-se mostrar neste estudo que estes efeitos podem ser 

explicados pela persistência do desempenho financeiro em empresas intangível-intensivas, 

aumentando sustentavelmente seu índice M/B, mesmo em um cenário que seu desempenho de 

mercado (retorno para o acionista) se mantenha inalterado. 

Imaginemos, por exemplo, que uma empresa intangível-intensiva tenha seu valor de mercado 

elevando-se persistentemente sem que seu risco seja alterado. É esperado que seu valor de 

mercado cresça numa proporção maior que o seu valor contábil do patrimônio líquido, pois 

sua criação de valor não depende tão intensamente do seu capital físico. Assim, seu índice 

M/B crescerá persistentemente sem que o retorno para o acionista cresça, porque nesta 

hipótese ilustrativa estamos supondo que o risco de seus novos projetos não é alterado. Neste 

cenário, os retornos para o acionista, quando têm como paradigma o índice M/B, diminuem ao 

longo do tempo. 

Logo é esperado que quanto maior a intangibilidade (maior o índice M/B), menor o prêmio de 

risco para o acionista. É esperado que empresas intangível-intensivas tenham desempenho 

financeiro sustentável e desta forma os acionistas aceitariam estes prêmios de risco menores. 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1. Estrutura e justificativa do referencial teórico 

O referencial teórico está estruturado de forma a inicialmente rever a literatura acadêmica de 

finanças corporativas que utiliza a relação entre o valor de mercado e o valor contábil do 

patrimônio líquido em modelos para estimar desempenho de mercado (retorno para o 

acionista). As linhas de pesquisa que destacamos são a do modelo de fatores de Fama e 

French (1992, 1993, 1995); aquelas que tratam da sobrerreação (glamour stock, value stock, 

contrarian investments) e a de sobrerreação à informação intangível de Daniel e Titman 

(2006). Estas investigações têm com ponto de partida que o risco da empresa mensurado pelo 

Beta não explica completamente o retorno das empresas. Ao se acrescentar ao modelo CAPM 

o fator B/M, obtém-se estimadores mais eficientes para o retorno para o acionista. Estas 

pesquisas notam a presença de uma relação positiva entre o B/M e o retorno para o acionista. 

Em seguida, o referencial teórico recupera a literatura de recursos estratégicos para justificar 

as observações empíricas encontradas pela literatura de finanças corporativas.  Esta literatura 

mostra que ativos intangíveis ou o capital intelectual, termos que, segundo Basso, Kinura e 

Aguiar  (2010) têm sido utilizados indistintamente, desempenham um papel fundamental no 

valor da firma. 

O referencial teórico mostra como os ativos intangíveis criam valor para os produtos e 

serviços oferecidos pelas empresas, e assim, favorecem seu desempenho financeiro. É dada 

especial ênfase de como estes ativos aumentam a produtividade e eficiência da mão-de-obra.  

Também são abordadas as teorias microeconômicas de criação de valor, com destaque para o 

contraste entre a teoria valor-utilidade e a teoria valor-trabalho, nas quais o valor dos produtos 

e serviços tem como fundamento a utilidade que oferecem ao consumidor e não simplesmente 

à quantidade de trabalho incorporada na sua produção. Isto é fundamental para compreender 

por que empresas intangível-intensivas têm desempenho superior. 

Outro destaque é analisar como as empresas altamente intangíveis criam valor para seus 

produtos, incidindo em custos marginais mínimos. É recuperada a literatura acadêmica que 

aborda a criação de valor como resultado da incorporação e transformação dos recursos 
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intangíveis em produtos e serviços com alto valor de mercado, sem que estejam sujeitas a 

custos marginais elevados. Em paralelo, também é destacada a relevância dos serviços na 

moderna economia, intensiva em trabalho e intangível por sua própria natureza. 

Em seguida irá recuperar a literatura de recursos estratégicos que busca modelos de 

valorização dos ativos intangíveis. Encontramos nesta literatura uma preponderância dos 

modelos que propõem que o valor da empresa é dado pela soma dos ativos tangíveis e 

intangíveis, visto a sua ortogonalidade. O valor dos ativos tangíveis pode ser obtido 

facilmente em seus demonstrativos contábeis, enquanto o valor de mercado para as empresas 

de capital aberto é obtido a partir da cotação de suas ações. Assim, o valor dos intangíveis 

pode ser obtido, aproximadamente, pela diferença entre o valor total de mercado (valor de 

mercado do capital próprio e da dívida) e o valor contábil dos ativos. 

Para compreender o que a diferença entre o valor de mercado e contábil estaria mensurando, é 

necessário conhecer os critérios de contabilização dos ativos intangíveis, já que alguma parte 

deles é contabilizada. Esta é uma discussão que está presente em finanças corporativas porque 

não há consenso entre pesquisadores, como será apresentado neste referencial teórico, 

especialmente entre aqueles com forte ênfase nas ciências contábeis, de que o valor dos ativos 

intangíveis não estaria ou não deveria estar presente, mesmo que parcialmente, no valor 

contábil da empresa. 

A partir do modelo preponderante de mensuração dos ativos intangíveis, espera-se que ele 

explique com maior significância estatística as observações empíricas encontradas em 

finanças corporativas para o índice B/M. 

O referencial teórico busca mostrar, assim, que a diferença entre o valor de mercado e o valor 

contábil é uma métrica dos ativos intangíveis idiossincráticos das empresas. Ou seja, aqueles 

que não podem ser transacionados em um mercado ativo, e por isso, não podem ser 

contabilizados. Ao mostrar a relação entre índice B/M e a intangibilidade, são os recursos 

intangíveis idiossincráticos que poderiam explicar as observações empíricas encontradas em 

finanças corporativas para o desempenho de mercado das empresas intangível-intensivas. 

Apresenta-se ainda, ao final deste referencial teórico, os fundamentos e métricas dos 

constructos de desempenho financeiro. 
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2.2. Finanças corporativas e o uso da razão entre valor de mercado e valor contábil 

Este tópico apresenta a utilização da razão entre o valor de mercado e valor contábil na 

literatura de finanças corporativa que a utiliza na busca de modelos estimadores mais 

eficientes de retorno para o acionista ou como métrica do constructo de desempenho. 

Como poderá ser observado, ela constata empiricamente uma relação positiva entre o índice 

Book-to-Market (B/M) e o futuro retorno para o acionistas, considerando que o B/M captura 

um conteúdo informacional que não está presente no modelo clássico de precificação de 

ativos, o CAPM. Destacamos a busca nesta literatura de formas de mensurar a incerteza dos 

resultados futuros da empresa que não podem ser explicados pela variância dos resultados 

passados. 

 

2.2.1. O modelo de três fatores de Fama e French 

Logo após a formulação do CAPM, diversos pesquisadores mensuraram o poder de 

explicação do fator de risco de mercado e a relação linear entre o retorno e o Beta, entre eles, 

destacam-se os estudos de Fama e French (1992, 1993, 1995). Mostram diversas contradições 

empíricas do modelo CAPM, e propõem em seu lugar três fatores de risco que juntos 

ofereceriam melhores explicações para os retornos das ações: o risco de mercado, já 

capturado pelo modelo CAPM, o risco do tamanho da empresa e o risco refletido pelo índice 

Book-to-Market (B/M). Argumentam que empresas com altos índices B/M e de pequeno 

tamanho estariam associadas a problemas financeiros e assim, tendo que necessariamente 

oferecer um retorno maior aos seus acionistas pelos riscos envolvidos. 

Os autores argumentam que muito do que ocorre em relação aos preços das ações tem origem 

não apenas no comportamento de mercado, que já é medido pelo CAPM, mas também por 

duas outras variáveis: o tamanho e o índice B/M das empresas. 

Fama e French (1992, 1993, 1995) sugerem que futuros altos retornos proporcionados por 

firmas com baixos índices B/M estão associados à deterioração dos fundamentos econômicos 

da firma, tais como vendas reduzidas e baixo desempenho dos lucros. Porém, deve-se destacar 

que Fama e French (1995) também observam que a razão B/M está associada às propriedades 

persistentes dos lucros. Fama e French (1995) dizem que encontram em sua pesquisa que 
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empresas com baixo B/M permanecem mais lucrativas que empresas com alto B/M por pelo 

menos cinco anos após a formação das carteiras de controle. Fama e French (1995) se 

contrapõem à hipótese de Lakonishok, Shleifer e Vishny (1994) de que altos retornos de 

empresas com altos índice B/M estejam relacionados a precificação irracional.  Dizem que 

uma vez que as ações sejam alocadas em carteiras baseadas em tamanho e B/M, o mercado é 

capaz de fazer estimativas não viesadas de retornos. Fama e French (1995, p. 132, tradução 

nossa) diz claramente: “Nossa evidência na evolução da lucratividade e índice preço/lucro em 

relação ao tamanho e Book-to-Market é consitentes com uma precificação racional”. 

A principal argumentação destes pesquisadores é que o suporte ao CAPM só seria sustentável 

se somente o Beta fosse suficiente para justificar o retorno esperado. Argumentam que, se os 

ativos são racionalmente precificados, o risco das ações deveria ser multidimensional. O 

tamanho da firma e o índice B/M, segundo os pesquisadores, seriam proxies para o risco da 

empresa. O índice B/M seria o fator que indica dificuldades financeiras da firma. Firmas que 

o mercado julga que têm fracas perspectivas assinaladas com preços de mercado baixos e 

índices B/M altos seriam penalizadas com altos custos de capital e desta forma exigiriam 

retornos mais altos do que firmas com boas perspectivas. Por outro lado, Fama e French 

(1992, 1993) não descartam a hipótese que talvez o índice B/M estaria simplesmente 

capturando manifestações irracionais do mercado em relação às perspectivas da firma. 

Destacamos que Fama e French (1992, 1993, 1995) não identificam claramente a natureza do 

risco que o B/M estaria capturando e que não seria explicado pelo Beta de mercado, porém já 

nos indicam o caminho para identificá-la. Fama e French (1995) dizem que empresas com 

baixo índice B/M estão associadas à alta lucratividade sustentável. Não respondem, porém, o 

constructo que o B/M estaria mensurando e que lhes proporcionariam está alta lucratividade 

persistente. 

O modelo de três fatores de Fama e French identificam que a razão entre o valor de mercado e 

valor contábil contribui para explicar o retorno para os acionistas, mas deixam muitas lacunas. 

A principal delas é que aceita esta argumentação deveriam ser encontradas uma relação 

positiva do B/M com o desempenho para o acionista tanto futuro quanto passados. Ou seja, 

imaginando que os acionistas exigiriam um retorno maior de empresas em dificuldades 

financeiras, esperaríamos encontrar também uma relação positiva entre B/M e retorno para o 

acionista passado, a não ser que a empresa no momento da medição do B/M estivesse 
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passando por uma reversão de desempenho financeiro, o que é pouco provável em uma 

grande amostra. Ao contrário, encontra-se uma relação negativa, conforme estudos de Daniel 

e Titman (2006) e Lauretti, Kayo e Marçal (2009) e que serão apresentados a seguir. Ou seja, 

empresas com altos índices B/M experimentaram baixos retornos para o acionista passado, 

sendo o contrário também verdadeiro. 

 

2.2.2. A sobrerreação do mercado 

De Bondt e Thaler (1985) apresentam evidências empíricas que o mercado tende a reagir 

excessivamente a novos e inesperados eventos. Isto leva à constatação da existência de formas 

fracas de ineficiência. A utilização da expressão sobrerreação (overreaction) traz em si a 

constatação que algum grau de reação deve surgir após a divulgação de novas informações 

que possam alterar os retornos esperados dos ativos, entretanto, qual seria a reação 

apropriada?  

Kahneman (2003) destaca que a característica central dos agentes econômicos é que eles 

frequentemente agem intuitivamente e seu comportamento não é guiado pelo que eles são 

capazes de calcular, mas pelo que eles são capazes de vislumbrar em um dado momento. Esta 

abordagem sugere que possam surgir questões heurísticas que levam a prever ou explicar o 

comportamento dos agentes.  

Argumentam que os investidores tendem a fazer previsões ponderando excessivamente 

eventos recentes em detrimento de dados passados. Segundo De Bondt e Thaler (1985) isto 

estaria relacionado à observação que ativos com índices P/L (Preço/Lucro) extremamente 

baixos teriam maiores retornos ajustados pelo risco do que ativos com altos índices P/L, 

embora, afirmem os autores, haja muitos economistas financeiros que apontem como sendo 

apenas resultados de más especificações do modelo CAPM. Segundo estes autores, presume-

se que o índice P/L seja uma proxy para algum fator omitido e que se fosse incluído no 

modelo de equilíbrio de valoração correto, eliminaria a anomalia. 

Uma hipótese alternativa para a explicação comportamental para a anomalia da sobre-reação 

do investidor é o que Basu (apud De Bondt e Thaler, 1985, p.794) denomina de hipótese 

price-ratio. Companhias com baixos índices P/L são consideradas como sendo 

temporariamente subavaliadas porque os investidores tornam-se excessivamente pessimistas 
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após uma sequência de pequenos lucros ou outras notícias desfavoráveis. Uma vez que os 

lucros subsequentes mostram-se maiores que as previsões pessimistas não racionais, os preços 

seriam ajustados. Por analogia, as companhias com altos índices P/L seriam consideradas 

superavaliadas antes de previsivelmente caírem seus preços. 

De Bondt e Thaler (1985) concluem que se os valores dos ativos sistematicamente erram o 

alvo, então sua reversão deveria ser previsível a partir somente dos dados do passado sem o 

uso de nenhum dado contábil, como lucros, por exemplo. Disto emergem duas hipóteses: 

1. Movimentos acentuados nos preços de ações serão seguidos por movimentos em direção 

oposta. 

2. Quanto maior o movimento inicial, maior será o ajuste subsequente. Ambas as hipóteses 

implicam na violação da forma fraca de eficiência do mercado.  

Os resultados encontrados por De Bondt e Thaler (1985) são consistentes com a hipótese de 

sobrerreação do mercado. Carteiras perdedoras posteriormente suplantam o mercado, 

enquanto carteiras vencedoras se tornam posteriormente abaixo do mercado. Os autores 

demonstraram que não somente as carteiras perdedoras superam as carteiras vencedoras, e se 

o CAPM estiver correto, elas são significativamente de menor risco.  

Em estudo posterior, De Bondt e Thaler (1987) trazem novas evidências da hipótese de 

sobrerreação. Concluem que o Beta da carteira perdedora era sempre menor do que o Beta da 

carteira vencedora e, portanto, dentro do cenário CAPM, os identificados excessos de retorno 

ajustados ao mercado, são estimativas conservadoras do verdadeiro excesso de retorno 

ajustado ao risco. Concluem que o efeito ganhador-perdedor não pode ser atribuído ao risco, 

medido pelo Beta do CAPM; não é primordialmente um efeito do tamanho e que os lucros de 

firmas ganhadoras e perdedoras apresentam padrões de reversão que são consistentes com a 

sobrerreação. 

Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) encontram evidências que existe o fenômeno de 

sobrerreação no mercado de capitais e rejeitam que o efeito possa ser consequência de erros 

nas medidas de risco. Justificam sua teoria ao apresentar evidências que a sobrerreação é 

observada mesmo em períodos curtos de tempo.  Em relação ao tamanho, observam que a 

sobrerreação está mais presente entre as ações de firmas menores, cujas ações são detidas 

principalmente por indivíduos e está menos presente nas ações de firmas maiores, o que leva a 
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crer que a sobrerreação é mais acentuada entre os investidores individuais do que entre os 

investidores institucionais. As estratégias que exploram estas oportunidades de ganhos 

anormais são conhecidas como contrarian investing.  

Malkiel (2003) diz que estas questões só são suscitadas se o CAPM for aceito como modelo 

de precificação de ativos. Estes estudos, segundo ele, podem estar simplesmente sendo 

incapazes de identificar as falhas do modelo CAPM em capturar todas as dimensões do risco. 

Em outras palavras e admitindo-se a eficiência do mercado, como faz Malkiel (2003), 

poderíamos dizer que o risco das empresas intangível-intensivas é menor do que aquele 

indicado pelo modelo CAPM.  Fama e French (1993) argumentam que o modelo de três 

fatores (que inclui o B/M e tamanho como medida de risco) é o paradigma adequado contra o 

qual as anomalias deveriam ser medidas. Se Fama e French (1995) encontram uma relação 

negativa entre B/M e retorno para o acionista, e se o B/M é uma proxy para intangibilidade só 

podemos concluir que as empresas intangível-intensas têm risco menor.  

 

2.2.3. A sobrerreação à informação intangível 

Daniel e Titman (2006) argumentam que explicações comportamentais e aquelas baseadas em 

risco para os efeitos B/M são bem diferentes, embora ambas tenham a premissa que os altos 

ganhos de firmas com altos índices B/M estão associados à deterioração dos fundamentos 

econômicos da firma, como desempenho insatisfatório de vendas e de lucros.  Estes 

pesquisadores argumentam que nenhuma destas interpretações oferece explicações completas 

para a constatação desta anomalia encontrada empiricamente. Suas pesquisas, em particular, 

indicam que não há relações discerníveis entre o retorno das ações e o desempenho passado 

dos fundamentos econômicos das firmas, mensurados pelos indicadores contábeis de 

crescimento por ação. 

Daniel e Titman (2006) afirmam que há de fato uma correlação negativa entre o índice B/M e 

as métricas de desempenho passado, ou seja, altos índices B/M de fato podem estar 

associados a firmas que se encontram em dificuldades financeiras. Contudo, a combinação 

deste fato, com o fato que firmas com altos índices B/M têm altos ganhos futuros, não implica 

necessariamente que as dificuldades causem futuros altos retornos para os acionistas. 
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Ilustram sua argumentação supondo um cenário no qual no momento inicial todas as firmas 

têm o mesmo índice B/M e que neste momento são disponibilizadas informações sobre os 

lucros contábeis. Ao surgir para algumas empresas más notícias sobre seus projetos em 

andamento, pode-se supor que esta informação sobre os lucros correntes carregue alguma 

informação sobre os lucros futuros. Isto provocaria a resposta do mercado com a queda do 

preço das ações proporcionalmente ainda mais, resultando geralmente em um aumento 

substancial no índice B/M. Ao contrário, informações favoráveis sobre os projetos da firma 

têm um efeito oposto: os preços atuais das ações subirão imediatamente, não só devido à 

informação dos resultados contábeis presentes, mas também à perspectiva de crescimento dos 

lucros futuros, resultando em altos ganhos imediatos para os acionistas. 

Sobre esta interpretação, afirmam Daniel e Titman (2006), firmas com altos índices B/M 

seriam aquelas que realizarão ganhos maiores para os acionistas que firmas com baixos 

índices B/M. Contudo, lembram que esta interpretação ignora a possibilidade que os preços 

também podem se alterar por razões que são ortogonais às informações correntes sobre o 

desempenho da firma. Citam como exemplo uma firma que recebe boas notícias sobre o 

futuro de seus projetos. Esta informação não alterará seu atual valor contábil, entretanto 

aumentará seu valor de mercado, o que fará com que seu índice B/M diminua. Apontam que 

esta é a chave para a compreensão por que firmas com altos índices B/M proporcionarão altos 

retornos futuros. Em outras palavras, informações sobre os baixos lucros correntes, afetam 

imediatamente o retorno para o acionista que detém ações destas empresas, mas não 

necessariamente significam retornos menores para os acionistas que estão adquirindo estes 

papéis, já que os maus resultados não se repetirão necessariamente. Ao contrário, empresas 

com bons resultados correntes, oferecem ganhos imediatos para os atuais acionistas, mas não 

oferecerão necessariamente o bom desempenho para os acionistas que estão adquirindo as 

ações neste momento. 

Os autores denominam de informação tangível aquela que pode ser relacionada com os 

resultados contábeis, e de informação intangível a aquela que está associada às perspectivas 

de desempenho. 

Exemplificam esta interpretação com o que ocorreu com muitas firmas high-tech no final dos 

anos 90. Os indicadores contábeis destas empresas poderiam ser associados em um primeiro 

momento com uma situação de dificuldades financeiras, como fluxos de caixa deficientes, 
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vendas baixas e outros, entretanto, como outras informações sobre as oportunidades de 

crescimento eram percebidas como favoráveis, os seus correspondentes valores de mercado 

eram altos, resultado em razões B/M extremamente baixas. Na medida em que os 

subsequentes baixos retornos de ações de firmas high-tech puderam ser imputados a uma 

reação exagerada, o “culpado” é a reação exagerada a esta outra informação intangível e não à 

informação tangível representada pelas informações contábeis. Ou seja, o que ocorreu não foi 

uma reação exagerada à informação tangível e sim à informação intangível que as 

oportunidades de crescimento seriam favoráveis, quando na realidade não foram. 

Em outras palavras, podemos dizer que novos investidores não conseguem se aproveitar de 

boas perspectivas de desempenho da empresa, porque isto já estaria precificado no momento 

da divulgação destas perspectivas e trazendo ganhos anormais para os antigos acionistas.  

Estas observações empíricas podem ser encontradas pelas evidências de momentum, como em 

Jegadeesh e Titman (1993), quando investidores compram ações que tiveram bom 

desempenho no passado e vendem ações que tiveram fraco desempenho, o que pode levar os 

preços a se distanciarem do valor real temporariamente e, portanto, causando uma reação de 

preços. 

Daniel e Titman (2006) e Lauretti, Kayo e Marçal (2009), que reproduziram esse estudo para 

o mercado brasileiro, não destacaram, contudo, que este mesmo efeito poderia ser observado 

sem que houvesse uma reação excessiva à informação intangível. Uma empresa, por exemplo, 

que tenha crescimento sustentável, tendo como fundamentos deste crescimento a sua 

intangibilidade, terá seu valor de mercado crescendo sustentavelmente, enquanto seu valor 

contábil crescerá numa taxa menor, já que não é seu capital físico que é necessário para seu 

crescimento. Suponha-se também que seu risco não seja alterado ao longo do tempo e que, 

portanto, o retorno para o acionista não se altere ao longo do tempo. Porém, o B/M decresce 

ao longo do tempo. Se o B/M é a variável de referência do retorno para o acionista, o retorno 

em relação a ela decrescerá ao longo do tempo. Ou seja, é esperado para empresas de alta 

intangibilidade (baixos B/M) tenham baixos retornos se a métrica de referência do retorno for 

o B/M.  

Este cenário pode ser visualizado pela Ilustração 1 a seguir. Suponha-se que uma empresa 

tenha mantido constante o seu risco de seus projetos ao longo do tempo e, desta forma, o 

retorno para o acionista também tenha se mantido constante. Uma empresa que tenha suas 
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vantagens competitivas determinadas por seus recursos intangíveis tem seu valor de mercado 

crescendo a uma razão maior que o valor contábil, já que não é seu capital físico que 

determina seu crescimento, e assim, espera-se que o B/M diminua ao longo do tempo. Se o 

retorno para o acionista tem como referência o B/M, é esperado que o retorno seja menor 

quanto menor for o B/M. Ou seja, mesmo não havendo reação excessiva, encontraríamos os 

efeitos identificados por Daniel e Titman (2006). 

  

  

Ilustração 1 - Evolução do Book-to-Market 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Se observarmos as estatísticas descritivas dos índices das empresas apresentados na Tabela 4, 

veremos que o índice M/B tem crescido constantemente ao longo dos últimos anos. Logo, se 

levarmos em conta que o retorno para os acionistas não tem se alterado na mesma proporção, 

podemos concluir que o retorno cai ao longo do tempo quando a referência é o M/B. 
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Outra hipótese para esta diminuição do B/M seria que a medida que as empresas crescem e se 

tornam mais sólidas, aumentaria a  sua capacidade de endividamento. Imaginemos que, 

ceteris paribus, a empresa cresça com aumento de capital de terceiros, o índice B/M deveria 

diminuir. Assim, é esperado que à medida que evoluam o mercado de capitais, e se 

aprimorem os mecanismos de governança corporativa, o índice B/M diminua ao passar dos 

anos. 

 

2.2.4. Intangibilidade e risco 

Kayo e Famá (2004) analisam as relações entre intangibilidade e risco para uma amostra de 

empresas do mercado aberto brasileiro e norte-americano entre os anos 1997 e 2001. Dizem 

que, ao contrário do esperado, a pesquisa não mostra resultados conclusivos. O risco nesta 

pesquisa é calculado pelo Beta obtido diretamente da base de dados da Economática. Como 

métrica do construto de intangibilidade, os pesquisadores utilizam o índice Market-to-Book. 

Como estas variáveis são obtidas no mesmo referencial de tempo, o estudo testa a 

intangibilidade presente contra o risco recente. Kayo e Famá (2004) dizem que espera-se, 

como sugerem Lev (2001) e Reilly e Schweihs (1999) que o nível de risco das empresas 

intangível-intansivas seja maior que o das tangível-intensivas. Entretanto, este resutlado é 

encontrado no mercado norte-americano, em sua totalidade, apenas nos anos 1998 e 1999. 

Nesses anos, o nível de risco das empresas tangível-intensivas é menor que o das intangível-

intensivas. Nos anos de 2000 e 2001, os resultados não corroboram por completo a premissa 

de que as empresas intangível-intensivas apresentam risco maior. Os autores presumem que 

os resultados possam estar apresentando vieses e limitações por conta da metodologia de 

cálculo da Economática, que toma o período de apenas um ano para a estimação do Beta. No 

mercado brasileiro os resultados apurados não são suficientes para afirmar que as empresas 

intangível-intensivas apresentem risco mais elevado. Não existe consistência entre as médias 

obtidas de um ano e outro. 

Shin e Stulz  (2000) analisam a relação entre risco sistemático, não sistemático (variáveis 

dependentes) e o Tobin-Q (variável independente). O risco é mensurado pela variância dos 

retornos diários das empresas, decompondo o risco em risco sistemático, dado pela variância 

do retorno de mercado, e não sistemático, correspondendo à variância do retorno da empresa 

em relação ao retorno de mercado. Estes pesquisadores testam as relações entre as variações 
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destes índices. Eles notam uma relação positiva entre mudanças no risco sistemático e 

mudanças no Tobin-Q e uma relação negativa entre mudanças no risco não sistemático e 

mudanças no Tobin-Q, levando a uma relação negativa entre o risco total e o Tobin-Q. Ou 

seja, concluem que variações positivas do Tobin-Q estão relacionadas à redução do risco não 

sistemático. 

Observa-se que Kayo e Famá (2004)  utilizam como métrica do construto de intangibilidade o 

índice Market-to-Book e não encontram relações significativas com o risco passado 

mensurado pelo Beta, enquanto Shin e Stulz  (2000) testa a relação entre variações do 

Tobin-Q e variações do futuro risco sistemático e não sistemático e encontra relações 

negativas e significativas entre o Tobin-Q e risco não sistemático. Entretanto, Shin e Stulz  

(2000) em nenhum ponto de sua pesquisa identificam o Tobin-Q como métrica de 

intangibilidade. Estes pesquisadores têm sua atenção voltada para questões como estrutura de 

capital e diversificação. Seus problema de estudo são que empresas com menos alavancagem 

financeira deveriam ter risco menor e assim valor maior. Grandes empresas, mais 

diversificadas, em geral, teriam menor volatilidade, e assim um valor maior. 

Se considerarmos que o M/B é uma proxy para a intangibilidade, porém não é tão aderente ao 

constructo de intangibilidade quanto o Tobin-Q, talvez possamos compreender os resultados 

encontrados tanto por Kayo e Famá (2004) e Shin e Stulz  (2000).  

 

2.3. A abordagem de recursos estratégicos para os ativos intangíveis 

Neste tópico mostramos que são os recursos idiossincráticos da empresa, raros, de difícil 

imitação ou substituição são os responsáveis por suas vantagens competitivas sustentáveis, e 

assim, pelo seu desempenho financeiro sustentável. 

Será destacada nesta literatura a sua proposição de que são estes recursos os responsáveis pela 

diferença entre o valor de mercado e o valor contábil, e assim temos a conexão com a 

literatura de finanças corporativas. 

Além disso, destacamos a forma como esses recursos criam valor para as empresas e assim 

nos permita compreender seus efeitos sobre o seu desempenho financeiro. 
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2.3.1. A visão baseada em recursos 

Segundo Dyer e Singh (1998), a partir dos anos 1980 duas abordagens se sobressaem entre as 

pesquisas que buscam compreender as fontes de vantagem competitivas sustentáveis e que, 

portanto, levam ao desempenho econômico superior das empresas que as detém: 

1. A visão estrutural da indústria, que encontra em Porter (1985) o autor mais destacado, e 

pela qual o retorno acima da média seria o resultado de a firma participar de um 

determinado setor industrial que tenha características estruturais favoráveis a elas. 

2. A visão baseada em recursos (Resource Based View – RBV), que tem em Barney (1991) 

um de seus destacados pesquisadores, e segundo a qual o desempenho superior das 

empresas tem origem na sua heterogeneidade e não da indústria que ela atua. O que as 

levam a deter vantagens competitivas sustentáveis seria a sua capacidade de acumular 

recursos e capacidades raras e valiosas que não são facilmente substituíveis ou imitáveis. 

Estas abordagens estratégicas estão presentes na argumentação de Andriessen (2004) de que a 

perspectiva intangível é uma visão da economia ou mesmo de uma empresa baseada em 

recursos, ou uma visão da empresa como uma combinação de estoques, fluxos e 

transformação de recursos. Ao mesmo tempo, o autor destaca que não há um consenso quanto 

à conceituação do que sejam os ativos intangíveis de uma empresa, já que se pode observar 

para eles inúmeros constructos. Porém não há dúvidas nestes textos de que a perspectiva 

intangível tem como argumentação que o desempenho superior das firmas resulta de recursos 

que não são materiais. Este autor reitera a importância crescente na economia e nas empresas 

da riqueza que é invisível. Low e Kalafut (2003) destacam o papel dos intangíveis na 

economia contemporânea. Afirmam que pesquisas recentes mostram que 35% das decisões 

gerenciais sobre decisões de investimentos são tomadas com base em recursos intangíveis. 

Neste sentido, destacam Garcia-Merino et al. (2010) que ativos físicos e financeiros estão 

rapidamente se transformando em commodities e, desta forma,  não se pode contar com eles 

para fornecer fontes de vantagem competitivas sustentáveis. Inovações, por exemplo, 

fundamentais na moderna economia para manter as vantagens competitivas sustentáveis, são 

primordialmente criadas por investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e não obtidas em 

um mercado de fatores de produção. 
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Segundo Barney (1991), mesmo que duas empresas detenham recursos físicos idênticos, a 

vantagem competitiva é obtida por aquela que primeiro desenvolver uma estratégia adequada, 

o que depende de um insight estratégico e que tem origem em recursos únicos, tais como 

informação e senso de oportunidade, assim como em complexos recursos sociais. Em outras 

palavras, o que distingue as empresas que detêm vantagens competitivas sustentáveis são 

aquelas que são bem sucedidas na utilização de seus recursos tangíveis e intangíveis. Barney 

(1991) enfatiza a heterogeneidade da firma dentro de uma mesma indústria como fonte de 

vantagens competitivas sustentáveis. A heterogeneidade vem de seus recursos intangíveis, já 

que os ativos tangíveis ou financeiros podem ser obtidos facilmente nos mercados de fatores 

de produção. 

Wulf (2009) destaca que na teoria e na prática, as expressões ativos intangíveis, intangíveis, 

capital intelectual, propriedade intelectual, ativos baseados no conhecimento são usualmente 

utilizadas como sinônimos. Porém, diz que mais frequentemente o termo ativo intangível 

refere-se ao reconhecimento de intangíveis como um ativo contabilizado enquanto os outros 

termos expressam primariamente intangíveis não considerados nos relatórios contábeis como 

um ativo. Mas não se pode dizer que há um consenso sobre isto. 

Segundo Lauretti e Matias (2009), é possível fazer uma associação direta entre os ativos 

intangíveis tratados em finanças corporativas ao que se consideram recursos valiosos, raros, 

insubstituíveis e inimitáveis em uma abordagem estratégica baseada em recursos. 

Barney (1991) diz que Recursos são todos os ativos, capabilities, processos organizacionais e 

atributos da firma, informações, conhecimentos, etc., controlados pela empresa e que a 

permitem conceber e desenvolver estratégias que melhore sua eficiência e efetividade.  

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 empresas em seu ambiente). Garcia-Merino et 

al. (2010) lembram que ativos físicos e financeiros estão rapidamente se transformando em 

commodities e, desta forma,  na moderna economia, raramente são fontes de vantagem 

competitivas como argumentaria a abordagem baseada em recursos. Portanto, o que permite 

às empresas obterem vantagens competitivas sustentáveis reside em seus recursos intangíveis. 
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Dierickx e Coll (1989) também se posicionam entre os pesquisadores que argumentam que 

ativos que geram vantagens competitivas não podem ser comprados e vendidos em mercados 

de fatores de produção.  Não há mercados para fatores como reputação corporativa ou 

fidelidade ao revendedor, como exemplos. Além disso, as pessoas são dotadas de habilidades 

e valores específicos das empresas, que por sua vez são acumulados através do treinamento e 

aprendizado. A natureza idiossincrática dos ativos específicos das empresas os torna não 

transacionáveis. Estes ativos além de não serem transacionáveis, são acumulados 

internamente através de diversos mecanismos ao longo do tempo. Os autores mostram que os 

estoques de ativos são acumulados escolhendo os caminhos apropriados de fluxos sobre um 

período de tempo. Recorrem novamente ao exemplo da reputação corporativa, fidelidade ao 

revendedor, capacidades de pesquisa e desenvolvimento, como estoques de ativos que se 

acumulam ao longo do tempo.  

Sole, Carlucci e Schiuma (2009) afirmam que atualmente os ativos do conhecimento são 

reconhecidos pelas corporações como recursos fundamentais para aprimoramento da força 

competitiva e de sua capacidade de criação de valor. Destacam que as corporações estão cada 

vez mais atentas que suas vantagens competitivas sustentáveis resultam da posse de recursos 

que são difíceis de serem transferidos e acumulados, não são substituíveis, e acrescentam que 

são tácitos em sua natureza, sinergéticos, não consumíveis através do uso e nas formas de 

combiná-los e desenvolvê-los.  Ainda salientam que cada vez mais a atenção das empresas 

está voltada para um gerenciamento efetivo dos ativos do conhecimento.  Assim, a noção de 

capital intelectual emerge como um dos conceitos chaves para compreender e avaliar a 

dimensão intangível de uma organização. 

Sveiby (1997) propõe que os ativos intangíveis sejam divididos em: competência dos 

empregados, estrutura interna e estrutura externa. Destaca que é impossível conceber uma 

empresa sem pessoas e embora os empregados e seus conhecimentos não sejam de 

propriedade da empresa, estes devem ser considerados como ativos face ao fato de a 

competência dos empregados envolver a capacidade de agir em uma ampla variedade de 

situações para criar tanto ativos tangíveis quanto intangíveis. Também se pode admitir que 

gastos feitos em recursos humanos no aprimoramento de competências e habilidades irão 

gerar benefícios futuros e não imediatos. 
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Bonfour (2003) aponta cinco razões que explicam o crescente interesse dos pesquisadores 

sobre o tema de recursos intangíveis: 

1. O crescimento das atividades de serviços, que contribuem com cerca de 75% do produto 

interno bruto das principais economias. 

2. A desmaterialização da produção, ou seja, o crescente investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, distribuição e comercialização, mais do que na sua manufatura. 

3. A crescente criação de valor dos produtos para os consumidores. 

4. O reconhecimento do conhecimento como a principal fonte de vantagem competitiva. 

5. O desequilíbrio entre o valor de mercado e o valor contábil. 

Mas, antes de nos aprofundar nestas questões, devemos destacar como se atribui valor às 

próprias empresas. Kayo et al. (2006) afirmam que o valor econômico de uma empresa é 

resultado da soma dos seus ativos tangíveis e intangíveis, e que a importância do valor dos 

ativos intangíveis tem crescido em importância na valoração das empresas. Lev (2001) 

observa que a razão entre o valor de mercado e o valor contábil (Market-to-Book) das 

empresas tem apresentado um crescimento constante ao longo das últimas décadas. Este 

índice médio cresceu de um nos anos 1980 para seis em 2001.  

Lev (2001) destaca as diferenças entre a economia aplicada a intangíveis e a economia de 

ativos físicos e financeiros: 

1. Um mesmo recurso intangível pode ser utilizado por um número ilimitado de usuários ao 

mesmo tempo, sem que um usuário compita com outro usuário pelo mesmo recurso. Desta 

forma um investimento em um ativo intangível criará mais valor quanto mais for 

utilizado.  

2. Em geral, intangíveis são caracterizados por altos custos fixos para seu desenvolvimento e 

custos marginais mínimos para sua disponibilização para o mercado. Um exemplo é o do 

software: o custo de desenvolvimento é alto, mas os custos de distribuição e reprodução 

são muito baixos. 

3. Intangíveis se beneficiam de efeitos de rede. Voltando ao exemplo do software, o valor de 

um determinado software aumenta à medida que aumenta o número de usuários. A 

disseminação do conhecimento facilita a sua aplicação por um maior número de pessoas. 
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As pessoas são capazes de aplicá-lo sem que tenham que tenham que receber novo 

treinamento. 

4. Por outro lado, é difícil assegurar a propriedade dos intangíveis, como pode ser 

constatado, por exemplo, pela larga violação das leis de direitos autorais. Como resultado, 

outros, além dos seus proprietários, ou aqueles que os desenvolveram, também podem se 

beneficiar de investimentos que são feitos em intangíveis. 

Lev (2001) argumenta que em intangíveis é de alto risco. Pesquisa e desenvolvimento, 

treinamento e a aquisição de tecnologias são frequentemente os primeiros passos no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços e, portanto, tem maior grau incerteza dos seus 

resultados do que investimentos em estágios posteriores do processo de desenvolvimento.  

Esta é uma questão que será abordada em destaque no referencial teórico, pois aparentemente 

pode contradizer a abordagem de finanças corporativas, na qual altos índices entre o valor de 

mercado e contábil indicariam empresas com boas perspectivas financeiras e, portanto, os 

investidores exigiriam um menor prêmio de risco. 

Em geral, ainda argumenta Lev (2001), alinhando-se à perspectiva de recursos estratégicos, 

não há um mercado secundário para intangíveis. Eles são difíceis de serem transacionados ou 

pode mesmo ser impossível sua comercialização. Direitos de autor é um bom exemplo. 

Normalmente aquele que concede a utilização e reprodução de uma obra ou trabalho 

intelectual estabelece cláusulas contratuais onde e como seu uso será permitido e, em geral, 

impossibilita a cessão deste direito, impossibilitando sua comercialização em um mercado 

ativo. 

Andriessen (2004) diz que a perspectiva intangível da economia permite-nos ver as empresas 

de um modo diferente, proporcionando novas formas de diagnosticar as organizações e 

desenvolver novas soluções para estes problemas. Acrescenta que especialmente a 

comunidade dedicada ao estudo do capital intelectual promoveu um estado de atenção sobre a 

importância dos intangíveis na criação de valor que proporcionam. 

Edvinsson e Malone (1997) utilizam a simbologia de uma árvore frutífera para representar 

uma empresa. A gestão da empresa normalmente tem em consideração, como mais 

importantes, as suas partes visíveis (e.g. troncos, galhos, folhas e frutos). Os demonstrativos 

contábeis e financeiros das empresas normalmente são suas partes visíveis e tem dirigidos 
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para eles o foco de atenção dos stakeholders. Entretanto, se quisermos analisar a árvore de 

forma mais criteriosa, e conhecer sua capacidade de produzir frutos saudáveis nos períodos 

que se seguirão, devemos analisar informações adicionais que não são visíveis. Estas 

informações vêm das suas raízes e da sua estrutura vascular vegetal, que leva a seiva para as 

folhas e frutas através do interior de seus troncos e galhos. 

Pulic (2000) destacam que a evolução das tecnologias da informação das últimas décadas 

levou a um incremento do compartilhamento do conhecimento não só interno como externo às 

organizações.  Este compartilhamento do conhecimento incorporado nos produtos e serviços 

representa o atributo chave da transição da economia industrial para a economia do 

conhecimento, já que o conhecimento se tornou o fator chave do sucesso dos negócios (know-

what, know-how, know-how, know-where, e know-who). 

Kayo et al. (2006) argumentam que a influência relativa dos ativos intangíveis sobre o valor 

das empresas podem variar em função do setor de atividades, ciclo de vida dos seus produtos 

e da empresa, da sua missão e várias outras razões. Apesar de sua relevância, ainda 

permanece uma grande dificuldade de tratamento dos ativos intangíveis nos balanços 

contábeis: apesar de serem de grande importância na tomada de decisões e serem capazes de 

gerar benefícios futuros, nem sempre é possível realizar uma mensuração suficientemente 

confiável dos retornos futuros que eles gerarão a seus proprietários. 

Não podemos deixar de mencionar, por sua relevância nos meios acadêmicos, a argumentação 

de Reilly e Schweihs (1999), em uma abordagem que pode ser considerada bastante restritiva 

sobre ativos intangíveis, que se aproxima da abordagem contábil e que será mais aprofundada 

à frente no referencial teórico. Consideram que para um fenômeno econômico ser considerado 

um ativo intangível, ele deve atender a um conjunto requisitos. Ao observar estes requisitos, 

veremos porque nem todo o conhecimento ou trabalho intelectual pode ser caracterizado 

como um ativo intangível. São estes os requisitos propostos por estes autores: 

1. Estar sujeito à identificação específica e à descrição reconhecível. Caso contrário, não 

passaria de uma ideia, um conceito, uma característica ou um elemento de um ativo. 

2. Estar sujeito à existência e à proteção legal, seja para pleitear por seus direitos de 

propriedade quanto para responder pelas consequências geradas pelo ativo intangível. 
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3. Estar sujeito ao direito de propriedade privada e esse direito deve ser legalmente 

transferível, seja separadamente, em conjunto com outros ativos tangíveis ou intangíveis. 

4. Haver alguma evidência tangível ou manifestação da existência do ativo intangível (como 

contrato, licença, documento de registro, manuais, listagens, etc.), a fim de atender os 

requisitos da transferibilidade e proteção legal mencionados acima. Devemos ressaltar que 

estas evidências tangíveis contestam a existência do ativo intangível, mas não sua fonte de 

valor. 

5. Ter sido criado em um momento ou evento identificável. 

6. Estar sujeito à destruição ou ao término em determinado momento ou como resultado de 

algum evento identificável. 

Reilly e Schweihs (1999) argumentam que elementos intangíveis de fato influenciam o valor 

de ativos intangíveis, mas não podem ser considerados, por si só, ativos intangíveis. Alguns 

exemplos desses elementos intangíveis são: participação de mercado, alta lucratividade, 

falta/presença de regulação, posição monopolista, presença de barreiras à entrada de 

concorrentes, potencial de mercado, presença/ausência de liquidez, controle (ou ausência de 

controle) proprietário, entre outros. Depreendemos destes autores que os elementos 

intangíveis só podem ser considerados ativos intangíveis se de fato forem claramente 

identificáveis e capazes de justificar o desempenho da firma.  

Agüero e Vasquez (2009) identificam de forma mais ampla quais seriam estes recursos 

intangíveis e que relacionamos no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 - Tipos de Recursos Intangíveis 
Fonte: Agüero e Vasquez (2009, p.22) 

Intangíveis de 

Capital Humano 

Intangíveis de 

Capital Estrutural 

Intangíveis de 

Capital Relacional 

Conhecimento do mercado 

Conhecimento da competição 

Desenvolvimento de novas 

habilidades 

Treinamento da força de trabalho 

Experiência prévia 

Conhecimento de estratégia 

Know-how 

Reputação pessoal 

Habilidade para gerenciar 

mudanças 

Habilidade para inovar 

Treinamento da força de vendas 

Sistemas de informação 

Propriedade de patentes 

Processos com clientes e 

consumidores 

Processos com fornecedores 

Projeto de novos processos 

Desenvolvimento de software 

Projeto de novo posicionamento 

Políticas de gerenciamento 

Bancos de dados 

Estratégia de mercado 

Técnicas de produção de baixo 

custo 

Qualidade superior do produto 

Implementação de software 

Conhecimento da competição 

Rede de contatos 

Recursos humanos chaves 

Local de trabalho agradável 

Reputação da marca 

Atividades de controle 

Relacionamento com clientes 

Relacionamento com a 

distribuição 

Outras redes 

Reputação da companhia 

Serviço ao consumidor 

Confiança 

Fortes relações pessoais e 

profissionais 

 

Brooking (2010), por sua vez, oferece abordagem semelhante para os ativos intangíveis, 

porém identificando quatro grupos de ativos intangíveis: 

1. Ativos de mercado, ou ativos que pertencem à empresa e lhe dá força no mercado. 

Incluem marcas, posicionamento, base de clientes, nome da companhia, carteira de 

pedidos, canais de distribuição, relações de colaboração, acordos de franquia, acordos de 

licenciamento, contratos favoráveis, etc. 

2. Ativos de infraestrutura, que inclui filosofia de gestão, cultura corporativa, processos de 

gestão e de negócios, aderência à normatização, relações financeiras, metodologias e 

sistemas de tecnologia da informação que permitem à organização atuar e comunicar-se 

com os clientes. Como exemplos, podem ser citadas metodologias para avaliação de 

riscos, métodos de gestão da força de vendas, estrutura financeira, bancos de dados do 

mercado ou clientes, sistemas de comunicação como correio eletrônico e sistemas de 

videoconferência. Inclui também a situação financeira do negócio, se está estável ou em 

risco, se possui um sólido patrimônio ou está em busca constante de fontes de recurso. 

Basicamente, são ativos que fazem o caminho de como a organização opera. 

3. Propriedade intelectual, ou resultados do trabalho intelectual que pertencem à companhia 

e estão protegidos legalmente. Inclui patentes, copyright, direitos de design, segredos 

comerciais e de fabricação e marcas comerciais. 
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4. Ativos humanos, que inclui a expertise coletiva, criatividade, capacidade de solução de 

problemas, liderança, habilidades gerenciais e de empreendedorismo incorporados pelos 

empregados na organização. Desempenha papel chave o conhecimento dos aspectos do 

negócio, como conhecimento do mercado e expertise de gestão. Ativos humanos também 

incluem indicadores psicométricos de como os indivíduos podem agir em dadas situações, 

como trabalho em equipe ou sob stress. Estes ativos não pertencem à companhia, porém 

são absorvidos e utilizados pelas companhias através de contratos de trabalho. 

Hunter, Webster e Wyatt (2005) também identificam a estrutura de ativos intangíveis em 

quatro grupos, porém com outra nomenclatura: 

1. Capital humano, incorporado nas habilidades, conhecimento e experiência de gestores e 

força de trabalho; 

2. Capital organizacional (ou infraestrutura), na forma de estruturas específicas da 

organização, procedimentos e rotinas operacionais ou de negócio; 

3. Capital relacional (ou de mercado), ou o conjunto estabelecido de relações com 

fornecedores, clientes, parceiros a associados de negócio; 

4. Propriedade intelectual, que inclui marcas e patentes, design, copyright, direitos de 

licenciamento, com direitos de propriedade da companhia. 

Kaplan e Norton (2004) destacam a relevância do gerenciamento dos ativos intangíveis e seu 

alinhamento aos objetivos estratégicos das empresas. Argumentam que se o valor deriva cada 

vez mais dos ativos do conhecimento, e é de vital importância mensurá-los com o devido 

destaque, já que executivos e funcionários tenderiam a dedicar maiores níveis de atenção para 

os mecanismos de controle do que preocupações sobre seu alinhamento estratégico dos 

investimentos nestes ativos. Argumentam que não é possível fazer uma boa gestão sobre itens 

que não estejam sob acompanhamento permanente, nem seria possível medir aquilo que não 

fosse perfeitamente descrito.  Desenvolvem um modelo de gestão de Gestão Balanceada da 

Performance (GBP, em inglês, Balanced Scored Card, BSC), e que pode ser visualizado pela 

Ilustração 2. 
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Ilustração 2 - Modelo geral para acompanhamento GBP 
Fonte: Kaplan e Norton (2004) 

 

 

2.3.2. Capital Humano 

Os estudos de ativos intangíveis abordam com destaque o papel do capital humano, e muitas 

vezes são termos que se confundem na literatura acadêmica. Por isso, antes de abordarmos o 

conceito mais amplo de capital intelectual, abordamos a literatura específica de capital 

humano e como ele contribui para a criação de valor. 

Antunes (2008) afirma que o conceito de "capital humano" tem origem na década de 1950, 

nos estudos do economista Theodore W. Schultz, (1902-1998) e teve como destaque o 

desenvolvimento e popularização por Gary Becker nos anos 1980. O ser humano, nestes 

estudos, é considerado capital para os economistas por possuir capacidade de gerar bens e 

serviços por meio do emprego da sua força de trabalho e do conhecimento, constituindo-se em 

importantes fontes de acumulação e de crescimento econômico. Paiva (2001) diz que o 

conceito de "capital humano" nasce no bojo de uma economia da educação na qual ele 

supostamente é responsável pelo resíduo de crescimento econômico que não poderia ser 

explicado simplesmente pelo capital fixo empregado. Estes conceitos teóricos ganham 

importância em conexão com o peso adquirido pela educação como fator de desenvolvimento. 
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Acrescenta que nos anos 1980 já havia uma clareza a respeito da necessidade de elevados 

níveis de escolaridade (efetiva, eficiente) para possibilitar um enfrentamento adequado das 

novas características que o capitalismo estava adquirindo. 

Paiva (2001) diz que o capital humano é forjado a partir dos conceitos de capital fixo 

(maquinaria) e capital variável (salários).  Destaca que a simples ideia de aplicar a palavra 

capital a seres humanos, supondo que eles se transformavam em capital humano para as 

empresas, fere profundamente o humanismo que marcou o pensamento de esquerda no pós-

guerra.  O ser humano não poderia ser nunca visto como portador de capital em si mesmo, 

menos ainda ser ele mesmo simultaneamente capital (remunerado com salários) e força de 

trabalho comprada no mercado pelo verdadeiro capital. Paiva (2001) diz que entre os 

marginalistas, porém, o capital humano (capital incorporado aos seres humanos, 

especialmente na forma de saúde e educação) seria o componente explicativo fundamental do 

black box (do desenvolvimento suplementar). 

Os estudos acadêmicos colocam o capital humano como o principal componente do 

constructo de capital intelectual (vejam, por exemplo, Edvinson e Malone(1997); Stewart 

(1997); Sveiby (1997), entre outros). Sveiby (1997) diz do capital humano é a capacidade de 

agir em diferentes situações para criar ativos tanto tangíveis como intangíveis.  Utiliza 

também a expressão competência dos empregados. Sullivan (1998) caracteriza o capital 

humano como um conjunto de empregados de uma firma que possuem habilidades, 

conhecimentos e know-how.   

Afiouni (2009) argumenta que as raízes dos estudos do capital humano estão na Economia e 

não na Administração. Acrescenta que durante os últimos cinquenta anos outros economistas 

tomaram a definição de capital humano e a estenderam de várias formas, incluindo critérios 

para sua mensuração. Isto levou a uma grande heterogeneidade de seu conceito. 

Mayo (2000) diz sobre o capital humano que é a capacidade, conhecimento, habilidades, 

experiência e networking, com a capacidade de atingir resultados e com potencial para o 

crescimento; as motivações individuais na forma de aspirações, ambição, direcionadores de 

ação, motivadores para o trabalho e produtividade; a eficácia do trabalho em grupo na forma 

de apoio, respeito mútuo e compartilhamento de valores; a liderança na forma de clareza de 

visão e com capacidade de comunicação desta visão; o clima organizacional na forma de 
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cultura, particularmente na liberdade de inovar, abertura, flexibilidade e respeito aos 

indivíduos. 

Walker (2001) destaca que o conceito de capital humano é um movimento além das fronteiras 

de Recursos Humanos. Argumenta que as pessoas não são chamadas mais de recursos ou 

ativos humanos. Capital humano, diz, é um conjunto de habilidades, conhecimentos e 

capabilities das organizações necessários para que tenham sucesso em uma nova economia 

fundamentada no conhecimento e na tecnologia. 

Pulic (2000) elenca as competências que são necessárias para a construção do capital humano. 

A primeira delas são as habilidades profissionais e expertise dos empregados, o que significa 

que eles devem saber exatamente o quê, como e quando fazer as coisas em uma dada 

circunstância. Destaca que os conhecimentos necessários dos empregados mudam 

constantemente, assim eles devem estar preparados para estar sempre em um processo de 

aprendizado. Tão importante quanto às habilidades profissionais, os empregados devem ter 

habilidades sociais, ou seja, sua capacidade de trabalhar com outras pessoas (e.g. atitudes, 

comportamento, habilidades de comunicação, trabalho em equipe, ajustamento à cultura 

organizacional).  

Pulic (2000) também inclui entre os componentes do capital humano os relacionamentos, o 

qual ele distingue das habilidades sociais dos empregados. Não basta que os empregados 

tenham bons contatos sociais, é necessário que para que se transformem em capital humano 

eles resultem na criação de valor para as empresas. Na medida em que os empregados são 

bem sucedidos em estabelecer relacionamentos que criam valor com colegas, clientes, 

parceiros comerciais e outros profissionais, melhor será o desempenho geral da companhia. 

Só através da interação com os outros indivíduos o efeito de sinergia poderá ser obtido. O 

conhecimento coletivo sempre será maior que a soma dos conhecimentos individuais. É isto 

que justifica porque o trabalho em equipe se tornou uma questão tão relevante hoje em dia.  

Este mesmo autor enfatiza que o desempenho do capital humano tem seus fundamentos nos 

esquemas existentes de valores individuais e coletivos. Trata-se da noção dos empregados 

sobre o que é valorizado e desejado em suas empresas e o que representa um comportamento 

indesejado. Estas noções, em geral não articuladas, têm grande impacto no jeito, modelos e 

modos como os empregados fazem seus trabalhos.  Assim, sistemas de valores estão 
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fortemente relacionados à forma como os negócios são feitos e os métodos de gerenciamento 

que são aplicados.  

Afiouni (2009) observa que sem dúvida há uma variedade de definições e ideias associadas ao 

conceito de capital humano, e sem dúvida são encontradas algumas definições estáticas, 

limitando-o ao conhecimento e habilidades dos empregados. Entretanto, algumas definições 

são mais dinâmicas e incluem dimensões motivacionais e de interação social. Esta última 

abordagem vê o capital humano como a maior fonte de inovação e renovação estratégica. 

Conclui que capital humano é uma combinação de gestão e desenvolvimento de recursos 

humanos, alinhando-os com a missão da organização para atingir seus objetivos estratégicos e 

conduzirem a impactos positivos no desempenho organizacional. Destaca que ao combinar as 

iniciativas de gestão e desenvolvimento de recursos humanos ajuda os empregados a se tornar 

melhores em suas tarefas, seu conhecimento, suas experiências e porão em ação sua expertise 

através do desenvolvimento organizacional, treinamento e desenvolvimento de pessoas com o 

propósito de alavancar o capital humano e melhorar o desempenho. 

Pfeiffer (1994) argumenta que o capital humano é o mais crítico dos recursos da maioria das 

empresas.  Desta forma, há um consenso entre os pesquisadores que os investimentos no 

desenvolvimento do capital humano são pré-requisitos para o bom desempenho financeiro e 

das vantagens competitivas.  Sveiby e Loyd(1987) destacam que investimentos em pessoas 

são tão importantes para empresas intensivas em aplicação de conhecimentos como 

investimentos em ativos tangíveis são importantes para os empreendimentos industriais.  

Flamhotz e Lacey (1981) em sua Teoria do Capital Humano elaboram uma distinção entre 

habilidades gerais dos recursos humanos e específicas da firma. Habilidades gerais são 

aquelas detidas pelos indivíduos que geram valor para a firma e são transferíveis entre um 

conjunto de empresas. Habilidades específicas, por outro lado, geram valor somente para uma 

firma em particular e não tem valor para as empresas concorrentes. Já que habilidades gerais 

geram o mesmo valor para todas as empresas, conclui-se que não são fonte de vantagens 

competitivas para uma firma em particular.  Concluem que o grande potencial para vantagens 

competitivas nascem dos investimentos nas habilidades específicas da empresa. Estas 

habilidades proporcionam vantagens competitivas porque geram valor para a firma, ao mesmo 

tempo em que não são facilmente transacionadas pelos empregados que as detêm. Os 
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pesquisadores trazem como exemplo o treinamento constante e desenvolvimento de recursos 

humanos para executarem processos e procedimentos específicos da firma. 

Maher (2010), tendo como fundamentos os debates conduzidos no Lisbon European Council 

Conclusions realizado no ano de 2000, destaca que investimentos no capital humano: 

1. Contribuem significativamente para o crescimento da produtividade; 

2. Há claras evidências que o capital humano desempenha papel chave no estímulo à 

mudança tecnológica e sua difusão; 

3. Investimentos em capital humano são altamente atrativos se comparados com 

investimentos em ativos alternativos, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto 

de vista agregado; 

4. Políticas que elevam a quantidade e qualidade do estoque de capital humano são 

compatíveis com a intensificação da coesão social. 

Drucker (1992) diz que a maior contribuição da administração no século XX foi aumentar a 

produtividade da mão-de-obra braçal em cinquenta vezes e que a maior contribuição da 

administração no século XXI será aumentar a produtividade do trabalho intelectual, quem 

sabe, na mesma proporção. Pulic (2000) diz que um dos grandes desafios para uma transição 

entre a era industrial para a era do conhecimento é aumentar o nível de educação e 

qualificação da força de trabalho. Diz que isto é acentuadamente relevante para empresas que 

empregam o trabalho qualificado como em setores altamente demandantes de avançados 

recursos tecnológicos. Mas não é somente importante para estes setores, mas também o é para 

a produção que é dependente de insumos intelectuais. Cita como exemplo a detecção e 

correção de falhas antes do controle da produção, reduzindo os custos de perdas. 

 

2.3.3. Capital Intelectual 

O capital intelectual tem um significado na literatura acadêmica mais amplo que o capital 

humano. Não se restringe aos recursos humanos que estão correntemente empregados na 

empresa, mas, além disto, refere-se a aquilo que está presente na estrutura da firma de forma 

persistente e dinâmica. 
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A importância dos ativos do conhecimento como recurso estratégico não é um novo tema 

contemporâneo. Alfred Marshall (1842-1924), em seu livro Principles of Economics de 1890, 

atento à importância do conhecimento nas organizações industriais, afirmava que este era o 

motor mais poderoso de produção (MARSHALL, 1982). Bontis (2001) atribui ao economista 

canadense John Kenneth Galbraith (1908-2006) em uma carta ao economista Michael Kalecki 

(1989-1970) a utilização pela primeira vez da expressão Capital Intelectual. 

Na literatura acadêmica de recursos estratégicos, uma tarefa chave da administração é 

acumular e proteger o conhecimento valioso ou capability (vejam, por exemplo, Rumelt 

(1984); Barney (1984), Wernerfelt (1984); Teece, Pisano e Shuen (1997), entre outros). Tais 

conhecimentos ou capabilities definem a capacidade da firma para converter de forma 

eficiente suas entradas em saídas valiosas (vejam, por exemplo, Debreu (1959); Arrow e Hahn 

(1991); Nelson e Winter (1982), entre outros). Desta forma, um pressuposto e prescrição da 

literatura de estratégia é que os limites da firma deveriam incorporar estas valiosas 

competências e conhecimentos centrais (vejam, por exemplo, Argyres (1996); Prahalad e 

Hamel (1990), entre outros).  Ao internalizar conhecimento valioso ou ao manter 

internamente este conhecimento, a firma se posiciona tanto para tirar proveito como para 

proteger o conhecimento.  O desafio central que enfrenta a administração, mais do que se 

organizar eficientemente para tirar proveito do conhecimento já desenvolvido ou capabilities, 

é como se organizar para gerar eficientemente novos conhecimentos e capabilities. 

Observem que na literatura do capital intelectual a referência é a firma e não seus empregados 

como na literatura do capital humano. Pela visão da firma baseada no conhecimento 

(Knowlege-Based View), o conhecimento é o recurso estratégico mais importante das 

empresas (vejam, por exemplo, Grant (1996); Hill e Deeds (1996), entre outros).  Segundo 

estes autores, a visão baseada em conhecimento oferece uma nova lente pela qual se pode ver 

e entender a racionalidade da existência das empresas: a criação, transferência e aplicação do 

conhecimento. Esta visão argumenta que a heterogeneidade de conhecimentos e de 

capabilities entre as empresas são os principais determinantes das diferenças de desempenho 

entre elas.  Esta abordagem do conhecimento que busca compreender o que ocorre no black 

box da firma sugere que organizações não só usam e desenvolvem diferentes conhecimentos 

como também têm diferentes acessos ao conhecimento gerado externamente.  
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Segundo Dierickx e Cool (1989), o conhecimento que suportam as empresas pode ser 

conceitualizado tanto por estoques como por fluxos de conhecimento que contribuem para o 

desempenho superior das empresas.  Estoques de conhecimento, esclarecem, são ativos do 

conhecimento acumulados que são internos à firma, e fluxos de conhecimento são 

representados pelas correntes de conhecimento na firma ou várias partes da firma que podem 

ser assimilados e desenvolvidos em estoques de conhecimentos. 

Não há uma definição única para capital intelectual. Kaufmann e Schneider (2004), por 

exemplo, pesquisaram várias definições para esse constructo. A maioria delas está associada 

com a definição de ativos intangíveis e recursos associados ao conhecimento. Muitos autores 

consideram capital intelectual e capital de conhecimento como sinônimos da expressão ativos 

intangíveis (vejam, por exemplo, Lev (2001); Stewart (2001), entre outros), enquanto outros 

consideram que o capital intelectual é um dos tipos de ativos intangíveis, como Reilly e 

Schweihs (1999).  

Andriessen (2004) lembra que no final da década de 1990 três livros são editados com o 

mesmo título Intellectual Capital: Edvinsson e Malone (1997); Roos et al.(1997); Stewart, 

(1997).  Acrescenta que as questões levantadas por esta comunidade são análogas às questões 

normalmente endereçadas sobre recursos tangíveis e financeiros: como nós podemos melhorar 

o gerenciamento de recursos intangíveis? 

Segundo estes autores, o motivador para o desenvolvimento de uma teoria do capital 

intelectual se fundamenta na observação da crescente razão entre o valor de mercado e valor 

contábil de uma organização, conhecido nos meios financeiros como o índice Market-to-

Book, ou também o seu inverso Book-to-Market. 

Segundo Roos et al. (1997) e Bontis (1998), Galbraith estaria sugerindo que o capital 

intelectual estaria relacionado à  ação intelectual  e não simplesmente ao conhecimento ou 

intelecto puro. Ou seja, seria um criador de valor ou um ativo em uma concepção econômica 

neoclássica ou um recurso na concepção baseada em recursos (RBV – Resource Based View). 

É por isto que Bontis (1998) destaca que o capital intelectual não se constitui em um ativo 

intangível estático per se, mas antes é um processo ideológico, uma forma de atingir um 

propósito. Este autor faz uma clara distinção entre intangíveis e capital intelectual. Para ele, 

capital intelectual não inclui ativos de propriedade intelectual, marcas registradas, patentes e 

vários outros direitos que são passíveis de registros na Contabilidade.  Através de um modelo 
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que propõe de capital intelectual, ele é considerado de 2ª ordem, enquanto o capital humano, o 

estrutural e o relacional são considerados de 1ª ordem. A Ilustração 3 abaixo apresenta 

algumas características fundamentais desses constructos. 

 

 

Ilustração 3 - Estrutura do capital intelectual 
Fonte: Bontis (1998, p. 66) 

 

Edvinsson e Sullivan (1996) definem capital intelectual como conhecimento que pode ser 

convertido em valor. Stewart (1997) define capital intelectual como o material intelectual 

(conhecimento, informação, propriedade intelectual, experiência) que pode ser explorado de 

forma a gerar riqueza. Sullivan (1998) chega a atribuir ao capital intelectual o principal 

determinante dos lucros de uma empresa. Neste sentido, Wulf (2009) destaca que intangíveis, 

mesmo que não considerados nos relatórios contábeis, geram benefícios econômicos e, 

portanto, são cruciais para o futuro desempenho financeiro das empresas. 

Como pode ser observado, estas abordagens diferem significativamente do que vimos sobre o 

capital humano que estão mais centradas nas capacidades e habilidades individuais, enquanto 

que o capital intelectual está voltado para as capacidades e habilidades organizacionais. 
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Segundo Nonaka e Takeuchi (2003), o conceito de capital intelectual abrange tanto os 

elementos intangíveis, tal como o conhecimento detido pelas pessoas que compõem a 

organização (conhecimento explícito), quanto os aspectos intangíveis gerados pela aplicação 

desse conhecimento (conhecimento tácito). 

Bukh, Larsen e Mouritsen (2001) comparando várias taxonomias propostas para o capital 

intelectual concluíram que as mesmas têm três coisas em comum: 

1. Conexão com os funcionários; 

2. Conexão com os processos internos e a estrutura organizacional; 

3. Conexão com os clientes. 

Basso, Kinura e Aguiar (2010) ao sintetizarem a literatura acadêmica sobre o tema do capital 

intelectual, encontram na maior parte dela três conceitos: o conceito de capital humano, o 

conceito de capital relacional e o conceito de capital estrutural. Ao mesmo tempo, destacam, 

não há um consenso em cada um destes conceitos. 

Matusik (2002) destaca uma distinção entre os estoques privados e públicos de conhecimento 

das empresas. O conhecimento privado é único para a firma, enquanto o conhecimento 

público reside no domínio público. O conhecimento privado por ser um recurso que é único, 

valioso, raro e não perfeitamente imitável, se torna fonte de vantagens competitivas. O 

conhecimento privado inclui itens como as rotinas únicas processos, documentação ou 

segredos de negócio. Conhecimento púbico consiste em conhecimentos que não são únicos a 

uma firma específica e é, em essência, um bem público. Inclui itens como as melhores 

práticas das indústrias. Gestão da Qualidade Total (Total Quality Management – TQM), 

inventário just-in-time, manufatura enxuta, incentivos para trabalho em equipe, todos são 

exemplos de melhores práticas agora em domínio público.  Destaca o autor, que por 

definição, o conhecimento público não pode por si só ser uma fonte de vantagem competitiva, 

já que não é único ou de propriedade de uma firma específica. Contudo a falha em aplicar 

estes conhecimentos em uma dada firma pode ser uma fonte de desvantagem competitiva. 

Cita como exemplo linguagens de programação como Java e HTML, que são de 

conhecimento público. Uma firma pode ter uma aplicação tecnológica completamente única, 

mas se ela não usa de forma correta estas linguagens, podem criar aplicações sem valor.  

Adicionalmente, acrescenta, A junção de conhecimento público com existentes 
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conhecimentos privados pode estimular a criação de novos conhecimentos. Isto pode levar a 

importantes desenvolvimentos de novos produtos, por exemplo. 

Matusik (2002) destaca que o conhecimento privado tem atraído a atenção de muitos 

pesquisadores especialmente nos estudos que analisam o sucesso de novos produtos. São 

especialmente relevantes neste aspecto os estudos de times multifuncionais, coordenação 

interdepartamental e retribuições formais por compartilhamento de informações. Entretanto, 

enquanto se sabe que estes aspectos são obviamente importantes no processo de 

desenvolvimento de novos produtos, sabe-se muito pouco como o estoque de conhecimento 

privado, desacoplado de estruturas de processos, os influencia. Ou seja, os estudos mostram 

que o nível de conhecimento privado está positivamente relacionado com a eficiência dos 

processos de desenvolvimento de novos produtos. 

O conjunto de pesquisas que abrangem o conhecimento público, segundo Matusik (2002) é 

relativamente pequeno, mas mesmo assim, há estudos que argumentam que a expertise das 

empresas pode permitir a elas absorver novo conhecimento do seu ambiente.  É também 

conhecido que as empresas podem imitar o que elas percebem como bem sucedido ou 

conduzir pesquisas em atividades destacadas em seus mercados. Empresas também podem se 

beneficiar de aglomerados econômicos, como o conhecimento associado a certos aspectos 

regionais ou a atividades relacionadas.  A pesquisa direcionada a redes tem argumentos 

semelhantes, ou que redes de relações proporcionam acesso a conjuntos de conhecimentos 

que as empresas não os deteriam individualmente.  

Para Pulic (2000) gerenciar o capital intelectual é olhar para o futuro das empresas, 

fortalecendo as suas capacidades, ao mesmo tempo eliminando suas fraquezas e desta forma 

continuamente melhorando a operação dos negócios. 

Bontis (2001) conclui que o capital intelectual é considerado por muitos, definido por alguns, 

compreendido por poucos e mensurado por praticamente ninguém. 
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2.4. Recursos intangíveis e desempenho financeiro 

2.4.1. A empresa e a criação de valor 

Está estabelecido nas pesquisas acadêmicas que os ativos do conhecimento desempenham um 

papel central na criação de valor pelas empresas (vejam, por exemplo, Grant (1996); Harrison 

e Sullivan (2000), Daum (2002), Chen, Cheng e Hwang (2005), entre outros).  Sole, Carlucci 

e Schiuma (2009) argumentam que o seu papel na criação de valor pode ser analisado através 

de relações de causa e efeito que conecta estes ativos aos seus objetivos estratégicos. Para 

uma empresa, a criação de valor significa em primeiro lugar definir e oferecer condições 

destinadas a satisfazer seus principais stakeholders (grupos de interesse).  Para este propósito, 

as empresas devem ser capazes de identificar e gerir eficientemente alguns processos internos 

que são os mais críticos para a criação de valor. Por outro lado, a gestão eficiente dos 

processos-chave de negócios depende do desenvolvimento adequado, aproveitamento e 

disponibilização de competências organizacionais (vejam, por exemplo, Grant (1996); 

Prahalad e Hamel (1990); Teece, Pisano e Shuen (1997), entre outros).  E neste sentido, está 

estabelecido nesta literatura que as competências organizacionais estão diretamente 

relacionadas aos ativos do conhecimento. 

Sole, Carlucci e Schiuma (2009) concluem que o desenvolvimento, combinação e o 

aproveitamento de ativos do conhecimento afetam o crescimento das competências 

organizacionais.  Acrescentam que isto influencia a eficiência e eficácia dos processos 

organizacionais e, consequentemente, a habilidade da empresa gerar valor.  

Mas para melhor compreender como os ativos intangíveis criam valor, é necessário entender 

como eles alcançam o mercado e são disponibilizados em um modelo de negócios. Tendo 

como base o já foi apresentado no referencial teórico, e tendo como referência a taxonomia 

dos ativos intangíveis de Kayo et al. (2006), podemos perceber o papel dos ativos intangíveis 

na criação de valor nas empresas ao observar os seus direcionadores de valor, conforme 

apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Direcionadores de valor dos ativos intangíveis 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Direcionador de Valor Definição 

Cliente O valor econômico resultante das relações com os clientes (lealdade, 

satisfação, retenção, contratos de suprimento, canais de mercado, etc.). 

Competidor O valor econômico resultante da posição ocupada no mercado (reputação, 

market share, reconhecimento do nome, imagem, etc.). 

Empregados O valor econômico resultante das capabilities coletivas dos empregados 

(conhecimento, habilidade, competência, know-how, talento, capacidade 

administrativa, retenção de colaboradores-chaves, treinamento, 

desenvolvimento, etc.). 

Informação O valor econômico resultante da habilidade de recolher e disseminar 

informações e conhecimento na forma e conteúdo corretos, para as 

pessoas certas, no tempo certo. 

Parceria/Redes O valor econômico resultante das associações (financeiras, estratégicas, 

autoridade, força, etc.) estabelecidas com indivíduos e organizações 

externas (consultores, clientes, fornecedores, aliados, competidores, etc.).   

Rotinas O valor econômico resultante da habilidade do empreendimento para 

alavancar as formas pelas quais opera o empreendimento e criar valor 

(políticas, procedimentos, metodologias, técnicas, etc.). 

Produto/Serviço O valor econômico resultante da habilidade para desenvolver e 

disponibilizar suas ofertas (produtos e serviços) e que refletem uma 

compreensão sobre o mercado e requisitos, desejos e expectativas dos 

clientes. 

Tecnologia O valor econômico resultante da tecnologia empregada para suportar as 

operações com eficiência e diferenciais estratégicos. 

 

Gostaríamos de destacar nestes direcionadores de valor que a intangibilidade não é 

característica somente um setor da indústria, de inovação ou tecnologia. Qualquer destes 

direcionadores de valor poderia ser encontrado em qualquer empresa.  

Observando estes direcionadores de valor, podemos aceitar a argumentação de Allee e 

Schwabe (2010) que dizem que os intangíveis incorporam-se de alguma forma aos produtos 

ou serviços, convertendo, desta forma, em um produto tangível. Intangíveis criam valor para 

os clientes ao incluir atividades não diretamente remuneradas ou não contratadas, mas que 

permitem construção de melhores relações entre as empresas e os consumidores de seus 

produtos.  Isto contrasta com as entregas tangíveis, que incluem qualquer coisa que é 

contratada, ordenada ou esperada pelos destinatários como parte da entrega de um produto ou 

serviço.  Tangíveis tipicamente são relacionados diretamente com a geração e entrega de um 

produto. É também possível também negociar trocas de intangíveis por outros intangíveis 

como informação, benefícios ou formas intangíveis de suporte. 
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Por esta perspectiva, afirmam Allee e Schwabe (2010), intangíveis podem ser considerados 

como passíveis de serem entregues, mas por outro lado os economistas raramente consideram 

os intangíveis comercializáveis e, portanto, raramente são calculados em termos financeiros.  

Alle (2002) recorre ao diagrama da Ilustração 4, a seguir, para mostrar como agem as formas 

materiais e não materiais de criação de valor nas empresas. 

 

Ilustração 4 - Formas materiais e não materiais de criação de valor 
Fonte: Alle (2002). 

 

Alle (2002) destaca, como pode ser observado no diagrama acima, que para criar receitas 

através das vendas é necessário desenvolver relações com os clientes em um nível superior 

além da sua simples disponibilização no mercado. Neste sentido é importante notar que a 

forma tangível/material para a criação de valor é dependente de formas intangíveis de criação 

de valor. A empresa que demanda e encoraja ações que em longo prazo contribuem para a 

criação de valores intangíveis, também incrementarão o valor dos ativos tangíveis. Conclui 

por dizer que um dos principais desafios para a administração é criar condições que permitem 

a geração bem sucedida de valor intangível (conhecimento, serviços, experiência, benefícios, 

agilidade, qualidade, imagem) e sua transformação em formas tangíveis (lucro, valor 

adicionado, valor de mercado). 

Produto/Serviço

Sentimento de pertencer

Contato pessoal

Informações para

desenvolvimento de produtos

Lealdade

Preço

Empresa Clientes

Criação de Valor
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Há ainda algumas questões que devem ser destacadas nos processos de criação de valor. 

Recursos tangíveis, por serem facilmente identificáveis e existir um mercado de fatores para 

eles, compõem o custo dos produtos pelos valores com que foram adquiridos. Os preços 

pagos pelas matérias-primas e insumos fazem parte dos custos dos produtos exatamente pelos 

valores pagos ao serem adquiridos no mercado em que são oferecidos. Os custos de 

amortização de ativos fixos (e.g. tecnologia, maquinário, instalações e edificações) são 

calculados por seu desgaste e expectativa de vida. Como existe um mercado para os recursos 

tangíveis, e admitindo-se que os mercados são eficientes, não se obtém nenhuma vantagem 

competitiva sustentável pela utilização de algum recurso tangível. Em geral, todas as 

empresas têm o mesmo acesso a este mercado de suprimentos.  A utilidade criada 

intrinsecamente pelos recursos tangíveis que são utilizados nos produtos e serviços é a mesma 

em qualquer produto em que seja utilizado. Recursos tangíveis são consumidos e se esgotam 

na medida em que são utilizados para a produção. Muitas vezes se confunde o acesso a algum 

recurso tangível, como matérias-primas, com o próprio recurso, entretanto, a restrição de 

acesso é um recurso intangível, e não o recurso em si. A restrição de acesso a um recurso, por 

exemplo, pode ser obtida pela contratação (recurso intangível) com os fornecedores de forma 

vantajosa. O market-share de uma empresa (recurso intangível), por exemplo, pode induzir os 

fornecedores a oferecer condições mais vantajosas por se sentirem mais seguros em ter a 

empresa como cliente. Porém contratos ou market-share, por exemplo, só podem ser obtidos 

através da capacidade do trabalho intelectual (capital humano), que por sua vez se 

transformam em ativos intangíveis que passam a fazer parte das empresas, mesmo que 

aqueles que o criaram deixarem eventualmente de participar da empresa. O market-share e os 

contratos permanecem de forma independente e incondicionada de quem contribuiu para eles.  

Para o trabalho, ou o capital humano, pode-se também dizer que há um mercado para eles, e 

deve-se destacar que grande parte dele é alocada para a produção, ou seja, estes recursos são 

consumidos nos processos produtivos (remuneração e encargos da mão-de-obra direta). 

Porém uma parcela significativa do trabalho em muitas organizações acumula-se em ativos do 

conhecimento organizacional e podem ser posteriormente reproduzidos quase que 

indefinidamente com custos marginais pouco significativos. Estes investimentos resultarão 

em benefícios futuros ao serem incorporados no valor dos produtos e serviços, através da 

utilidade percebida por seus consumidores.  O conhecimento acumulado nos ativos 

intangíveis pode então gerar utilidade indefinidamente através da sua reprodução pela força 

de trabalho em novos produtos e serviços. Sem o trabalho é impossível reproduzir o 
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conhecimento, pois só ele é capaz de transformar matérias-primas, insumos em produtos e 

serviços, mesmo sendo necessário utilizar as máquinas e instalações das empresas. 

 

2.4.2. O capital visto como processo 

Como já foi abordado, capital intelectual não é um estoque que se deprecia, é um processo de 

criação de valor quando é colocado em uso. Como dizem Schultz et al. (2002), capital 

intelectual só existe quando está em uso. Em contraste com ativos tangíveis, capital intelectual 

não pode ser colocado em espera, é um processo continuo de transformação em algo novo. 

Além disso, não pode ser colocado fora dos processos organizacionais. Consequentemente, o 

capital intelectual é parte integral dos processos organizacionais, e alavancam outros capitais, 

incluindo o capital material, físico. Citam como exemplo que o treinamento da mão-de-obra 

em conhecimentos de informática incrementa a produtividade dos investimentos em 

tecnologia da informação. Destacam que o capital intelectual é parte de uma rede de ativos e 

produz efeitos somente se combinados com outros ativos. Ativos só tem sentido em conjunto 

e são complementares entre si. Capital intelectual é um ativo de relacionamento que existe da 

associação entre pessoas, materiais e procedimentos. Não há acesso direto a uma competência 

ou criatividade, porque seus efeitos se dão em toda uma rede de ativos. 

É por isto, dizem Schultz et al. (2002), que todas as métricas de ativos intangíveis são 

tangenciais a uma competência, ou ainda melhor, ao desenvolvimento de uma competência. 

Dizem que números são importantes somente se forem capazes de transformar o futuro do 

capital intelectual da firma, portanto, métricas de capital intelectual são meras expressões de 

esperança.  Capital intelectual é um processo no qual cooperam diferentes tipos de ativos. 

Esta cooperação é um processo dinâmico no qual investir em um tipo de ativo incrementa o 

valor de outros ativos. Citam ainda como exemplo o investimento que é feito em novos 

produtos e marketing e que resultam em destacada reputação no mercado. Esta, por sua vez, 

facilita as perspectivas de recrutamento de novos colaboradores. 

Destacam estes autores, que desde que o capital intelectual é um processo onde alguns deles 

apoiam a produtividade de outros ativos, a gestão das empresas deve ser capaz de unir capital 

individual em várias formas de capital organizacional e que são controlados pela firma. A 

vontade de gerir, controlar, o capital individual, que pertence às pessoas, levou a um esforço 
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das organizações em transformar capital individual em organizacional, desta forma 

pertencendo às empresas.  A gestão das empresas atinge este objetivo, alinhando o capital 

individual à estratégia empresarial através de tecnologia e procedimentos. O paradoxo é que 

empresas estão interessadas em estabelecer uma liberdade individual ao mesmo tempo em que 

a fazem de uma maneira estruturada. Indivíduos são estimulados a se envolverem nos 

problemas da firma, porém a resolvê-los individualmente, já que a alta gestão está muito 

afastada das relações mais diretas com o ambiente externo, como clientes e fornecedores. A 

meta é que os indivíduos tenham a estratégia da firma em mente, e que os problemas da firma 

sejam privatizados, permitindo aos indivíduos encontrar e resolver seus problemas.  

Para que isto possa ser viabilizado, dizem os autores, uma importante parte da gestão do 

capital intelectual é agrupar indivíduos e tecnologia para transformar o capital individual em 

capital organizacional, fazendo com que os indivíduos sejam mais facilmente acessíveis à 

intervenção gerencial.  Ao agrupar pessoas e tecnologias, certas capacitações individuais 

resultam reusáveis quando sistemas de informação e procedimentos organizacionais as 

acompanham.  Isto é conseguido ao criar relações estáveis entre pessoas, tecnologia, clientes e 

fornecedores de tal forma que nenhuma pessoa ou grupo considerado individualmente possa 

ser crítica ao negócio. Exemplificam com situações de empresas que desenvolvem pacotes de 

conhecimento que podem ser inseridos administrativamente nos orçamentos corporativos e 

procedimentos contábeis dentro de um período muito curto de tempo. Nestas situações, 

pessoas, manuais, tecnologia e procedimentos podem ser agrupados e transferidos para novos 

estabelecimentos ou subsidiárias rapidamente. 

Ao sugerir que capital é um processo e não um estoque, os autores argumentam que é 

imperativo que seja visto como um conjunto ou em redes de relacionamentos, e eles não 

podem ser separados sem que haja perda de valor. A gestão das empresas está sempre 

interessada em estabilizar tanto este processo como estes relacionamentos, o que resulta na 

transformação do capital individual em capital estrutural e organizacional. 

 

2.4.3. Uma visão microeconômica de criação de valor 

Pode-se dizer que o papel dos ativos intangíveis na criação de valor e consequentemente no 

desempenho das empresas está relacionado fundamentalmente às diferentes concepções a 
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respeito do processo de geração de valor pelas teorias microeconômicas. Segundo 

Vasconcellos (2008) por um lado encontra-se a teoria do valor-utilidade cujos fundamentos 

residem na utilidade ou no grau de satisfação que os consumidores atribuem aos bens e 

serviços que podem adquirir no mercado. Ou seja, a utilidade é a qualidade que os bens 

econômicos possuem de satisfazer as necessidades humanas. Destaca que por estar baseada 

em aspectos psicológicos ou preferências, a utilidade difere de consumidor para consumidor, 

portanto, subjetiva.  Meirelles (2006) destaca como economistas desta linha de pensamento 

Jean-Baptiste Say (1767-1832), John Stuart Mill (1806-1873), Léon Walras (1834-1910) e 

Carl Menger (1840-1921).  A teoria valor-utilidade pressupõe que o valor de um produto ou 

serviço se forma por sua demanda isto é, pela satisfação que o bem representa para o 

consumidor. 

À teoria do valor-utilidade, diz Vasconcellos (2008), contrapõe-se a teoria do valor-trabalho 

desenvolvida pelos economistas clássicos (Thomas Malthus (1766-1834), Adam Smith (1723-

1790), David Ricardo (1772-1823), Karl Marx (1818-1883)).  A teoria do valor-trabalho 

considera que o valor de um bem se forma do lado da oferta, por meio dos custos do trabalho 

incorporados ao bem. Os custos de produção eram representados basicamente pelo fator mão-

de-obra, e em que a terra era praticamente gratuita (abundante) e o capital pouco significativo. 

Acrescenta que pela teoria valor-trabalho, o valor do bem surge da relação social entre 

homens, dependendo do tempo produtivo que eles incorporam na produção de mercadorias. 

Diz que neste sentido, a teoria valor-trabalho é objetiva. 

Na teoria neoclássica, a preocupação está na busca da melhor alocação possível dos recursos 

escassos, que implicitamente ou explicitamente são considerados como dados. A ênfase está 

no melhor uso de recursos que se consideram escassos, e por isso assume-se que os fatores de 

produção estão sempre plenamente ocupados.  Os ativos intangíveis, embora se possa dizer 

que sejam escassos, no sentido que são raros, valiosos, insubstituíveis e de difícil imitação, 

não podem ser considerados escassos no sentido em que são esgotáveis, já que podem ser 

incorporados nos processos produtivos com custos marginais pouco significativos.  A 

perspectiva da economia intangível nos faz repensar a criação de valor para as empresas, já 

que os recursos não são consumíveis e esgotáveis como vistos pelas teorias econômicas 

clássicas. 
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A teoria neoclássica lida bem com a questão dos recursos tangíveis porque estes são, por 

definição, finitos, embora seu valor não, visto que o valor é definido socialmente a partir de 

utilidade e preferências. Quanto maior a utilidade, maior a disposição dos indivíduos em 

pagar (valor-utilidade) e, por isso, não há um limite para o valor do recurso. 

Meirelles (2006) destaca que a compreensão destas duas visões econômicas, 

convencionalmente tidas como antinômicas, é fundamental para se dar conta de um fenômeno 

moderno e também destacado por Bonfour (2003) como um dos fatores que explicam o 

crescente interesse dos pesquisadores sobre o tema de recursos intangíveis: o peso crescente 

dos serviços na economia. A compreensão dos princípios microeconômicos de geração de 

valor através da oferta de serviços torna-se indispensável para a moderna economia. Pulic 

(2000) destaca que se observa na economia dos países mais desenvolvidos que seu 

crescimento é fortemente determinado pelo setor de serviços, com correspondente diminuição 

da produção material. Em outras palavras, o desafio se desloca da criação de valor tangível 

(material) para a intangível (imaterial). Acrescenta que a essência das estratégias de negócio 

se desloca das preocupações com redução de custo para a de criação de valor.  Diz que 1986 

foi o primeiro ano em que os investimentos em ativos intangíveis superaram os ativos 

materiais. Nos 25 anos seguintes o percentual passou de 50% para 85%.  

Citando o economista Jean-Baptiste Say, Meirelles (2006) destaca que, segundo os 

fundamentos do princípio da utilidade, os processos produtivos não são geradores de objetos, 

de matéria concreta, mas sim de utilidade. A criação de utilidade é o grande motor da 

economia, o fato gerador de riqueza. Diz que independentemente das características formais 

do processo produtivo ou do produto, se mais ou menos tangível, todas as atividades que 

produzem utilidade são consideradas produtivas. Nesta perspectiva analítica, todos os 

serviços, de natureza essencialmente intangível, são considerados produtivos, porque são 

geradores de “utilidade” e, portanto, de riqueza. Meirelles (2006) acrescenta que esta 

definição de serviço se confunde com a própria definição de trabalho, pois na visão deste 

economista, trabalho nada mais é que a ação da inteligência do homem sobre a natureza e 

sobre as máquinas e equipamentos para a produção de novos produtos geradores de utilidade.  

Sob esta definição, os serviços são a essência do processo produtivo, pois é através dos 

serviços prestados pelos vários fatores de produção que se criam novos produtos. 
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Meirelles (2006) diz que a visão do economista John Stuart Mill, está baseada numa 

concepção de trabalho diferente da visão de Say.  Diz que na concepção de Mill, é o trabalho 

humano que proporciona variabilidade e novas combinações de objetos físicos de forma a 

gerar novos bens e serviços. Segundo o economista, o trabalho é um deslocador de objetos 

físicos (recursos naturais, máquinas e equipamentos, etc.), pois estes objetos em si mesmo não 

são capazes de se movimentar e gerar valor. Mill define três tipos de utilidade de acordo com 

a forma em que são incorporadas e fixadas, em objetos ou em seres humanos: 

1. Utilidades fixas e incorporadas em objetos externos; 

2. Utilidades fixas e incorporadas em seres humanos; e  

3. Utilidades não fixas, ou não incorporadas em algum objeto. 

Neste sentido, para que um serviço seja considerado produtivo o importante é que a utilidade 

gerada seja incorporada de forma permanente no estoque de riqueza do país. O trabalho que 

cria utilidade incorporada em seres humanos, por exemplo, como é o caso dos serviços de 

educação, deve ser considerado produtivo na medida em que os homens que se apropriam da 

utilidade gerada fabricam produtos que, por seu turno, se incorporam ao estoque de riqueza do 

país.  

O economista Léon Walras também adota uma solução conciliadora entre a intangibilidade 

inerente ao princípio da utilidade e a concepção de riqueza em bases materiais. Os serviços 

são classificados por Walras em produtivos e improdutivos de acordo com a durabilidade do 

produto gerado. Quando é absorvido diretamente pelo consumo, o serviço é classificado como 

consumível. Quando é transformado em produtos que podem ser novamente utilizados como 

capital é considerado produtivo. 

Meirelles (2006) identifica algumas características importantes da oferta de serviços: 

1. Diz sobre a característica de fluxo que ele reflete fundamentalmente as propriedades de 

simultaneidade e de continuidade do processo de prestação do serviço. O processo só é 

disparado quando solicitado, em um fluxo de trabalho contínuo no tempo e no espaço. 

Disto resultam duas propriedades: sua impossibilidade de estocar e a incomensurabilidade.  

Não é possível armazená-lo, porque é consumido enquanto é produzido, e é disto que 

resulta sua intangibilidade. Por estas características, o seu resultado é de difícil 

mensuração. Os serviços não são mensurados como um produto qualquer. 
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2. A segunda característica é a variedade. Um mesmo serviço pode ser oferecido através de 

várias técnicas produtivas e por diferentes empresas com tamanhos e margens de lucro 

distintas. 

3. A terceira característica é o uso intensivo de recursos humanos. Apesar do crescente 

progresso técnico, através de máquinas e equipamentos, os recursos humanos representam 

o fator produtivo predominante no processo de prestação de serviço. Destaca que isto se 

deve porque é uma atividade que depende essencialmente de recursos humanos para 

realizar a interface com os consumidores/usuários. 

Outra questão que deve ser destacada através das teorias microeconômicas de valor é como a 

quantidade de bens ou serviços ofertados ao mercado pode influenciar seus valores e como a 

perspectiva da economia intangível deve ser abordada neste contexto. Racy, Moura e Scarano 

(2005) destacam que um dos pioneiros do marginalismo econômico, William Stanley Jevons 

(1835-1882), afirmava que o valor depende unicamente do grau final de utilidade, e que este 

variava tendo mais ou menos do bem para consumir. Para obter mais ou menos dele 

despenderia de mais ou menos trabalho para a obtenção de um suprimento. Então, de acordo 

com esta concepção de Jevons, há dois passos entre o trabalho e o valor. O trabalho afeta o 

suprimento, e o suprimento afeta o grau de utilidade, que regeria o valor ou a relação de troca. 

Em outras palavras, segundo esta abordagem marginalista, o custo de produção determina o 

suprimento; o suprimento determina o grau final de utilidade; o grau final de utilidade 

determina o valor. O grau final de utilidade diminui à medida que a quantidade consumida 

aumenta, ou seja, a utilidade marginal é decrescente. 

Racy, Moura e Scarano (2005) dizem que na mesma linha e concomitantemente seguiam os 

trabalhos de Menger e Walras. Este último, baseado no princípio da utilidade marginal 

decrescente, elaborou uma teoria de equilíbrio geral, calçada nos pressupostos de mercados 

concorrenciais e de moeda neutra, onde os agentes ofertantes e demandantes maximizavam 

suas utilidades considerando os preços de todas as alternativas possíveis. Esses preços, por 

sua vez, ajustar-se-iam em função da demanda, determinada no ponto em que a relação 

utilidade marginal/preço fosse equivalente para todas as mercadorias. Assim, a oferta e 

procura se igualariam em todos os mercados. 

Em face à perspectiva econômica intangível, esta abordagem deve sofrer algumas reflexões.  

Se a utilidade e, portanto, o valor, advém da quantidade ofertada, o valor dos produtos tem 
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relação direta com a quantidade oferecida ao mercado. Entretanto, deve-se destacar que 

através da perspectiva intangível, o valor tem origem no capital intelectual que é incorporado 

nestes produtos. Se os custos, digamos, tangíveis dos produtos são marginalmente reduzidos, 

e o conhecimento pode ser incorporado nos produtos quase que infinitamente, a utilidade não 

seria determinada pela limitação do suprimento, em contraposição às abordagens 

marginalistas. O preço dos produtos e serviços seria então uma decisão das empresas 

ofertantes que não é determinada pela quantidade de recursos consumíveis disponíveis e sim 

pela presença ou não de recursos intangíveis.  Em outras palavras, a questão que se coloca 

para as empresas na moderna economia é a maximização da utilidade incorporada em seus 

produtos através da maximização de atributos intangíveis de utilidade.  

A incorporação de atributos intangíveis na utilidade dos produtos e serviços ofertados ao 

mercado só pode ser obtida se as empresas detiverem os ativos intangíveis que sejam 

utilizados e incorporados nos processos produtivos destes produtos e serviços. Uma mesma 

quantidade de recursos de capital humano, equivalentes em suas capacidades, em duas 

distintas organizações, será capaz de gerar mais valor na empresa que contar com mais ativos 

intangíveis, pois o produto desta certamente terá mais utilidade. Se imaginarmos que os 

recursos tangíveis utilizados por ambas as empresas são equivalentes, aquela que tiver 

intangíveis mais valiosos será capaz de gerar mais valor (utilidade) pela mesma quantidade de 

recursos empregados de capital humano. 

Devemos destacar também, que se uma população maior perceber a utilidade dos produtos, o 

simples aumento no volume de vendas fará com que a criação de valor para as empresas seja 

maior, já que em geral uma parcela dos custos de produção é fixa. Logo, não se deve ter em 

conta somente a utilidade percebida pelos consumidores refletida no preço que eles estariam 

dispostos a pagar pelos produtos, mas sim que haja uma população maior que perceba esta 

utilidade. 

 

2.4.4. O investimento em ativos intangíveis 

O desempenho de uma empresa está associado à sua capacidade de gerar lucro, ou 

simplesmente, que suas receitas sejam maiores que seus custos e despesas. Para que se 

compreenda o papel dos ativos intangíveis no desempenho das empresas é necessário que se 
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compreenda o papel dos ativos intangíveis na geração de receitas e também na formação dos 

custos dos produtos e serviços. Abordamos até aqui o papel dos ativos intangíveis em criar 

valor para os produtos e serviços ofertados empresas, mas também devemos aprofundar o 

estudo de como os ativos intangíveis se incorporam ao custo. 

Para isso, alguns conceitos contábeis precisam estar claros: gastos, investimentos, despesas e 

custos.  Wernke (2001, p. 11) diz que gastos é um termo usado para: 

"Definir as transações financeiras nas quais a empresa utiliza recursos ou 

assume uma dívida, em troca da obtenção de algum bem ou serviço. É um 

conceito abrangente e pode englobar os demais itens. Por exemplo: um gasto 

poder ser relacionado a algum investimento (caso em que será contabilizado no 

ativo da empresa) ou a alguma forma de consumo (como custo ou despesa, 

quando será registrado em conta de resultado)". 

Ou seja, pode-se dizer que gastos generalizam um ou qualquer recurso que a empresa adquire 

e que resulta num produto ou serviço.  Assim, investimentos é um subconjunto dos gastos. 

Wernke (2001, p. 11) define os investimentos como: 

"Gastos que irão beneficiar a empresa em períodos futuros. Enquadram-se nessa 

categoria, por exemplo, as aquisições de ativos, como estoques e máquinas. 

Nesses casos, por ocasião da compra, a empresa desembolsa recursos, visando a 

um retorno futuro sob a forma de produtos fabricados". 

Assim, qualquer imobilizado e matéria-prima adquirida são classificadas como investimentos, 

até mesmo as instalações, prédios e maquinários serão considerados ativos da empresa porque 

irão gerar benefícios futuros. Entretanto, o desgaste de máquinas, equipamentos, instalações é 

uma condição esperada e necessária para gerar benefícios presentes (produtos e serviços) e, 

portanto, são considerados custos. Despesas, por sua vez, são descritas por Wernke (2001, p. 

11) como: 

"O valor dos bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente para 

obtenção de receitas, de forma voluntária. Esse conceito é utilizado para 

identificar os gastos não relacionados com a produção, ou seja, os que se 

referem às atividades não produtivas da empresa". 

Desta forma, as despesas estão relacionadas com todos os gastos a partir da inserção e/ou 

serviços no mercado. Com isso, Wernke (2004, p. 11 e 12) chega à definição de custo: 
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"Gastos efetuados no processo de fabricação de bens ou de prestação de 

serviços. No caso industrial, são os fatores utilizados na produção como 

matérias-primas, salários e encargos sociais dos operários da fábrica, 

depreciação das máquinas, dos móveis e das ferramentas utilizadas no processo 

produtivo". 

Se recordarmos a conceituação dos ativos intangíveis vista nos tópicos anteriores, veremos 

que os ativos intangíveis são criados através do trabalho intelectual e poucos são aqueles que 

são obtidos a partir de investimentos diretos, ou que se pode associar diretamente a um gasto 

perfeitamente identificável.  Dificilmente alguém poderá associar, por exemplo, um gasto que 

deu origem à reputação da empresa. E mesmo que se possa, a contribuição de um gasto se dá 

para um conjunto de ativos intangíveis, e não somente para um ativo específico. Os ativos 

intangíveis são criados a partir de uma ação sistemática e contínua ao longo da história das 

empresas. Os investimentos em ativos intangíveis ou ativos do conhecimento sabidamente 

irão gerar benefícios futuros, entretanto, raramente pode-se associá-los diretamente a um 

produto específico. Desta forma, o desenvolvimento de ativos intangíveis não é contabilizado 

como investimento, pois não se pode associar a um bem ou serviço que irá gerar benefícios 

futuros ou mesmo como custo, pois não se pode associar a nenhum produto específico, e com 

isso não fazem parte dos ativos presentes no balanço das empresas. 

Mesmo que os investimentos em ativos intangíveis fossem contabilizados, restaria a questão 

de sua amortização (apropriação da depreciação dos ativos em custo ou despesa). 

Investimentos em ativos tangíveis são amortizados na proporção de seu desgaste ou quando 

são consumidos ou utilizados.   Assim como é difícil, senão impossível, associar gastos ao 

desenvolvimento dos ativos intangíveis, eles também não sofrem desgaste nem são 

consumidos. Eles podem ser utilizados indefinidamente enquanto não se alterarem as 

condições de produção. Alias, foi destacado no referencial teórico que um dos ativos 

intangíveis mais relevantes é a capacidade de inovação e adaptação ao ambiente externo das 

empresas.  Esta é a chave para a compreensão de como atuam os ativos intangíveis para o 

desempenho financeiro das empresas. Ao contrário dos ativos tangíveis, eles não sofrem 

desgaste ou são consumidos a cada nova unidade produzida ou serviço oferecido. Em uma 

economia em que atributos de valor podem ser agregados aos produtos, eles podem ser 

oferecidos quase ilimitadamente. Investimentos são amortizados (transformam-se em custo) a 

partir da divisão do valor dos investimentos efetuados (gastos que irão gerar benefícios 

futuros) por uma estimativa do número de produtos ou serviços que serão ofertados.  Mesmo 
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que o gasto com o investimento possa estar perfeitamente identificado, dificilmente se pode 

quantificar quantos produtos ou serviços serão ofertados associados a este investimento. 

É por isto que aquelas empresas que têm a melhor gestão de seus ativos intangíveis, e 

alinhados aos seus planos estratégicos, poderão incorporá-los indefinidamente em seus 

produtos sem que isto represente custo marginais significativos e, desta forma, receberão 

benefícios futuros sem que isto represente gastos significativos. Em geral, gastos em ativos 

intangíveis não são tratados como investimento, e sim como despesas. Desta forma, afetam os 

resultados correntes, mas os benefícios afetarão favoravelmente os resultados futuros e muitas 

vezes de forma indefinida, como por exemplo, na capacidade de inovação, reputação, marca e 

outros. 

Os ativos intangíveis geram valor para empresas ao mesmo tempo em que a cada nova 

unidade produzida não consume recursos físicos, ou recursos que se esgotam ou desgastam. O 

conhecimento pode ser reproduzido com pequenos gastos marginais indefinidamente e, além 

disto, não se esgota. Ao contrário, o conhecimento se aprimora e está em constante 

transformação.  É por isto que as empresas altamente intangíveis conseguem gerar mais valor 

por unidade empregada de trabalho. Os trabalhadores são capazes de utilizar todo 

conhecimento acumulado da organização para elaborar produtos e serviços de alto valor de 

mercado.  Quanto maior a intangibilidade das empresas, maior a capacidade de seus 

trabalhadores gerarem valor por unidade empregada de trabalho. Ao gerar mais valor por 

unidade empregada de trabalho, sem que sejam necessários outros gastos em recursos físicos, 

o desempenho destas empresas é superior. 

 

2.5. A atribuição de valor aos ativos intangíveis 

Neste tópico será destacada a literatura que trata da mensuração dos recursos intangíveis. 

Destaca-se em todos estes autores o pressuposto que o valor da empresa é dado pela soma dos 

seus ativos tangíveis e intangíveis. 

Sveiby (1997) destaca que nos anos 1980 o problema de mensuração do conhecimento 

começou a ser endereçado de forma mais intensa. Garcia-Merino et al. (2010) dizem que 
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muitos autores pensam que se não se pode medir alguma coisa, também não se pode gerenciá-

la. Andriessen (2004) elenca seis razões para a mensuração dos intangíveis: 

1. O que se mede, se gerencia; 

2. Para melhorar a gestão de recursos intangíveis; 

3. Para monitorar efeitos derivados de ações; 

4. Para traduzir a estratégia organizacional em ações; 

5. Para ponderar possíveis e distintos cursos de ação; 

6. Para aperfeiçoar o gerenciamento da organização como um todo. 

Desta forma, percebe-se a crescente pressão a qual as organizações estão submetidas para 

avaliar seus ativos intangíveis, e assim melhorar suas práticas de gestão para atingir 

desempenhos superiores. 

Embora, como tem sido dito repetidamente, os termos capital intelectual e ativos intangíveis 

tenham sido utilizados, muitas vezes, de forma indistinta ou mesmo de forma confusa, a 

literatura acadêmica e em especial a literatura focada em valoração empresarial tem especial 

interesse na valoração dos ativos intangíveis considerados de uma forma mais ampla do que 

simplesmente da valoração do capital intelectual. Garcia-Merino et al. (2010) lembram que os 

valores da maioria dos intangíveis não aparecerem nos relatórios financeiros, e por isto, a falta 

de sua explícita valoração pode encorajar a assimetria de informações e assim a ineficiência 

de mercado. 

Andriessen (2004) destaca que embora pareça existir um consenso sobre a relevância dos 

ativos intangíveis para os processos de valoração das empresas, não se pode dizer o mesmo 

quanto a um consenso de um conceito, constructo, como deve ser operacionalizado e como 

pode ser mensurado.  Chega mesmo a relacionar 25 distintos modelos para avaliar os 

intangíveis. 

Schultz et al. (2002) dizem que a valoração, vista de uma forma mais ampla,  é um processo 

de atribuir dígitos a certas características de uma organização, e desta forma representá-las 

para uma audiência de stakeholders (grupos de interesse).  Segundo os autores, há duas 

principais visões de valoração:  
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1. Visão Financeira Contábil, pela qual valoração é uma forma de previsão dos futuros 

fluxos de caixa da firma. Está associada ao valor para o acionista. Aqui valoração 

significa definir e atribuir pesos aos fluxos de caixa esperados em que cada componente é 

descontado por uma taxa de retorno ajustada ao risco. Desta forma o valor é uma 

característica da firma associada ao seu desempenho futuro. O modelo é construído em 

torno dos relatórios financeiros de resultados e patrimoniais, movimentos nos fluxos de 

investimentos e nos níveis de produtividade.  Além disso, a mensuração leva em conta o 

risco e o retorno no mercado da firma em questão, e por isto, certos pressupostos 

estatísticos são considerados. Aqui, as métricas obtidas não são confiáveis pela 

verificabilidade dos números, mas na confiança nos procedimentos adotados para sua 

obtenção. As previsões, derivadas de análises estatísticas, permanecem fundamentadas na 

história da firma. Destacam que a valoração através da análise financeira reflete o futuro 

construído em continuidade com o passado, embora sob circunstâncias complexas e 

incertas. 

2. Visão do Capital Intelectual, a qual os autores destacam ser bastante distinta das outras 

formas de valoração. Em primeiro lugar, sugerem que não há um objeto estável 

denominado a firma que pode ser representado por um número. Ao contrário, nesta visão, 

valoração significa um valor em transformação. É um conjunto de indicadores financeiros 

e não financeiros. Não é formada por uma lista fixa e imutável. Sveiby (1997) diz que o 

sistema que ele propõe não apresenta uma imagem completa e abrangente de todos ativos 

intangíveis de uma companhia. Os números não medem todo o capital intelectual, eles 

apenas monitoram a gestão de algumas atividades baseadas no conhecimento. Eles podem 

ser, por exemplo, a distribuição das qualificações dos empregados, perfis dos clientes, 

configuração de tecnologias, e uma distribuição de recursos pelos processos corporativos 

e cadeias de valor. Não é obtido um número ao final, uma somatória de valores, não se 

obtém um valor da firma, embora muitas vezes, admite, ele tenha sido proposto.  

Apresentamos a seguir alguns modelos de valoração dos ativos intangíveis que tem destaque 

na literatura acadêmica e que consideramos as principais variações dos modelos encontrados. 

Iniciamos pelos modelos que tem como base a diferença entre o valor de mercado e o valor 

contábil do patrimônio liquido. Em seguida veremos o modelo que ficou conhecido como 

Skandia Navigator de Edvinsson e Malone (1997), o modelo de valor adicionado de Pulic 

(2000) e o Weightless Wealth Tool Kit (WWTK) de Andriessen (2004) que se concentram na 
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contribuição dos recursos intangíveis para a eficiência das empresas no uso de seus recursos 

tangíveis e assim criarem valor para seus produtos e serviços.  

 

2.5.1. Modelos com base na diferença entre valor de mercado e contábil 

Stewart (2001) situa-se entre os autores que sugerem que o valor de mercado de uma empresa 

resulta da soma dos seus ativos tangíveis e intangíveis. Parte do pressuposto que os ativos 

intangíveis não são contabilizados, o que pode ser admitido porque somente uma parte ínfima 

dos intangíveis é contabilizada, e mesmo assim, pelo valor que foram transacionados, o que 

pode não ser necessariamente uma métrica consistente de seu valor. Sabemos que a maior 

parcela dos ativos intangíveis não é comercializada porque não existe um mercado para eles. 

Assim, o pressuposto de que o valor dos ativos intangíveis pode ser obtido pela diferença 

entre o valor de mercado e o valor contábil tem sido largamente utilizado nas pesquisas 

acadêmicas. O valor dos ativos tangíveis é dado pela soma do ativo imobilizado e do capital 

de giro e pode ser facilmente obtido nos demonstrativos contábeis. Pode ser representado pela 

Ilustração 5, na qual os ativos tangíveis é aquilo que é visível, está acima de uma superfície 

que não é claramente definida, mas que pode ser obtido de forma indireta pelos 

demonstrativos contábeis. O intangível é aquilo que está abaixo da superfície, invisível, 

portanto. 

 

 

Ilustração 5 - Modelo do Capital Intelectual 
Fonte: Stewart (2001, p. 13). 
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Destacamos na ilustração de Stewart (2001) que o limite que divide os ativos tangíveis e 

intangíveis não é um limite claro, embora o valor da empresa possa ser obtido, e os valores 

dos tangíveis também o possam, porque são visíveis, ou identificáveis, em oposição aos 

intangíveis, que se sabe existir, mas não se consegue visualizá-los. Porém, o que sustenta os 

ativos tangíveis são os intangíveis, sem os quais não existiriam. 

Este modelo de mensuração dos ativos intangíveis não nos permite a valoração 

individualizada de cada um deles, mas permite-nos utilizá-lo como valorização do seu 

conjunto. Carton e Hofer (2006) aliam-se a esta abordagem, argumentando que os valores dos 

ativos intangíveis são difíceis de serem observados e, portanto, mensurados. Diz que as 

práticas contábeis requerem procedimentos conservadores para a capitalização de ativos 

intangíveis como, por exemplo, o goodwill, propriedades intelectuais e até mesmo para a 

apreciação do valor subjacente dos ativos físicos, como de edificações e terrenos. Mas ao 

mesmo tempo, admitem estes autores, o valor não reconhecido dos ativos intangíveis pode ser 

mensurado ao se considerar a razão Market-to-Book de uma empresa. 

Tobin (1969), afirmam que diferentes políticas de depreciação poderiam influenciar o cálculo 

do valor contábil. Para evitar este efeito, sugere o uso do custo de reposição dos ativos, 

definindo Q como [valor de mercado]/[custo de reposição dos ativos]. O conceito de custo de 

reposição foi desenvolvido de forma a homogeneizar as diferentes políticas de depreciação 

usadas por contadores em todo o mundo. Se Q é maior do que um, o ativo vale mais do que 

seu custo de reposição, sendo assim é razoável que a companhia procure adquirir mais 

quantidade do mesmo. 

Villalonga (2004) encontra relações significativas entre a intangibilidade dos recursos da 

empresa, mensurada pelo Tobin-Q e sustentabilidade da sua vantagem competitiva. Propõe a 

utilização do Tobin-Q como métrica dos recursos intangíveis da empresa apoiando-se em um 

grande conjunto de estudos que a utilizaram. Afirma que o valor dos recursos intangíveis das 

empresas pode ser estimado pela diferença entre o seu valor de mercado e o custo de 

reposição dos seus ativos tangíveis. Quando o mercado é eficiente, o preço de mercado das 

dividas da empresa (valor de mercado do capital próprio somado ao valor de mercado da 

dívida) oferece a melhor medida do valor dos recursos da empresa, isto é, ao valor presente do 

fluxo de caixa descontado gerado por estes recursos. Villalonga (2004) argumenta que os 

ativos intangíveis desempenham importante papel na sustentabilidade das vantagens 
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competitivas, embora esta autora associe vantagens competitivas à persistência da 

lucratividade da empresa relativa à lucrativa media do setor, o que denomina de lucratividade 

específica da empresa. Neste sentido o constructo de vantagens competitivas de Villalonga 

(2004) difere da abordagem apresentada neste estudo. 

Em Famá e Barros (2000) é analisada a utilização do Tobin-Q em estudos de finanças 

corporativas. Neste estudo, identificam sua utilização em estudos em temas tão variados 

como: modelos de investimento, estruturas de mercado, poder de monopólio, estrutura de 

propriedade, estrutura de capital, diversificação versus foco no negócio, takeovers, fusões e 

aquisição e performance da administração, oportunidades de crescimento, relações de 

agência, sinalização, hipótese de sobreinvestimento, política de dividendos, custo de capital e 

risco da firma.  

Este pesquisadores lembram que em diversas aplicações, notadamente no campo das finanças, 

a medida do Tobin-Q médio é utilizada como proxy para o valor da corporação. Neste caso, a 

variável expressa o valor da corporação num sentido de performance, tornando-se um 

indicador prontamente comparável de empresa para empresa. Em uma gama de testes 

empíricos, o Tobin-Q aparece como a variável dependente, procurando relações de 

causalidade entre o valor da firma e um sem-número de outras variáveis. 

Não fica claro no texto porque o valor da empresa (valor de mercado do patrimônio líquido 

mais dívida) dividido pelo valor de reposição dos seus ativos seria uma variável de 

performance. Mas podemos entender esta argumentação se aceitarmos que o valor dos ativos 

da empresa mantiver uma relação com os investimentos feitos pelos seus proprietários. 

Entretanto, seria difícil aceitar que o valor dos ativos da empresa representa os investimentos 

feitos por seus proprietários, mas mesmo assim, poder-se-ia dizer que o Tobin-Q representaria 

a criação de riqueza para os proprietários, objetivo de qualquer empresa.  

É curioso notar que em nenhum momento do texto de Famá e Barros (2000) aparecem 

expressões como intangibilidade ou recursos intangíveis. O que se pode concluir que em 

estudos de finanças corporativas, o Tobin-Q é simplesmente uma métrica do constructo de 

desempenho da empresa. 

Porém o Tobin-Q apresenta algumas dificuldades práticas para seu cálculo. Não é possível 

obter-se o custo de reposição de ativos a partir somente de dados contábeis das empresas. 
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Chung e Pruitt (1994), para contornar esta dificuldade, desenvolveram uma fórmula simples 

que se aproxima ao Q de Tobin e que requer somente informações contábeis básicas. Esta 

aproximação, que passou a ser utilizada em estudos de finanças corporativas, é calculada pela 

soma do valor de mercado das ações (ordinárias e preferenciais) e valor contábil da dívida 

dividida pelo valor contábil total dos ativos. 

Devemos ter em mente que o índice M/B, é obtido pela razão entre o valor de mercado e valor 

contábil do patrimônio líquido de uma empresa. Assim, se subtrairmos o valor da dívida do 

numerador e denominador do cálculo da aproximação de Chung e Pruitt (1994) do Tobin-Q 

resultará aproximadamente o índice M/B.  

Villalonga (2004) ao testar empiricamente a hipótese que quanto maior for os recursos 

intangíveis de uma empresa, maior a sustentabilidade de sua vantagem competitiva, utiliza 

como métrica do constructo de intangibilidade o Tobin-Q. 

Podemos observar que a aproximação do Tobin-Q é uma métrica da razão do valor total da 

empresa em relação aos seus ativos, e nesse sentido poderia se argumentar que o Tobin-Q 

seria uma métrica mais adequada para mensurar os ativos intangíveis que o B/M (ou o M/B) 

por ser uma métrica relacionada somente ao valor de mercado do capital próprio (equity 

value).  Mas não deixa de ser esperada, por sua própria construção uma forte correlação entre 

o B/M e o Tobin-Q. 

Schultz (2002) diz que muitas vezes destacados autores mensuram o capital intelectual como 

a diferença entre o valor de mercado de uma firma e seu valor contábil. Diz que quando 

autores como Edvinsson e Malone (1997) e Stewart (1997) introduzem a idéia de mensuração 

do capital intelectual através do índice M/B, eles o fazem de forma rudimentar e quando 

abordam como o capital intelectual funciona, eles não retornam a esta ideia. Schultz (2002) 

diz que simplesmente esta não é uma descrição coerente como o capital intelectual atua, pelo 

menos para uma firma especificamente. Schultz (2002) diz que a rigor a utilização do índice 

M/B é muito questionável, já que em sua fórmula, o capital intelectual é um valor residual. 

Diz que obviamente esta fórmula é uma tentativa de identificar capital intelectual pelo que ele 

não é, contudo o resíduo entre o valor de mercado e o valor contábil poderia ser qualquer 

coisa.  Ainda acrescenta que a fórmula é influenciada por mudanças de regras contábeis, o que 

não provocaria mudanças no valor de mercado da firma, e por isto poderia provocar mudanças 

desmotivadas no valor do capital intelectual. 
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2.5.2. O Skandia Navigator 

Em 1995 a empresa sueca Skandia, a maior empresa de seguros e serviços financeiros da 

Escandinávia, apresentou o primeiro relatório público sobre capital intelectual. Edvinsson e 

Malone (1997) desenvolveram uma coleção de métodos das medidas dos valores intangíveis e 

que foi aplicada pela Skandia, e ficou conhecida como Skandia Navigator. Algumas outras 

companhias, como Dow Chemical, Canadian Imperial Bank of Commerce, Pasco, etc., apenas 

para citar algumas, também passaram a apresentar estas informações em seus relatórios. Os 

autores conceituam o capital intelectual como o conhecimento que pode ser convertido em 

lucro. Segundo Basso, Kinura e Aguiar (2010) é um conceito amplo o bastante para abarcar o 

capital humano e os ativos intelectuais. O capital humano compreende os empregados da 

empresa, com as habilidades de cada um, competências, expertise, e know-how. 

O Skandia Navigator compreende cinco perspectivas de visualização do processo de criação 

do valor. A Ilustração 6, a seguir, apresenta o que ficou conhecido como a "casa de 

conhecimento da Skandia".  

 

Ilustração 6 - Skandia Navigator 
Fonte: Edvinsson e Malone (1997) 
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Nesta ilustração podem ser identificados: 

1. O foco financeiro, pelo qual se visualiza a organização sobre o ponto de vista do 

estabelecimento de objetivos a longo prazo. Também oferece balizadores para as outras 

perspectivas. Esta perspectiva pode ser representada pela lucratividade e crescimento 

exigida pelos acionistas. 

2. O foco no cliente, que fornece indicações de como a organização se apresenta em face às 

necessidades dos seus clientes, através da oferta de produtos e serviços. 

3. O foco nos processos fornece indicações da eficiência interna de gestão. 

4. O foco na renovação e no desenvolvimento visa fornecer indicações de como a empresa 

trata a renovação a longo prazo e sua sustentabilidade. Analisa as ações que asseguram à 

organização o crescimento e lucratividade a longo prazo.  

5. O foco humano mostra a organização através daquilo que é essencial para a criação de 

valor. Trata dos processos de criação do conhecimento.  

Edvinsson e Malone (1998) ilustram o seu modelo de composição do valor das empresas 

através do que denominaram Fluxograma de Valor da Skandia (Ilustração 7), no qual 

destacamos que o capital intelectual pode ser mensurado a partir do valor de mercado da 

empresa e seu capital financeiro. 

 

Ilustração 7 - Fluxograma de valor da Skandia 
Fonte: Edvinsson e Malone (1997) 
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Huseman e Goodman (1998) notam que a inclusão do Capital Estrutural que inclui, por 

exemplo, computadores pessoais, como criadores de valor pode ser criticada, porque assume-

se que a simples presença dos colaboradores à frente dos seus computadores investindo seu 

conhecimento nestes computadores poderia ser traduzidas em vantagens competitivas 

sustentáveis. Para que isto ocorra, os dados fornecidos aos empregados precisam ser 

transformados em informação e que esta informação seja transformada em conhecimento que 

crie valor, o que raramente é automático. 

 

2.5.3. O modelo de valor adicionado de Pulic 

Pulic (2000) também adota um modelo semelhante ao do Skandia Navigator com pequenas 

variações. Pulic (2000) destaca que há dois recursos para a criação de valor adicionado: 

capital empregado e capital intelectual. O que ele denomina de capital empregado é o 

componente tangível do capital, ou da parte física (matérias-primas e ativos fixos), assim 

como o componente financeiro. O capital intelectual é composto pelo capital humano e 

estrutural. Pulic (2000) mensura o capital humano através da massa de salários. 

Este autor tem como objetivo estabelecer uma relação confiável e objetiva de mensuração do 

conhecimento que os empregados incorporam aos produtos e serviços, ou em outras palavras, 

a habilidade dos empregados criarem valor.  Destaca a importância do capital intelectual (da 

firma) atuar sobre a eficiência dos empregados (capital humano). Destaca que na Nova 

Economia a riqueza é gerada pela criação de valor através dos recursos intangíveis utilizados.   

Pulic (2000) se posiciona entre aqueles que argumentam que a criação de valor na moderna 

economia do conhecimento tem relações mais fortes com o potencial intelectual do que com o 

capital físico.  

Ele propõe uma metodologia para calcular o valor adicionado pelo capital intelectual com a 

finalidade de auxiliar a gestão das organizações a alavancar o potencial de criação de valor.  

Para ele um passo importante pode ser dado através da adoção do EVA (Economic Value 

Added), uma métrica que torna possível a mensuração do valor adicionado em relação aos 

custos, incluindo o custo do capital, uma métrica que expressa a produtividade dos fatores de 

produção. 
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O método proposto por Pulic (2000) busca mensurar a contribuição do capital intelectual para 

o desempenho da empresa. Considera que a empresa gera valor, ou seja, a diferença entre as 

saídas (produtos e serviços vendidos), e as entradas (gastos com a produção e comercialização 

desses produtos e serviços), utilizando recursos financeiros (capital tangível), humanos e 

estruturais (capital intelectual). O VAIC
TM

 analisa o desempenho atual da empresa, definida 

como a sua capacidade de gerar valor em relação às classes de capital por ela utilizadas: 

capital financeiro, capital humano e capital estrutural. O índice é composto de três subíndices 

principais: VACA, VAHU e STVA que relacionam o valor adicionado total (VA) da empresa, 

com as classes de capital empregado. A soma algébrica desses três coeficientes resulta no 

VAIC
TM

 da empresa que, dessa forma, se constitui num índice do nível de eficiência da 

empresa como um todo. Propõe que uma empresa com maior VAIC
TM

 utiliza seus recursos de 

forma mais eficiente. 

A execução do método é muito simples, pois os dados necessários para o seu cálculo podem 

ser encontrados nos relatórios e contas das empresas. As fases para executar o cálculo de 

encontram-se descritas a seguir. 

Este modelo pode ser visualizado pela  

Ilustração 8, a seguir. 
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Ilustração 8 - Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado (VAIC TM) 
Fonte: elaborado pelos autores a partir do modelo de Pulic (2000) 
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Assim é indicado pelo autor que a formula para calcular o valor adicionado (VA) das 

empresas: 

VA = Saidas – Entradas 

O cálculo do valor adicionado por uma firma durante um determinado período é baseado na 

Teoria dos Stakeholders (Donaldson e Preston, 1995, apud Pulic, 2000). A Teoria dos 

Stakeholders sugere que todos que são afetados ou podem ser afetados pelo que a firma faz 

tem um interesse (stake) na firma. Neste contexto stakeholder inclui não só vendedores, 

empregados, clientes, gestores, governo, mas também membros da comunidade. Portanto, o 

valor adicionado para uma firma para os stakeholders é uma métrica mais ampla de 

desempenho da firma do que simplesmente o lucro contábil, que calcula somente o retorno 

para o acionista. Segundo Riahi-Belkaoui (2003), o Valor Adicionado por uma firma durante 

um período determinado pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

R = S – B – DP – W – I – D – T 

Onde: R são os lucros retidos do período; S é a receita de vendas líquida; B é o custo dos 

produtos vendidos acrescido de todas as despesas (exceto trabalho, impostos, juros, 

dividendos e depreciação); W são salários e benefícios; I são despesas de juros; D são 

dividendos pagos aos acionistas e T são impostos. Assim: 

S – B = DP + W + I + D + T + R 

O lado esquerdo da equação apresenta o valor total gerado pela firma durante um período 

determinado e o lado direito mostra como a firma distribuiu o valor gerado entre os 

stakeholders, como os empregados (salários e benefícios, W); capital de terceiros (juros, I); 

governo (impostos, T); acionistas (dividendos, lucros retidos a provisão para depreciação, 

D, R, DP). Assim, a fórmula pode ser rearranjada para calcular o valor adicionado para: 

VA = I + DP + D + T + R 

Onde: I são as despesas de juros, DP são as despesas de depreciação, D são os dividendos, 

T são os impostos e R são os lucros retidos do ano. 

Andriessen (2004) apresenta críticas ao método proposto por Pulic. Tendo como fundamentos 

a definição de Lev (2001) pela qual descreve um ativo como uma reivindicação sobre um 
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benefício futuro, ele o distingue daquelas despesas que não proporciona um benefício além do 

período contabilizado. As despesas relacionadas com a mão-de-obra podem incluir despesas 

que proporcionarão benefícios futuros (como despesas de treinamento, pesquisa e 

desenvolvimento). Entretanto, grande parcela das despesas de trabalho pode representar 

benefícios imediatos e, portanto, não podem ser tratados como ativos. Tratá-las como ativos 

implica em adotar alguma taxa de depreciação para estes ativos. Andriessen (2004), deste 

modo, faz uma clara distinção entre fluxo e estoque de capital intelectual.  Da mesma forma, o 

capital estrutural é tratado como estoque, mas pelo método proposto por Pulic ele é calculado 

como o resíduo de dois fluxos: valor adicionado e capital humano. Isto seria o retorno sobre o 

capital estrutural e não o valor do capital estrutural em si. Isto pode levar a alguns paradoxos, 

como na circunstância em que a receita operacional for negativa, o capital estrutural se torna 

negativo Andriessen (2004) também afirma que uma teoria deve ser construída para explicar 

as relações causais entre o capital humano, capital estrutural e capital empregado e o valor 

adicionado. Somente através da mensuração da relação causal é que a eficiência poderá ser 

determinada.  

Apesar das críticas apresentadas por Andriessen (2004) ao modelo proposto por Pulic, o que 

gostaríamos de destacar é que este modelo também segmenta os ativos entre contabilizados e 

não contabilizados. 

 

2.5.4. O modelo Weightless Wealth Tool Kit (WWTK) de Andriessen 

Andriessen (2004) desenvolve um modelo para um projeto do Ministério de Assuntos 

Econômicos da Holanda, que busca valorar os ativos intangíveis da empresa e que denominou 

de Weightless Wealth Tool Kit (WWTK). O seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento 

de conhecimento de valoração de recursos intangíveis. O seu método, reconhece o autor, é 

uma ferramenta mais apropriada para fornecer informações para o público interno das 

organizações do que para o público externo. 

O método também assume que os recursos das empresas podem ser divididos em tangíveis e 

intangíveis, sendo que os tangíveis estariam presentes nos demonstrativos contábeis. A partir 

da identificação destes recursos, através de uma metodologia qualitativa de entrevistas com 

seus gestores chave pondera a contribuição de cada um destes recursos para a criação de valor 
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da empresa. Antes, porém, desenvolve a argumentação de que a percepção dos gestores é um 

instrumento válido para a valoração dos ativos de uma empresa. 

Autor elabora o diagrama presente na Ilustração 9 a seguir, para identificar os recursos 

intangíveis que são relevantes para a criação de valor. 

 

 

Ilustração 9 – Árvore de decisão para focar nos recursos intangíveis 
Fonte: Andrienssen (2004, p. 134) 
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metodologia qualitativa a partir de entrevistas com pessoas chaves da organização que leva 

em conta fatores como potencial, sustentabilidade e robustez que auxiliam ponderar cada core 

competence. Enfim, identifica e quantifica os direcionadores de valor das core competencies. 

Podemos concluir que o método proposto por Andrienssen (2004) atribui a criação de valor 

das empresas aos ativos intangíveis associados à suas core competencies a partir da percepção 

dos seus gestores. A partir do valor agregado de criação de valor, atribui valores financeiros 

às core competencies, ponderando o valor agregado obtido pela percepção dos gestores da 

contribuição das core competencies obtida através de pesquisas qualitativas. 

O que destacamos na metodologia de Andrienssen (2004) é que ela parte de outros modelos 

para valorizar a parcela os ativos intangíveis considerados agregadamente e propõe um 

modelo que de acordo com percepção dos gestores das core competences das empresas, 

individualiza o valor destas core competences através da ponderação destas percepções.  

 

2.6. Contabilização dos ativos intangíveis 

Se a linha mestra dos autores de recursos estratégicos é mostrar que os ativos intangíveis 

estratégicos não são contabilizados, para compreendermos esta argumentação é preciso 

conhecer os critérios para contabilização de ativos. 

Neste tópico mostramos as restrições impostas pelas normas contábeis que não permitem 

contabilizar os ativos intangíveis que não são passíveis de comercialização em um mercado 

ativo. Desta forma não é possível contabilizar os ativos que, segundo a abordagem de recursos 

estratégicos, são os responsáveis por proporcionar às empresas vantagens competitivas 

sustentáveis. 

 

2.6.1. Os procedimentos contábeis 

Neste estudo procuramos conceituar os ativos intangíveis e como valorizá-los. Observamos na 

literatura encontrada que os recursos considerados estratégicos e que geram vantagens 

competitivas sustentáveis não são contabilizados. Entretanto, nas últimas décadas cresceu a 

preocupação entre os contabilistas para que os ativos intangíveis fossem registrados nos 
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demonstrativos contábeis. Assim, este estudo não estaria completo se não apresentasse os 

critérios para um ativo intangível estar presente nos demonstrativos contábeis, o que faremos 

agora. 

Primeiramente, devemos destacar que os procedimentos contábeis brasileiros para a 

contabilização de ativos intangíveis, e que podem ser verificados nos pronunciamentos 

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC, 2008), são aderentes nestes 

aspectos aos procedimentos internacionais, como pode ser verificado na leitura dos 

procedimentos norte-americanos, em Epstein e Jermakowicz (2009). 

De acordo com Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, ativos intangíveis são “direitos que 

tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com 

essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido”.  Como critério de avaliação diz que 

devem ser contabilizados pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva 

conta de amortização. A companhia deverá ainda, efetuar, periodicamente, análise sobre a 

recuperação dos valores registrados no intangível, a fim de que sejam revisados e ajustados os 

critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da 

depreciação, exaustão e amortização. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC, 2008, p. 251) define que “Um ativo 

intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física”. Ainda acrescenta: 

“As entidades frequentemente despendem recursos ou contraem obrigações com 

a aquisição, o desenvolvimento, a manutenção ou o aprimoramento de recursos 

intangíveis como conhecimento científico ou técnico, desenho e implantação de 

novos processos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual, conhecimento 

mercadológico, nome, reputação, imagem e marcas registradas (incluindo 

nomes comerciais e títulos de publicações). Exemplos de itens que se 

enquadram nessas categorias amplas são: softwares, patentes, direitos autorais, 

direitos sobre filmes cinematográficos, listas de clientes, direitos sobre 

hipotecas, licenças de pesca, quotas de importação, franquias, relacionamentos 

com clientes ou fornecedores, fidelidade de clientes, participação no mercado e 

direitos de comercialização” (CPC, 2008, p. 264). 

Porém, ressalvam: 
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“Nem todos os itens descritos no item anterior se enquadram na definição de 

ativo intangível, ou seja, são identificáveis, controlados e geradores de 

benefícios econômicos futuros. Caso um item abrangido pelo presente 

Pronunciamento não atenda à definição de ativo intangível, o gasto incorrido na 

sua aquisição ou geração interna deve ser reconhecido como despesa quando 

incorrido” (CPC, 2008, p. 264). 

O CPC é mais claro ainda quando estabelece os critérios de identificação: 

“A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, para 

diferenciá-lo do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill). 

O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido 

em uma combinação de negócios é um ativo que representa benefícios 

econômicos futuros gerados por outros ativos adquiridos em uma combinação 

de negócios, que não são identificados individualmente e reconhecidos 

separadamente” (CPC, 2008, p. 265). 

E acrescenta que: 

“Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um 

ativo intangível, quando: 

(a) for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, 

transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um 

contrato, ativo ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela 

entidade; ou 

(b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, 

independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade 

ou de outros direitos e obrigações” (CPC, 2008, p. 265). 

Ainda devemos destacar que o CPC (2008, p. 284) quando trata do valor do ativo intangível 

pelo método de custeio diz que “Gastos com um item intangível reconhecidos inicialmente 

como despesa não devem ser reconhecidos como parte do custo de ativo intangível em data 

subsequente”. E quanto ao método de reavaliação diz “(...) o valor justo deve ser apurado em 

relação a um mercado ativo”, e define mercado ativo como um mercado no qual se verificam 

as seguintes condições: (a) os itens transacionados no mercado são homogêneos; (b) 

compradores e vendedores dispostos a negociar podem ser encontrados a qualquer momento; 

e (c) os preços estão disponíveis para o público. 

 

2.6.2. Contrapondo a visão de recursos e contábil 

Vemos que as abordagens de Recursos Estratégicos e Contábil são diametralmente opostas. 

Enquanto a abordagem de Recursos reconhece que intangíveis são de difícil identificação, que 
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seu valor vem da sinergia entre estes recursos, que não são comercializados em um mercado 

de fatores de produção, os critérios contábeis, ao contrário, exigem que sejam identificáveis, 

poderem ser separados, transferidos, licenciados, alugados ou trocados. Ou seja, são recursos 

que qualquer empresa possa ter acesso a eles, e como diria a RBV, não poderiam ser fontes de 

vantagens competitivas sustentáveis, pois qualquer empresa pode adquiri-los no mercado. 

Pode-se concluir que enquanto a abordagem de recursos trata ativos intangíveis ao próprio 

capital humano, intelectual e relacional em suas essências, a contabilidade, de forma 

diferente, considera ativos intangíveis contabilizáveis como os produtos gerados pelo capital 

intelectual. Sendo produtos ou serviços, podem ser transacionados em um mercado ativo. O 

capital intelectual em si, e destacado na literatura acadêmica como o grande responsável pelo 

crescimento do índice M/B, não pode ser comercializado e, portanto, não pode ser 

contabilizado. Os produtos dele sim. Por exemplo, não se contabiliza a capacidade de 

pesquisadores desenvolverem novos produtos, mas sim, os resultados de suas pesquisas, 

desde que estas possam gerar benefícios identificáveis em produtos, serviços ou melhoria de 

processos como marcas e patentes, por exemplo. A simples capacidade de pesquisadores 

inventarem novos produtos, segundo a RBV, aumenta o valor da empresa, pois o mercado tem 

a expectativa que resultarão em produtos e serviços com valor de mercado futuramente. 

Assim, é algo que determina o seu valor de mercado, porém as normas contábeis não a 

reconhecem como um ativo intangível. Os produtos da pesquisa, sob a forma de projetos, 

patentes, direitos de autor, sim, são reconhecidos como ativos intangíveis contabilizáveis. 

Devemos ressalvar que em alguns estudos de finanças corporativas a variável tangibilidade, 

que se poderia imaginar como ortogonal à intangibilidade, tem outro significado. Em Myers e 

Majluf (1984) tangibilidade é considerada a proporção de ativos imobilizados no ativo total. 

Em Almeida e Campelo (2007), por exemplo, pode-se dizer que o constructo está associado à 

liquidez dos ativos. A variável tangibilidade é operacionalizada, na pesquisa destes autores, 

por uma razão entre uma soma ponderada por liquidez do Disponível, Contas a Receber, 

Estoques e Estoque de Capital e o total dos ativos. Ou seja, embora seja utilizada a expressão 

tangibilidade, na verdade estas pesquisas mensuram a velocidade dos ativos contabilizados se 

transformarem em ativos monetários.  Não se trata de uma métrica da participação dos ativos 

intangíveis (ou tangíveis), qualquer que seja sua definição, nos ativos totais das empresas. 
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2.7. Os constructos de desempenho financeiro e de mercado 

Como este estudo trata da relação entre intangibilidade e desempenho financeiro, também 

devemos trazer à discussão o constructo de desempenho das firmas. Carton e Hofer (2006) 

analisando a literatura que estuda o desempenho das empresas observam que, embora não 

haja um consenso sobre o significado de desempenho, há certa clareza que o desempenho 

global das empresas é um constructo multidimensional. Assim, observam os autores, a forma 

que os pesquisadores lidam com tais problemas é criar modelos causais e então testá-los 

diante diferentes constructos unidimensionais de desempenho. 

Carton e Hofer (2006) argumentam que o desempenho organizacional é um constructo de 

segunda ordem de três constructos de primeira ordem: desempenho financeiro, operacional e 

para os stakeholders. 

O desempenho financeiro, segundo estes autores, podem ser divididos nos grupos de: 

Lucratividade, Crescimento e Alavancagem/Liquidez/Fluxo de Caixa. 

No grupo de Lucratividade observam que os indicadores predominantes na literatura 

acadêmica são Retorno sobre os Ativos (ROA – Return on Assets), Retorno sobre o 

Patrimônio (ROE – Return on Equity), Retorno sobre os Investimentos (ROI – Return on 

Investments) e Retorno sobre as Vendas (ROS – Return on Sales).  

No grupo de Crescimento, destaca-se nos estudos analisados, a Taxa de Crescimento das 

Vendas (Sales Growth).  Métricas de Alavancagem/Liquidez/Fluxo de Caixa estão presentes 

em um número bem menor de estudos. 

Segundo Carton e Hofer (2006), a variável mais utilizada na literatura acadêmica para o 

desempenho de mercado é o Retorno para os Acionistas (RTS – Return to Shareholders). 

Neste estudo não são analisadas medidas de valor econômico, ou aquelas em que as medidas 

contábeis são ajustadas pelo custo do capital. Este texto analisa o risco das empresas 

intangível-intensivas e, assim, seus reflexos no custo do capital.  O referencial teórico já 

mostrou que o retorno ajustado pelo risco mensurado pelo Beta não explica completamente os 

retornos observados no mercado para empresas intangível-intensivas. Assim, não haveria 

sentido em utilizar esta métrica para mensurar o desempenho econômico, já que o risco e, 
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portanto o custo de capital é que está sendo analisado. Por isso, este estudo somente mensura 

o desempenho financeiro através de medidas contábeis. 

Este estudo, ao mostrar que a intangibilidade explica o desempenho financeiro das empresas, 

e tendo em conta que o desempenho da empresa é um constructo multidimensional, como 

argumentam Carton e Hofer (2006), pode-se compreender o porquê do uso generalizado de 

métricas de intangibilidade ser utilizadas como variáveis dependentes, quando se busca 

mostrar relações de causalidade do desempenho, ou como variáveis independentes, quando se 

busca estabelecer relações entre o desempenho e outros constructos aos quais o desempenho 

possa afetar. 

No referencial teórico procuramos mostrar que os índices B/M, M/B e o Tobin-Q são índices 

que podem ser utilizadas como proxies para a valoração dos ativos intangíveis da empresa. 

Como é esperada uma forte relação entre a intangibilidade e os índices de desempenho 

financeiro, e também ao termos em conta a argumentação de Carton e Hofer (2006) de que 

desempenho é um construto multidimensional, é possível compreender o amplo uso das 

variáveis que mensuram o constructo de intangibilidade também poderem ser utilizadas como 

métricas do construto de desempenho. 
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3. Procedimentos Metodológicos 

3.1. A pesquisa 

3.1.1. Método 

Neste estudo é utilizado o método quantitativo, que segundo Richardson (1999), é comum em 

estudos descritivos orientados para a verificação da existência de relações entre variáveis ou 

então de relações de causalidade entre fenômenos a partir da análise das frequências de 

incidência e correlações estatísticas. O método utilizado na construção desta dissertação 

enquadra-se, sob o enfoque de seus objetivos, como uma pesquisa descritiva. Seakaran (1992) 

afirma que uma pesquisa descritiva é elaborada para verificar e ser capaz de descrever as 

características de variáveis em certas situações. O objetivo de um estudo descritivo, portanto, 

é descrever aspectos relevantes do fenômeno de interesse do pesquisador sobre um indivíduo, 

organização, indústria, ou outra perspectiva.  

Bryman (2000) afirma que uma grande preocupação dos pesquisadores é a demonstração da 

causalidade. Hair  (2006) afirma que quando há uma ligação coerente e sistemática entre as 

variáveis, dizemos que existe uma relação. Utilizam-se as técnicas associativas de correlação 

e regressão para se determinar se há esta relação, entretanto, alertam que é importante 

compreender que a relação pode não ser necessariamente causal, ou seja, não se pode dizer 

que uma variável causa a outra. 

Neste estudo se procura estabelecer uma relação de causalidade entre intangibilidade e 

desempenho financeiro e de mercado das empresas. Muitas hipóteses, segundo Bryman 

(2000), contêm implicitamente ou explicitamente afirmações sobre causas e efeitos e 

pesquisas subsequentes são frequentemente elaboradas para demonstrar a validade da 

causalidade. Alerta que a conotação de causa como alguma coisa que determina outra muitas 

vezes é inapropriada e o correto seria dizer que a mudança em uma variável provoca uma 

mudança em outra variável. Relações de causalidade são mais bem identificadas em pesquisas 

experimentais, nas quais os pesquisadores são capazes de manipular diretamente a variável 

independente e observar os efeitos na variável dependente. Entretanto, em pesquisas 

exploratórias e descritivas, predominantes em estudos de finanças corporativas, não se tem 

este recurso.  Assim, as relações de causalidade têm que ser invariavelmente inferidas. 

Segundo o autor, o fator causal presumido deve preceder a variável dependente; deve haver 
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uma ordem temporal. Neste sentido, nesta pesquisa procura-se mostrar que a acumulação de 

recursos intangíveis idiossincráticos causa o desempenho financeiro superior sustentável, e 

este desempenho financeiro permite que os acionistas aceitem um prêmio de risco inferior. Os 

procedimentos metodológicos estão construídos no sentido de evidenciar estas relações. O 

estudo também busca mostrar que a intangibilidade é resultado da história da empresa. Assim, 

o bom desempenho financeiro passado causa o maior nível de intangibilidade corrente.  

 

3.1.2. Modelo analítico 

O modelo analítico desta pesquisa segue alguns dos princípios do modelo adotado por Daniel 

e Titman (2006) para analisar as reações do mercado à informação intangível, porém com um 

tratamento estatístico distinto. Enquanto estes autores utilizam o modelo estatístico de Fama e 

MacBeth (1973), comum nos estudos do efeito B/M, nesta pesquisa utiliza-se o método de 

análise em painel.  O princípio adotado aqui do modelo de Daniel e Titman (2006) é elaborar 

um conjunto de regressões utilizando os índices M/B e Tobin-Q, ora como variáveis 

dependentes de variáveis independentes do desempenho passado, ora como variáveis 

independentes para o desempenho futuro. A utilização de duas variáveis como métricas de 

intangibilidade justifica-se pela busca em mostrar que a utilização do índice Tobin-Q 

apresenta relações mais significativas que o M/B. A utilização de um conjunto de variáveis 

para a mensuração do constructo de desempenho financeiro justifica-se pela argumentação de 

Carton e Hofer (2006) que desempenho é um constructo multidimensional e que a forma dos 

pesquisadores lidarem com tais problemas é criar modelos causais e então testá-los diante 

diferentes constructos unidimensionais de desempenho. 

O modelo desta pesquisa se baseia no cálculo das variáveis associadas à intangibilidade das 

empresas no inicio e final do período em que é mensurado o desempenho financeiro e de 

mercado das empresas e, então, analisar as relações encontradas. 

Estudos de finanças corporativas apresentados no referencial teórico propõem que o índice 

B/M captura tendências de desempenho. Lakonishok, Shleifer e Vishny (1994) dizem que 

muitos fatores diferentes estão refletidos neste índice. Um baixo valor B/M pode descrever 

uma companhia como muitos ativos intangíveis, como capital originado de Pesquisa e 

Desenvolvimento que pode se refletir em seu valor de mercado, porém não aparece nos seus 
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demonstrativos contábeis. Um baixo B/M pode também significar uma companhia com boas 

oportunidades de crescimento. Cita também uma companhia sem oportunidades de 

crescimento, porém com altos lucros correntes e, ainda, empresas de baixo risco também têm 

baixos índices B/M. Finalmente, argumentam, pode descrever uma ação sobreavaliada pelos 

bons resultados correntes.  

Aceitando-se a argumentação de Lakonishok, Shleifer e Vishny (1994) para o índice B/M, o 

nível de desempenho que se sucede a medição do índice B/M deveria ser diferente do 

desempenho do período que precede a medição. Em todos os exemplos relacionados por 

Lakonishok, Shleifer e Vishny (1994) há uma expectativa de reversão de desempenho. Ou se 

trata de uma empresa que têm bom desempenho que não se espera que mantenha, ou ao 

contrário, uma empresa que não têm bom desempenho, mas espera-se que terá. 

Admitindo-se estas hipóteses da origem do efeito B/M, deveríamos observar reversão do 

desempenho em relação à medição do B/M, ou no mínimo, relações significativas entre o 

B/M e desempenho futuro e relações não significativas com o desempenho passado. Daniel e 

Titman (2006) e Lauretti, Kayo e Marçal (2009), por exemplo, analisando a relação entre o 

índice B/M e retorno para os acionistas com um modelo semelhante, encontram reversão do 

retorno que denominam intangível, porém não encontram reversão do retorno tangível, e é 

isso que os fazem concluir que há uma sobrerreação à informação intangível. 

De forma análoga, nesta pesquisa procura-se mostrar que o B/M não captura alterações no 

nível de desempenho financeiro e sim sua sustentabilidade. Assim, não se espera encontrar 

uma reversão do desempenho financeiro ou encontrar relações não significativas com o 

desempenho passado. Desta forma, as hipóteses formuladas por Lakonishok (1994) para o 

efeito B/M não seriam sustentáveis, e deveríamos aceitar a hipótese que o B/M captura não 

reversão de desempenho, mas sim o desempenho sustentável de empresas intangível-

intensivas ou, ao contrário, o fraco desempenho financeiro de empresas tangível-intensivas. 

De certa forma esta observação já foi encontrada por Villalonga (2004). O pesquisador testa a 

persistência do que denomina de lucros específicos da empresa, definido como a diferença 

entre a lucratividade da empresa e a lucratividade média do setor em um determinado ano. A 

lucratividade é mensurada pelo Retorno sobre os Ativos (ROA). A intangibilidade dos 

recursos é mensurada tanto pelo Tobin-Q quanto por um valor estimado do Tobin-Q 

(hedônico-Q) obtido por uma regressão hedônica do Tobin-Q em três métricas contábeis dos 
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ativos intangíveis: 1) gastos acumulados em P&D, 2) gastos acumulados de Publicidade e 3) 

Valor Contábil dos Intangíveis, sendo que cada uma destas métricas são divididas pelo valor 

total dos ativos. Argumenta que procura capturar o valor conjunto do capital de 

conhecimento, reputação da marca e outros recursos intangíveis como: carteira de clientes, 

franquias, licenciamentos ou outros direitos de propriedade. Entretanto, no referencial teórico 

de ativos intangíveis reunido no presente estudo, encontramos profundas divergências aos 

argumentos reunidos por Villalonga (2004). Se observarmos os direcionadores de valor dos 

intangíveis (Quadro 2 - Direcionadores de valor dos ativos intangíveis) poderemos perceber 

que encontraríamos um número elevado de empresas altamente intangíveis, já que teriam 

elevado valor de mercado em relação ao valor dos seus ativos contabilizados, embora tenham 

gastos baixos em P&D, publicidade ou intangíveis contabilizados.  O referencial teórico 

apresentado nos indica que a intangibilidade da empresa pode chegar a níveis elevados sem 

que se consiga identificar qualquer classe de gastos específicos que a tenha levado a esta 

intangibilidade. 

A metodologia de Villalonga (2004) pressupõe que as vantagens competitivas seriam obtidas 

por um bom desempenho da empresa em relação ao seu setor. Esta é uma abordagem coerente 

com a visão baseada na indústria, como a de Porter (1985), autor citado pela autora, e não na 

RBV. Aqui neste estudo, sustenta-se pelo referencial teórico apresentado que o desempenho 

situa-se no nível da firma em relação ao mercado, e não em relação ao seu setor. Argumenta-

se ainda aqui que o referencial teórico apresentado mostra que um desempenho elevado em 

relação ao setor não significa necessariamente um desempenho sustentável no mercado. 

Empresas com bom desempenho financeiro em um setor com baixas perspectivas, não 

significa que estas empresas estariam relacionadas negativamente ao desempenho de mercado 

(retorno para o acionista), ou seja, que seriam empresas de menor risco. 

Assim, os resultados encontrados por Villalonga (2004), como seria esperado, mostram 

variância muito grande entre os setores. Argumenta que os resultados mostram que os 

intangíveis desempenham papel bastante diferente entre as indústrias. Observa que P&D e 

publicidade são relevantes em determinadas indústrias e não em outras. Não encontra 

relevância entre o valor contábil dos ativos intangíveis e o hedonico-Q. Considerando o papel 

dos intangíveis para a criação de valor, como foi apresentado não referencial teórico, não 

esperaríamos conclusão diferente desta.  Porém, deve-se destacar, Villalonga (2004) encontra 
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persistência dos lucros específicos para as empresas intangível-intensivas na maioria dos 

setores.  

Neste estudo, a abordagem para a persistência do desempenho difere da abordagem 

Villalonga (2004). Enquanto esta pesquisadora testa a relação da intangibilidade e o 

desempenho da empresa em seu setor, a abordagem desta pesquisa testa a hipótese que o 

desempenho é sustentável mesmo se comparando empresas de setores diferentes. A 

pesquisadora, aliás, se opõe ao papel dos ativos intangíveis proposto pela RBV de que as 

vantagens competitivas extrapolam setores. Ela diz que a RBV não explica, por exemplo, os 

efeitos do tamanho da indústria. 

Aqui se propõe que a intangibilidade, embora possa se observar médias diferentes entre os 

setores, seus efeitos independem de setores. Podemos encontrar empresas altamente 

intangíveis em setores com baixa média de intangibilidade e empresas pouco intangíveis em 

setores com altas médias de intangibilidade. Se observarmos os direcionadores de valores de 

intangíveis (Quadro 2) veremos, por exemplo, que o tamanho da indústria leva a vantagens 

competitivas, como os decorrentes das forças do seu relacionamento com seus stakeholders 

que podem extrapolar os limites do setor, como por exemplo, em vantagens na contratação de 

mão-de-obra. 

Assim, neste estudo, mostra-se que os efeitos da intangibilidade independem do setor, em 

oposição à abordagem de Villalonga (2004), porém coerente com a abordagem da RBV, 

embora se reconheça que a intangibilidade média é diferente para cada setor, como poderá ser 

observado nas estatísticas descritivas. Neste estudo, o foco é o desempenho financeiro per se 

e não ele como proxy para vantagens competitivas, como desta pesquisadora.  

As relações entre retornos e B/M foram observados em horizontes longos de quatro anos (t-5 

a t), como em Fama e French (1995), Lakonishok, Shleifer e Vishny (1994), De Bondt e 

Thaler (1985), Daniel e Titman (2006). Daniel e Titman (2006) obtém os mesmos resultados, 

elaborando testes de robustez com horizontes de dois (t-3 a t) anos. Porém efeitos de reversão 

de retornos e efeitos B/M também foram observados em ciclos curtos, como em De Bondt e 

Thaler (1987), que analisam a sobrerreação e reversões tanto de longo prazo como de curto 

prazo. Lo, Mamaysky e Wang (2000) também analisam sobrerreação e reversão de retornos 

em curto prazo. Shin e Stulz (2000), da mesma forma, ou analisarem as relações entre Tobin-

Q e risco, analisam a volatilidade dos retornos no ano fiscal subsequente ao da medição do 
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Tobin-Q. Nesta pesquisa, ao se adotar os ciclos que precedem e sucedem a medição dos 

índices relacionados à intangibilidade (M/B e Tobin-Q), adotou-se um horizonte intermediário 

de dois anos. 

As aplicações em finanças corporativas normalmente buscam estimadores para o próximo 

exercício fiscal das empresas. Horizontes maiores que um ano para desempenho e retorno 

para os acionistas parecem não serem justificáveis, já que os investidores podem facilmente 

rever suas carteiras se os resultados contábeis ou de mercado não forem satisfatórios neste 

horizonte. Desta forma, a opção por um horizonte de dois anos parece ser justificável, ou seja, 

os resultados do ano anterior afetariam as perspectivas dos acionistas para o ciclo seguinte. 

As variáveis que mensuram o constructo de intangibilidade, conforme apresentado no 

referencial teórico são os índices Market-to-Book (MB) e o Tobin-Q (TQ). As variáveis que 

mensuram o constructo de desempenho financeiro são: Retorno sobre os Ativos (ROA), 

Retorno sobre o Investimento (ROI), Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), Margem 

sobre Vendas (ROS) e Crescimento de Vendas (SG).  A variável que mensura o constructo de 

desempenho de mercado é o Retorno para o Acionista (RTS). A justificativa da utilização 

destes índices encontra-se no referencial teórico (2.7 - Os constructos de desempenho 

financeiro e de mercado). 

As variáveis que mensuram a intangibilidade são calculadas no inicio e final de cada período 

de análise (anual). É testada a significância estatística da relação entre a intangibilidade inicial 

e final com o desempenho do período. É esperado que a intangibilidade inicial e final estejam 

relacionadas positivamente com o desempenho do período.  A Ilustração 10, a seguir, ilustra 

este modelo analítico. 
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Ilustração 10 - Modelo analítico 

 

Como testes de robustez, são controlados os setores e tamanho das empresas. Foram reunidas 

empresas em dois grupos de setores. Um grupo formado por empresas de maior 

intangibilidade e outro de menor intangibilidade. Estes grupos contam com cerca de 25% do 

número de empresas da amostra. Também é controlado o tamanho da empresa, formando um 

grupo de 25% das empresas, de maior porte, e outro de menor porte. Os testes são elaborados 

para cada um dos grupos. Além disso, se são aceitáveis os argumentos que os índices M/B e 

Tobin-Q capturam a intangibilidade da empresa, é esperada uma relação forte e negativa entre 

imobilização (valor do imobilizado em relação ao valor dos ativos totais) dos ativos e 

intangibilidade. Esta relação também é testada. 

 

 
Período de um ano 

Valor de Mercado 

Patrimônio Líquido 

Ativos 

Dívida 

Lucro 

Vendas 

t-1 t 

 
Desempenho 

Futuro 
 

Desempenho 

Passado 
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3.1.3. Hipóteses 

As relações entre as variáveis são confirmadas pela significância dos coeficientes das 

regressões lineares e os sinais dos coeficientes das equações de regressão nos fornecerão os 

sinais destas relações. Obedecendo-se ao critério de falseabilidade, se procurará rejeitar as 

hipóteses nulas (H0) e assim confirmar as hipóteses alternativas (H1).  

 

Hipótese Geral A:  O índice Market-to-Book é uma variável proxy para a 

intangibilidade 

No referencial teórico foi apresentado que o constructo de intangibilidade pode ser mensurado 

pela aproximação proposta por Chung e Pruitt (1994) para o Tobin-Q.  Esta pesquisa procura 

mostrar que os efeitos do índice M/B (ou B/M) observados na literatura acadêmica de 

finanças corporativas podem ser melhor explicados pela intangibilidade da empresa.  Não se 

pode dizer que o Tobin-Q é uma variável interveniente da relação entre o B/M e desempenho, 

porque tanto o B/M quanto o Tobin-Q são índices obtidos num mesmo momento e, portanto, 

não são variáveis que se pode alterar uma esperando que esta modifique a outra. Ou seja, não 

se pode dizer que uma variável cause a outra.  O objetivo, simplesmente, é mostrar que as 

variáveis estão fortemente correlacionadas. 

 

Hipótese Específica A1: Há uma correlação forte entre o índice Market-to-Book e o 

Tobin-Q. 

HA1,0: o coeficiente de correlação entre M/B e Tobin-Q é menor que 0,5. 

HA1,1: o coeficiente de correlação entre M/B e Tobin-Q é igual ou maior que 0,5. 

 

Hipótese Geral B:  A intangibilidade está positivamente relacionada ao desempenho 

financeiro de forma persistente. 

As hipóteses específicas HB1 a HB4 a seguir procuram demonstrar que existe uma relação 

persistente entre a intangibilidade e desempenho financeiro. São testadas as duas variáveis 

que podem mensurar o constructo de intangibilidade (M/B e Tobin-Q) e cinco variáveis para o 
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constructo de desempenho (ROA – Retorno sobre Ativos, ROI – Retorno sobre 

Investimentos, ROE – Retornos sobre o Patrimônio Líquido, ROS – Retorno sobre Vendas, 

SG – Crescimento de Vendas). Se utilizássemos somente uma destas variáveis para mensurar 

o construto de desempenho financeiro estaríamos nos contrapondo à argumentação de que o 

desempenho é um constructo multidimensional, como argumentam Carton e Hofer (2006). A 

utilização de duas variáveis para mensurar a intangibilidade tem a finalidade de mostrar que 

se aceitando a hipótese que é intangibilidade que explica o desempenho, então a significância 

estatística das relações onde se utiliza o Tobin-Q é maior do que quando se utiliza o B/M. 

A literatura de finanças corporativas, como mostra o referencial teórico, argumenta que o 

índice M/B captura alterações no desempenho financeiro, e assim justifica seu uso em 

modelos estimadores de retorno para o acionista.  Este estudo procura mostrar que o índice 

M/B captura a intangibilidade, e a intangibilidade causa desempenho sustentáveis. Assim não 

se espera encontrar reversões do desempenho financeiro, como propõe os estudos de finanças 

corporativas. Esta literatura argumenta que M/B baixos poderiam estar relacionados a bom 

desempenho passado, porém baixas perspectivas de crescimento, ou por outro lado, M/B altos 

capturariam boas perspectivas, porém com fraco desempenho recente. Esta hipótese só 

deveria ser aceita se encontrássemos uma reversão do desempenho financeiro.  

 

Hipótese Específica B1:  A intangibilidade da empresa mensurada pelo índice Market-to-

Book está relacionada positivamente com o desempenho financeiro 

futuro. 

HB1,0: o coeficiente da regressão linear entre o índice M/B e as variáveis de desempenho 

financeiro  (ROA, ROE, ROI, ROS, SG) futuro é zero ou menor que zero. 

HB2,1: o coeficiente da regressão linear entre o índice M/B e as variáveis de desempenho 

financeiro  (ROA, ROE, ROI, ROS, SG) futuro é maior que zero. 

Aceitar esta hipótese significa que os recursos intangíveis quando mensurados pelo índice 

M/B das empresas têm poder explicativo sobre o desempenho financeiro futuro. 
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Hipótese Específica B2:  a intangibilidade da empresa mensurada pelo índice Market-to-

Book está relacionada positivamente com o desempenho financeiro 

passado. 

HB2,0: o coeficiente da regressão linear entre o índice M/B e as variáveis de desempenho 

financeiro  (ROA, ROE, ROI, ROS, SG) passado é zero ou menor que zero. 

HB2,1: o coeficiente da regressão linear entre o índice M/B e as variáveis de desempenho 

financeiro  (ROA, ROE, ROI, ROS, SG) passado é maior que zero. 

Aceitando-se a Hipótese HB1, de que os recursos intangíveis mensurados pelo índice M/B tem 

poder explicativo sobre o futuro desempenho financeiro, e aceitando-se também a hipótese 

HB2, significa que os recursos intangíveis das empresas mensurados pelo índice M/B está 

relacionado ao desempenho financeiro de forma persistente. 

 

Hipótese Específica B3: a intangibilidade da empresa mensurada pelo índice Tobin-Q está 

relacionada positivamente com o desempenho financeiro futuro. 

HB3,0: o coeficiente da regressão linear entre o índice TQ e as variáveis de desempenho 

financeiro  (ROA, ROE, ROI, ROS, SG) futuro é zero ou menor que zero. 

HB3,1: o coeficiente da regressão linear entre o índice TQ e as variáveis de desempenho 

financeiro  (ROA, ROE, ROI, ROS, SG) futuro é maior que zero. 

Aceitar esta hipótese significa que os recursos intangíveis das empresas quando mensurados 

pelo índice Tobin-Q têm poder explicativo sobre o desempenho financeiro futuro. 
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Hipótese Específica B4: a intangibilidade da empresa mensurada pelo índice Tobin-Q está 

relacionada positivamente com o desempenho financeiro passado. 

HB4,0: o coeficiente da regressão linear entre o índice Tobin-Q e as variáveis de desempenho 

financeiro  (ROA, ROE, ROI, ROS, SG) passado é zero ou menor que zero. 

HB4,1: o coeficiente da regressão linear entre o índice TQ e as variáveis de desempenho 

financeiro  (ROA, ROE, ROI, ROS, SG) passado é maior que zero. 

Aceitando-se as Hipótese HB3, de que os recursos intangíveis mensurados pelo índice Tobin-Q 

tem poder explicativo sobre o futuro desempenho financeiro, e aceitando-se a hipótese HB4, 

significa que os recursos intangíveis das empresas mensurados pelo índice Tobin-Q está 

relacionado ao desempenho financeiro de forma persistente. 

Aceitar as hipóteses HB1 a HB4 mostra que existe uma relação persistente entre a 

intangibilidade e o desempenho financeiro. Mostrar que as relações são persistentes 

corroboram a argumentação que a intangibilidade está associada a características persistentes 

das empresas e não a situações episódicas.  

 

Hipótese Geral C:  a intangibilidade está relacionada negativamente ao retorno de 

mercado. 

 

Hipótese Específica C1:  a intangibilidade da empresa mensurada pelo índice Market-to-

Book está relacionada negativamente com o retorno para o 

acionista. 
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HC1,0: o coeficiente da regressão linear entre o índice M/B e o desempenho de mercado  

(RTS) é zero ou maior que zero. 

HC1,1: o coeficiente da regressão linear entre o índice M/B e o desempenho de mercado  

(RTS) é menor que zero. 

 

Hipótese Específica C2: a intangibilidade da empresa mensurada pelo índice Tobin-Q está 

relacionada negativamente com o retorno para o acionista. 

HC2,0: o coeficiente da regressão linear entre o índice TQ e o desempenho de mercado  (RTS) 

é zero ou maior que zero. 

HC2,1: o coeficiente da regressão linear entre o índice TQ e o desempenho de mercado  (RTS) 

é menor que zero. 

Espera-se encontrar relações mais fortes entre o índice Tobin-Q e o retorno para o acionista do 

que quando é utilizado o índice M/B.  

 

3.1.4. Construção das variáveis 

O Quadro 3 a seguir apresenta a construção das variáveis utilizadas nas equações de 

regressão. 
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Quadro 3 - Construção das variáveis 
Variável Fórmula 

MB 
Market-to-Book 

(intangibilidade) 

       
    

                        
  

     é o valor da cotação de fechamento da ação da empresa i 

no último dia em que foi negociada no ano t,       é o valor 

dos seus ativos,       é o valor contábil dos ativos intangíveis 

(patentes e goodwill),      é a dívida e      é o número de 

ações da empresa. 

TQ 
Tobin-Q 

(intangibilidade) 

       
           

    
  

      é o valor de mercado empresa i no último dia em que foi 

negociada no ano t,      é a dívida,       é o valor total dos seus 

ativos. Este cálculo segue a aproximação proposta por Chung 

e Pruitt (1994). 

ROA 

Retorno sobre os 

Ativos 

(lucratividade) 

        
     

      
  

       é o retorno sobre os ativos da empresa i do ano t,       

é o valor do Lucro Líquido da empresa i durante o ano t e 

       é o total dos ativos da empresa no último dia do ano t-1. 

(veja nota 1) 

ROE 

Retorno sobre o 

Patrimônio 

Líquido 

(lucratividade) 

        
     

       
   

       é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa i 

durante o ano t,      é o valor do Lucro Líquido da empresa i 

durante o ano t e         é o valor do patrimônio líquido da 

empresa i no último dia do ano t-1. 

ROI 

Retorno sobre o 

Investimento 

(lucratividade) 

        
     

               
  

       é o retorno sobre os investimentos da empresa i durante 

o ano t,       é o valor do Lucro Líquido da empresa i durante 

o ano t,         é o valor das dívidas de longo prazo no último 

dia do ano t-1 e         é o valor do patrimônio líquido no 

último dia do ano t-1. 

ROS 

Retorno sobre 

Vendas 

(lucratividade) 

        
     

    
  

       é o retorno sobre vendas da empresa i durante o ano t, 

      é o valor do Lucro Líquido da empresa i durante o ano t e 

     é o valor das vendas. 

SG 

Crescimento de 

Vendas 

(crescimento) 

       
            

      
  

      é o crescimento de vendas da empresa i no ano t,       é o 

valor das vendas no ano t. 

RTS 

Retorno para o 

Acionista 

(desemp.mercado) 

        
            

      
  

       é o retorno para o acionista da empresa i no ano t e       

é o valor da cotação da ação no último dia que foi 

comercializada no ano t. 

Nota 1: Embora a literatura utilize o valor dos ativos médios do período na definição do ROA, 

como neste estudo trata-se apenas de uma referência em relação à medição dos índices de 

intangibilidade e não para fins de análise contábil, utiliza-se o valor dos ativos no início do 

período de medição do retorno.  
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3.1.5. Modelo estatístico 

Para testar a hipótese HA1, de que a variável M/B e Tobin-Q estão fortemente correlacionadas, 

e assim podermos considerar o índice M/B como uma variável proxy para a intangibilidade, 

calcula-se o coeficientes de correlação momento-produto de Pearson entre estas variáveis. 

Para testar a hipótese HB1, ou seja, verificar a relação entre intangibilidade mensurada pelo 

índice M/B e desempenho futuro, são elaboradas as regressões representadas pelas seguintes 

equações: 

                                 (1) 

                                 (2) 

                                (3) 

                                 (4) 

                               (5) 

Onde:    é o intercepto,    é o coeficiente angular e      é o resíduo. 

As hipótese nula e alternativa da hipótese HB1 são: 

              

              

Como são elaboradas cinco regressões para testar a hipótese HB1, será rejeitada a hipótese 

nula se não houver relações significativas estatisticamente em três ou mais destas regressões. 

Para testar a hipótese HB2, ou seja, verificar a relação entre intangibilidade mensurada pelo 

índice M/B e desempenho financeiro passado, são elaboradas as regressões representadas 

pelas seguintes equações: 

                               (6) 

                               (7) 
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                              (8) 

                               (9) 

                              (10) 

Onde:    é o intercepto,    é o coeficiente angular e      é o resíduo. 

As hipótese nula e alternativa da hipótese HB2 são: 

              

              

Como são elaboradas cinco regressões para testar a hipótese HB2, será rejeitada a hipótese 

nula se não houver relações significativas estatisticamente em três ou mais destas regressões. 

Para testar a hipótese HB3, ou seja, verificar a relação entre intangibilidade mensurada pelo 

índice Tobin-Q e desempenho futuro, são elaboradas as regressões representadas pelas 

seguintes equações: 

                                  (11) 

                                  (12) 

                                 (13) 

                                  (14) 

                                (15) 

Onde:    é o intercepto,    é o coeficiente angular e      é o resíduo. 

As hipótese nula e alternativa da hipótese HB3 são: 
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Como são elaboradas cinco regressões para testar a hipótese HB3, será rejeitada a hipótese 

nula se não houver relações significativas estatisticamente em três ou mais destas regressões. 

Para testar a hipótese HB4, ou seja, verificar a relação entre intangibilidade mensurada pelo 

índice Tobin-Q e desempenho financeiro passado, são elaboradas as regressões representadas 

pelas seguintes equações: 

                                (16) 

                                (17) 

                               (18) 

                                (19) 

                              (20) 

Onde:    é o intercepto,    é o coeficiente angular e      é o resíduo. 

As hipótese nula e alternativa da hipótese HB4 são: 

              

              

Como são elaboradas cinco regressões para testar a hipótese HB4, será rejeitada a hipótese 

nula se não houver relações significativas estatisticamente em três ou mais destas regressões. 

Para testar a hipótese HC1, ou seja, verificar a relação entre intangibilidade mensurada pelo 

índice M/B e retorno para o acionista, é elaborada a regressão representada pela seguinte 

equação: 

                                  (21) 

As hipótese nula e alternativa da hipótese HC1 são: 
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Para testar a hipótese HC2, ou seja, verificar a relação entre intangibilidade mensurada pelo 

índice Tobin-Q e retorno para o acionista, é elaborada a regressão representada pela seguinte 

equação: 

                                  (22) 

As hipótese nula e alternativa da Hipótese HC2 são: 

              

              

 

3.1.6. Análise em painel 

Para análise das inter-relações entre as variáveis serão feitas regressões com dados dispostos 

em painel.  Os dados em painel, conhecidos como TSCS (Time-Series Cross-Section), 

combinam dados de corte transversal com dados de séries temporais, com tratamento 

estatístico simultâneo. Segundo Gujarati (2006) a combinação de séries temporais com dados 

em corte transversal proporciona maior riqueza de informações, é mais adequada ao estudo da 

dinâmica da mudança e possibilita a utilização de modelos de estimação mais complexos e 

que minimizem problemas de heterogeneidade, comuns quando se avaliam dados de 

diferentes indivíduos, empresas, países, etc. Este modelo supera as limitações encontradas na 

aplicação de técnicas isoladas sobre dados de corte transversal e em séries temporais. A 

aplicação da técnica em dados de corte transversal limita a pesquisa a períodos estanques, 

perdendo-se a possibilidade de analisar os efeitos das variáveis através do tempo. A aplicação 

da técnica em dados de séries temporais, por sua vez, limita o estudo na medida em que não 

permite a análise do efeito conjunto de mais de uma empresa e suas possíveis 

particularidades. Dados em painel se referem a uma combinação de métricas sobre um 

conjunto de empresas (unidades de observação) ao longo de um período de tempo. A análise 

em painel permite capturar o comportamento das variáveis tanto na dimensão temporal quanto 

espacial. 

A estimação com dados em painel permite controlar o efeito da heterogeneidade entre 

empresas, aliviar o efeito do viés de agregação, e melhorar a eficiência dos estimadores ao 
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usar dados com maior variabilidade e menor colinearidade, contemplando então a modelagem 

de situações (comportamentalmente) mais complexas. 

Para a verificação das hipóteses elaboradas, são utilizadas as três abordagens para os modelos 

de regressão com dados em painel: 

1. Pooled – dados em painel com efeito combinado; 

2. EF – dados em painel com efeitos fixos; e  

3. EA – dados em painel com efeitos aleatórios. 

Segundo Wooldridge (2007), o modelo de efeitos fixos pode ser diretamente aplicado a 

painéis não equilibrados (conjuntos de dados que não apresentam alguns anos em algumas 

unidades do corte transversal), porém assume-se que os motivos pelos quais alguns períodos 

de tempo estão faltando não são sistematicamente relacionados aos erros idiossincráticos. Já 

no modelo de efeitos aleatórios, assume-se que o efeito não observado é não correlacionado 

com todas as variáveis explicativas. Uma forma de decidir entre os modelos é comparar as 

estimativas dos métodos de efeitos fixos e de efeitos aleatórios visando verificar se existe 

correlação entre os fatores não observados e as variáveis explicativas, assumindo que os erros 

idiossincráticos e as variáveis explicativas são não correlacionados ao longo do tempo. Para 

tanto, aplica-se o teste de Hausman, em que a hipótese nula a ser testada é se a diferença entre 

os coeficientes dos efeitos fixos e aleatórios não é sistemática. Caso haja diferença 

significativa entre os dois modelos, tal diferença é interpretada como uma evidência em favor 

da estimação por efeitos fixos. 

Em relação à análise clássica de regressão múltipla, por Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO), devem ser seguidos alguns pressupostos para garantir a validade do modelo estudado, 

que são: 

1. No que tange à variância, tem-se a hipótese de homoscedasticidade; 

2. Não correlação entre os erros (inexistência de autocorrelação dos erros); 

3. Baixa correlação entre as variáveis independentes (não gere multicolinearidade). 

Em relação a essas violações, elabora-se o Teste de White para testar a homoscedasticidade, 

usando-se como indicador de problemas de autocorrelação de primeira ordem o Teste de 
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Durbin-Watson e, por fim, a correlação parcial das variáveis independentes como indicador 

da existência de multicolinearidade. 

Devido à possibilidade de existência de heteroscedasticidade e autocorrelação dos resíduos, 

utiliza-se a correção de Newey-West dos desvios-padrão dos coeficientes. 

 

3.1.7. Banco de dados e amostra 

Utiliza-se neste estudo uma amostra não probabilística, com dados secundários obtidos no 

banco de dados da Economática (empresa de consultoria especializada em informações 

econômico-financeiras), que contém dados anuais das empresas cotadas no mercado aberto 

brasileiro no período de 1997 a 2007 e que apresentem os dados necessários em pelo menos 

dois anos consecutivos. Não se considerou os dados posteriores a 2008 tendo em vista a 

persistência da crise das bolsas de valores de 2008, o que distorce significativamente os 

resultados. Primeiramente os cálculos foram elaborados se incluído dados até 2010, porém as 

regressões não se mostraram significativas. Ao se retirar o período da recente crise, os 

resultados passaram a ser significativos. Mesmo retirando-se os dados anteriores a 2008, o 

número de observações foi suficiente para demonstrar a significância das relações estatísticas 

entre as variáveis pesquisadas. 

Não fazem parte da amostra as empresas do setor financeiro porque estas empresas têm 

índices M/B e Tobin-Q muito discrepantes dos demais setores econômicos e esta é uma 

prática comum na literatura acadêmica de finanças corporativas. 

Somente são consideradas as observações que mostram valores positivos de Vendas por se 

considerar que valores negativos sejam resultado de algum tipo de ajuste contábil. Também 

são incluídas na amostra somente empresas com valores patrimoniais contábeis positivos, por 

se considerar que empresas com valores negativos estão em sérias dificuldades financeiras.  

Para reduzir a influência de eventuais outliers, o principal índice – M/B-Market-to-Book – foi 

aparado (trimmed) em 2,5% e 97,5%. Quando outliers ou valores extremos estão presentes 

nos dados de uma amostra, as médias obtidas com a eliminação de uma percentagem de 

valores extremos, denominadas de médias trimmed são estimativas robustas da média da 

população e são insensíveis à outliers. 
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3.2. Resultados obtidos 

3.2.1. Estatísticas descritivas 

A Tabela 1, a seguir mostra as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas a partir de 1618 

observações antes do tratamento de outliers, enquanto a Tabela 2 mostra as mesmas variáveis 

após serem aparadas (trimmed) pelo índice Market-to-Book em 2,5% e 97,5%.  Obteve-se, 

assim, 1537 observações, dispostas em 310 séries temporais. 

 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas (sem tratamento de outliers) 
Variável 

Estatística 
                                                     

Média 1,8529 1,1834 0,0915 0,3842 0,1857 0,9647 5,6201 0,4108 

Mediana 0,9642 0,9947 0,0827 0,2102 0,1564 0,1193 0,0602 0,1604 

Mínimo 0,0303 0,0911 -0,7328 -11,527 -1,6348 -18,795 -0,9999 -0,9540 

Máximo 136,24 8,8883 0,7381 107,86 3,4865 1187,3 8892,3 9,9780 

Desvio padrão 4,9058 0,6754 0,0985 2,8372 0,2667 29,611 221,06 1,0311 

C.V. 2,6476 0,5707 1,0766 7,3856 1,4358 30,695 39,335 2,5097 

Enviesamento 17,173 3,5194 0,4130 34,140 1,9598 39,787 40,186 3,6978 

Curtose Ex. 402,45 21,692 6,4911 1275,9 23,763 1591,2 1613,0 22,112 

 

Tabela 2 - Estatísticas descritivas (com tratamento de outliers) 
Variável 

Estatística 
                                                     

Média 1,4001 1,1448 0,0931 0,3797 0,1880 1,0149 5,8964 0,4136 

Mediana 0,9639 0,9944 0,0844 0,2129 0,1591 0,1203 0,0597 0,1628 

Mínimo 0,1303 0,1489 -0,2456 -11,527 -1,6348 -18,795 -0,9999 -0,8668 

Máximo 7,5086 5,3027 0,7381 107,86 3,4865 1187,3 8892,3 9,9780 

Desvio padrão 1,2813 0,5395 0,0935 2,8915 0,2586 30,394 226,96 1,0152 

C.V. 0,9152 0,4712 1,0042 7,6144 1,3759 29,949 38,491 2,4547 

Enviesamento 2,0819 2,3713 0,802 33,951 2,4069 38,779 39,141 3,7798 

Curtose Ex. 5,0567 8,8476 4,3883 1246,7 27,059 1510,7 1530,0 23,346 
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Tabela 3 - Número de observações por setor 

Setor 
Número de 

Observações 

Outros 195 

Energia Elétrica 193 

Siderur & Metalur 190 

Telecomunicações 170 

Química 153 

Têxtil 119 

Veículos e peças 99 

Alimentos e Beb 96 

Petróleo e Gas 65 

Comércio 64 

Construção 62 

Eletroeletrônicos 46 

Papel e Celulose 46 

Mineração 31 

Máquinas Indust 30 

Transporte Serviç 25 

Minerais não Met 25 

Agro e Pesca 5 

Software e Dados 4 

Total 1618 

 

Tabela 4 - Valores do índice Market-to-Book por setor 
Ano 

Setor 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Média 

Software e Dados 

        

5,40 3,04 4,22 

Transporte Serviç 1,45 1,05 0,81 

  

1,24 3,73 6,64 5,95 5,43 3,29 

Comércio 0,87 0,45 1,07 1,04 0,91 1,19 2,71 4,90 5,16 6,59 2,49 

Veículos e peças 1,32 1,94 4,05 1,05 3,13 1,21 1,56 3,04 2,49 2,52 2,23 

Petróleo e Gás 1,07 0,63 1,50 1,30 1,22 5,20 1,68 1,87 2,10 2,27 1,88 

Mineração 0,50 0,27 0,99 1,05 1,12 2,37 3,22 4,00 2,48 2,56 1,86 

Minerais não Met. 0,72 0,57 0,66 0,73 0,52 0,72 1,39 3,41 4,25 4,39 1,74 

Outros 0,61 0,60 2,08 2,62 1,23 0,77 1,05 3,20 2,25 2,54 1,69 

Energia Elétrica 1,48 0,69 1,31 1,74 0,90 0,77 1,23 1,67 1,84 2,58 1,42 

Telecomunicações 1,07 0,81 1,76 1,69 1,39 1,03 1,30 1,31 1,29 1,72 1,34 

Têxtil 0,51 0,25 0,75 0,63 0,60 1,77 1,07 4,52 1,44 1,65 1,32 

Máquinas Indust. 2,12 2,44 0,80 0,61 0,54 0,84 0,88 0,90 0,80 2,92 1,29 

Alimentos e Beb. 0,97 0,58 1,32 1,46 1,20 0,98 1,40 1,17 1,26 1,72 1,21 

Eletroeletrônicos 1,04 0,75 1,89 1,04 0,99 0,86 1,07 1,52 1,11 1,32 1,16 

Química 0,57 0,35 0,82 0,79 0,68 1,03 1,54 2,21 1,69 1,61 1,13 

Siderur & Metalur. 0,36 0,29 0,59 0,62 0,60 0,86 1,30 2,04 1,60 2,12 1,04 

Papel e Celulose 0,26 0,13 0,85 0,71 0,81 0,99 1,83 1,50 1,18 1,50 0,98 

Construção 0,51 0,31 0,30 0,29 0,33 0,19 1,40 0,34 1,33 2,05 0,70 

Agro e Pesca 

   

0,18 0,28 0,29 0,74 

  

0,99 0,50 

Média 0,91 0,71 1,27 1,03 0,97 1,24 1,62 2,60 2,42 2,61 1,65 

Deve-se destacar a forte razão crescente do índice M/B em todos os setores ao longo dos 

últimos anos.  
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O crescimento do índice M/B ao longo do tempo parece seguir um processo auto-regressivo 

de primeira ordem, ou AR(1).  O coeficiente encontrado para toda a amostra das empresas é 

de 0,175, com uma estatística-t de 11,72 e um p-valor menor que 0,0001.  Ou seja, nos 

últimos anos o valor de mercado das empresas têm se elevado em uma razão nitidamente 

superior ao seu valor contábil. Várias explicações poderiam ser oferecidas para esta 

observação, mas que fogem ao escopo deste estudo, como, aumento da alavancagem nos 

últimos anos, diminuição da importância do capital físico, e muitas outras. 

 

3.2.2. Correlação entre variáveis 

Na Tabela 5, a seguir, é apresentada a matriz de correlação entre as variáveis utilizadas neste 

estudo. 

 

Tabela 5 - Matriz de Correlação 
Coeficientes de correlação momento-produto de Pearson 

5% valor crítico (bilateral) = 0,0500 

 

                                                                       

      1,0000 0,5070 0,3251 0,2375 0,0645 0,1802 0,0026 -0,0176 0,8645 0,7038 

        0,5070 1,0000 0,1618 0,1693 0,3295 -0,1008 -0,0039 -0,0060 0,4133 0,5216 

       0,3251 0,1618 1,0000 0,7468 0,1239 0,1547 0,0092 -0,0001 0,3472 0,3067 

         0,2375 0,1693 0,1693 1,0000 0,1713 0,1306 0,0042 -0,0072 0,2195 0,2002 

       0,0645 0,3295 0,1239 0,1239 1,0000 0,0590 -0,0003 -0,0023 0,0218 0,0232 

       0,1802 -0,1008 0,1547 0,1306 0,1306 1,0000 0,0115 -0,0240 0,1325 -0,1651 

       0,0026 -0,0039 0,0092 0,0042 -0,0003 -0,0003 1,0000 -0,0009 0,0198 -0,0028 

      -0,0176 -0,0060 -0,0001 -0,0072 -0,0023 -0,0240 -0,0240 1,0000 -0,0096 -0,0110 

      0,8645 0,4133 0,3472 0,2195 0,0218 0,1325 0,0198 0,0198 1,0000 0,7992 

        0,7038 0,5216 0,3067 0,2002 0,0232 -0,1651 -0,0028 -0,0110 0,7992 1,0000 

MB-Market-to-Book, 

ROA-Retorno sobre Ativos, ROI-Retorno sobre Investimentos, ROE-Retorno sobre o Patrimônio Líquido, 

ROS-Retorno sobre Vendas, SG-Crescimento de Vendas, 

TQ-Tobin-Q 

 

Pode-se observar que as correlações são significativas entre todas as variáveis, com exceção 

de Retorno sobre Vendas (ROS) e Crescimento de Vendas (SG), que parecem não estar 

correlacionadas a nenhuma outra variável de desempenho. 
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Deve-se destacar a inversão do sinal das correlações entre o Retorno para o Acionista (RTS) e 

os indicadores passados e futuros de intangibilidade (MB e TQ). 

3.2.3. Market-to-Book como proxy para intangibilidade 

A hipótese HA1 testa a correlação entre o índice M/B e o Tobin-Q. O coeficiente de correlação 

linear da população (M/B, Tobin-Q)  ρ = 0,8645 indica a rejeição da hipótese nula de que 

ρ < 0,5. Podemos concluir que existe correlação entre as variáveis ao nível de significância 

admitido de 5% de valor crítico (bilateral). O valor do coeficiente de correlação indica uma 

correlação quase que perfeita (quando 0,9 ou acima). 

Desta forma podemos dizer que o M/B pode ser considerada uma proxy para a intangibilidade 

da empresa. 

 

3.2.4. Intangibilidade e desempenho financeiro 

Na análise em painel, as estatísticas do teste de Hausman foram utilizadas para a escolha entre 

o modelo de efeitos fixos ou aleatórios. Todas as regressões apresentam P-valor baixo para o 

teste de Hausman, contrariando a hipótese nula de que o modelo de efeitos aleatórios é 

consistente e validando a hipótese alternativa da existência do modelo de efeitos fixos para as 

variáveis dependentes. Isto era esperado, pois segundo Wooldridge (2007), o modelo de 

efeitos fixos pode ser aplicado diretamente a painéis não equilibrados (conjuntos de dados que 

não apresentam alguns anos em algumas unidades do corte transversal), com é o caso desta 

amostra. 

A hipótese HB1 trata da relação entre o desempenho financeiro futuro e a intangibilidade, 

enquanto a hipótese HB2 trata da relação entre ela e o desempenho financeiro passado, ambas 

tendo como métrica do constructo de intangibilidade o índice M/B. As hipóteses HB3 e HB4 

tratam das mesmas relações, porém têm como métrica do constructo de intangibilidade o 

índice Tobin-Q. 

Os resultados das regressões que testam as relações entre intangibilidade e desempenho 

financeiro (futuro e passado) são apresentados na  Tabela 6, a seguir. 
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 Tabela 6 - Resultados das regressões entre intangibilidade e desempenho financeiro 
Regressão Var. 

dependente 

Var. 

independente 

Coeficiente Estatística-t P-valor R
2
(%) 

1                0,0042 3,348 0,0008*** 51,1 

11                 0,0615 10,16 <0,0001*** 54,5 

2                0,5726 12,15 <0,0001*** 27,4 

12                 0,1627 0,6495 0,5162 18,7 

3                  0,0101 2,625 0,0088*** 39,4 

13                   0,1248 6,541 <0,0001*** 41,1 

4                0,1306 0,2401 0,8103 12,6 

14                 0,8717 2,7308 0,3192 12,6 

5               -0,0536 -0,01424 0,9886 25,0 

15                -6,6265 -0,3508 0,7258 25,0 

6              3,0799 8,895 <0,0001*** 61,4 

16              1,3769 9,779 <0,0001*** 64,0 

7              0,0204 2,278 0,0229** 59,2 

17              0,1024 0,4614 0,6446 18,7 

8                0,6794 5,933 <0,0001*** 60,1 

18                0,2857 6,103 <0,0001*** 62,4 

9              0,0007 0,8725 0,3831 59,0 

19              0,0005 1,584 0,1134 61,3 

10             -0,0002 -1,741 0,0819* 59,1 

20             <0,0001 -0,3768 0,7064 61,3 

MB-Market-to-Book, ROA-Retorno sobre Ativos, ROE-Retorno sobre o Patrimônio Líquido, 

ROS-Retorno sobre Vendas, SG-Crescimento de Vendas, ROI-Retorno sobre Investimentos, 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * significativo a 10% 

 

As relações se mostraram significantes com as principais variáveis de desempenho financeiro 

(ROA, ROE e ROI), entretanto não são estatísticas significantes em relação a retorno sobre 

vendas (ROS) e crescimento de vendas (SG).  Também não são significativas as relações 

entre Tobin-Q e ROE, enquanto são significativas a relação entre M/B e ROE. Isto é esperado, 

porque o ROE representa o retorno sobre o capital próprio, assim, é esperado que as relações 

entre ROE e M/B sejam significativas e não sejam significativas entre ROE e Tobin-Q.  

Porém isto nos faz refletir sobre a variável ROE como métrica do constructo de desempenho 

financeiro. 

As regressões que têm como variáveis dependentes o retorno sobre vendas e crescimento de 

vendas não mostraram relações significativas, o que nos indica que estas são variáveis que 

não sofrem a influência da intangibilidade.  

O fato de também não encontrarmos relação significativas entre crescimento de vendas (SG) e 

intangibilidade nos mostra que estas variáveis (M/B e TQ) não capturam crescimento do 

volume de vendas das empresas. 
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O que se deve destacar é a força das relações entre Tobin-Q, ROA e ROI, nitidamente maiores 

que a significância estatística entre M/B, ROA e ROI.  Esta observação fica mais evidente se 

elaborarmos uma regressão multivariada, tendo como variável dependente o desempenho 

financeiro e como variáveis independentes o M/B e o Tobin-Q, e que podem ser expressas 

pelas seguintes equações: 

                                              (23) 

                                              (24) 

Os resultados destas regressões são apresentados na Tabela 7 a seguir. 

 

Tabela 7 - Regressões multivariadas 
Regressão Var. 

dependente 

Var. 

independente 

Coeficiente Estatística-t P-valor R
2
(%) 

23                -0,0011 -0,794 0,4273 54,5 

           0,0637 9,578 <0,0001***  

       

24                -0,0002 -0,041 0,9673 41,1 

           0,1251 5,972 <0,0001***  

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q 

ROA-Retorno sobre Ativos 

ROI- Retorno sobre Investimentos 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * significativo a 10% 

 

Os resultados apresentados na Tabela 7 acima indicam claramente que na presença do 

Tobin-Q na equação da regressão, o índice M/B deixa de ser significativo para explicar o 

desempenho financeiro. 

Foi apresentado no referencial teórico que o índice M/B capturaria reversões do desempenho 

financeiro, como empresas de baixo desempenho passado, mas com boas perspectivas e, ao 

contrário, empresas com alto desempenho, mas com baixas perspectivas. É desta forma que 

tem sido justificado o uso desta variável em estudos como, por exemplo, de Fama e French 

(1995) e Lakonishok, Shleifer e Vishny (1994), entre outros. Assim, seria esperado que 

encontrássemos uma relação positiva entre M/B e a variação do desempenho financeiro. Ou 

seja, deveríamos esperar que empresas com valores altos do índice M/B teriam perspectivas 

de melhora do desempenho financeiro que não estariam presentes nos seus resultados 

contábeis. Para confirmar estas hipóteses encontradas na literatura, testamos a significância 
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estatística das relações entre os índices de intangibilidade e a variação do desempenho 

financeiro. Isto é feito através das seguintes regressões: 

                                     (25) 

Onde:                         (variação do Retorno sobre os Ativos). 

                                     (26) 

                                     (27) 

Onde:                         (variação do Retorno sobre os Investimentos). 

                                     (28) 

Os resultados destas regressões são apresentados na Tabela 8 a seguir. 

 

Tabela 8 - Resultados das regressões para variação do desempenho 
Regressão Var. 

dependente 

Var. 

independente 

Coeficiente Estatística-t P-valor R
2
(%) 

25                 <0,0001 0,0080 0,9937 14,6 

26                  -0,0013 -0,1583 0,8742 14,9 

27                 0,0062 0,5263 0,5988 13,2 

28                  -0,0056 -0,2068 0,8362 13,1 

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q 

DROA-Variação do Retorno sobre Ativos 

DROI-Variação do Retorno sobre Investimentos 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * significativo a 10% 

 

Como pode ser observado na Tabela 8 acima, não há qualquer significância estatística entre 

intangibilidade e variação do desempenho.  Assim, não é sustentável a hipótese que o índice 

M/B capture variação no desempenho.  

Entretanto, se aceitarmos que a intangibilidade tem uma relação com o desempenho 

financeiro de forma sustentável, dever-se-ia encontrar uma relação positiva entre a variação 

da intangibilidade e variação do desempenho financeiro. Testamos a significância estatística 

das seguintes relações: 

                                    (29) 
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Onde:                      (variação do índice Market-to-Book). 

                                    (30) 

Onde:                      (variação do índice Tobin-Q) 

                                    (31) 

                                    (32) 

Os resultados destas regressões são apresentados na Tabela 9 a seguir. 

 

Tabela 9 - Resultados das regressões para variação do desempenho e intangibilidade 
Regressão Var. 

dependente 

Var. 

independente 

Coeficiente Estatística-t P-valor R
2
(%) 

29                0,0076 2,115 0,0347** 15,0 

30                 0,0179 2,153 0,0316** 15,0 

31                0,0024 0,6106 0,5416  39,0 

32                 0,0315 1,174 0,2406 55,5 

DMB-Variação do Market-to-Book, DTQ-Variação doTobin-Q 

DROA-Variação do Retorno sobre Ativos 

DROI-Variação do Retorno sobre Investimentos 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * significativo a 10% 

 

Como pode ser observado na Tabela 9 acima, há significância estatística entre variação da 

intangibilidade e variação do ROA, porém não entre ela e variação do ROI.  Como é 

apresentado nos testes de robustez, as empresas intangível-intensivas tem maior liquidez 

(menos imobilização). Assim, não encontrar relações significativas com a variação do ROI e 

encontrá-las com o ROA poderia ser justificado por esta observação. Um aumento da 

intangibilidade pode eventualmente aumentar a liquidez da empresa e desta forma o ROI não 

ser afetado. 

Enfim, todos os resultados encontrados permite-nos concluir que os índices associados à 

intangibilidade (M/B e Tobin-Q) não capturam alterações no nível de desempenho como 

propõe a literatura acadêmica, mas sim desempenho financeiro sustentável. Por outro lado, a 

variação destes índices captura a variação de desempenho, corroborando estas observações. 

Crescimento da intangibilidade está relacionado ao crescimento do desempenho financeiro 

quando este é mensurado pelo Retorno sobre Ativos. 
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A força da relação com os índices ROA, e ROI permite-nos aceitar, com segurança, a hipótese 

alternativa de que a intangibilidade está positivamente relacionada com o desempenho 

financeiro futuro (HB1,1, HB3,1) assim como com o desempenho financeiro passado  (HB2,1, 

HB4,1).  Desta forma, podemos aceitar, com segurança, a Hipótese Geral B que a 

intangibilidade está relacionada ao desempenho financeiro de forma sustentável. As 

afirmativas encontradas na literatura acadêmica de que o índice B/M capturaria mudanças no 

nível de desempenho não são sustentáveis pelos testes elaborados neste estudo.   

 

3.2.5. Intangibilidade e desempenho de mercado 

O conjunto de regressões a seguir mostram as relações entre a intangibilidade e o retorno para 

o acionista. Os resultados são apresentados na    Tabela 10. 

 

   Tabela 10 - Resultados das regressões entre intangibilidade e retorno para o acionista 
  

Regressão 

Var. 

dependente 

Var. 

independente 

Coeficiente Estatística-t P-valor R
2
(%) 

21                -0,05465 -3,220 0,0013*** 23,7 

22                -0,62084 -7,416 <0,0001*** 26,3 

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q, RTS-Retorno para o acionista 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * significativo a 10% 

 

Os resultados das regressões 21 e 22 nos mostram que a intangibilidade está forte e 

negativamente relacionada ao retorno para o acionista.  Também se observa que a relação com 

o Tobin-Q tem significância estatística superior ao M/B. Mesmo sendo a dispersão do M/B 

maior que o Tobin-Q (veja Tabela 2), o coeficiente linear e a estatística-t são maiores para o 

Tobin-Q.  

Devemos nos lembrar que Kayo e Famá (2004) utilizando como métrica do construto de 

intangibilidade o índice M/B não encontram relações significativas com o risco mensurado 

pelo Beta enquanto que Shin e Stulz  (2000) encontram relações negativas e significativas 

entre o Tobin-Q e risco não sistemático e risco total. Assim, se aceitarmos a hipótese de 

eficiência do mercado, como Malkiel  (2003) ao analisar os efeitos B/M, ou seja, que os 

preços dos ativos refletem todas as informações publicamente disponíveis ou não sobre os 

valores destes ativos, e considerarmos que os menores retornos de empresas intangível-
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intensivas são esperados pelo mercado, poderíamos concluir que empresas intangível-

intensivas são de menor risco. Esta observação se contrapõe ao que se tem encontrado na 

literatura. 

 

3.3. Testes de robustez 

Seakaran (1992) diz que quando se postula uma relação de causa-efeito entre duas variáveis X 

e Y, é possível que outro fator, por exemplo, A, também possa influenciar a variável 

dependente Y.  Neste caso, não será possível determinar a extensão em que Y ocorreu ou 

variou somente pela presença do outro fator A. Diz que para examinar os efeitos causais de 

uma variável independente em uma variável dependente, certas manipulações podem ser 

tentadas. A autora sugere criar diferentes níveis da variável independente para avaliar o 

impacto na variável dependente. 

Outra forma de controlar outras variáveis que podem estar contaminando os resultados, 

segundo Seakaran (1992), é randomizá-las entre os grupos de controle. O número elevado das 

observações, utilizando todo o universo de empresas listadas no mercado aberto brasileiro que 

apresentaram os dados necessários para a pesquisa e por um período de dez anos, parece 

evitar estes efeitos que poderiam invalidar as conclusões. Não há nenhuma indicação que 

outras variáveis que poderiam ter algum tipo de influência no desempenho não estejam 

randomizadas entre os grupos de controle, como por exemplo, relacionadas à estrutura de 

capital, idade, ou outras, já que se utilizou uma amostra não probabilística.  

Em função dos argumentos de Seakaran (1992), são analisadas as relações encontradas em 

grupos de setores de altos e também de baixos índices M/B. Também são analisadas estas 

relações para um grupo de grandes e pequenas empresas. 

Alem disso, para corroborar os argumentos de que os índices resultantes da divisão entre o 

preço de mercado e valor contábil têm relação direta com a intangibilidade das empresas, são 

analisadas as relações entre estes índices e o grau de imobilização das empresas. Espera-se 

encontrar uma relação negativa e forte entre imobilização dos ativos e intangibilidade (M/B e 

Tobin-Q). 
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3.3.1. Controle de setor 

Para controlar a influência dos setores nos resultados obtidos, foram criados dois grupos de 

empresas. È necessário agrupar um conjunto de setores, pois se fossem analisados 

individualmente, resultaria um número muito pequeno de observações por setor. Um grupo é 

formado por setores com altos valores médios do índice M/B e o outro formado por setores 

com baixos índices.  

Foram analisadas somente as variáveis M/B, Tobin-Q, ROA-Retorno sobre Ativos, ROI-

Retorno sobre Investimentos e RTS-Retorno para o Acionista, já que estas foram as que 

apresentaram significância estatística nas relações analisadas quando todas as empresas foram 

consideradas conjuntamente. 

 

Tabela 11 - Setores com altos índices Market-to-Book 
Ano 

Setor 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Média 

Transporte Serviç 1,45 1,05 0,81 

  

1,24 3,73 6,64 5,95 5,43 3,29 

Comércio 0,87 0,45 1,07 1,04 0,91 1,19 2,71 4,90 5,16 6,59 2,49 

Veículos e peças 1,32 1,94 4,05 1,05 3,13 1,21 1,56 3,04 2,49 2,52 2,23 

Petróleo e Gas 1,07 0,63 1,50 1,30 1,22 5,20 1,68 1,87 2,10 2,27 1,88 

Mineração 0,50 0,27 0,99 1,05 1,12 2,37 3,22 4,00 2,48 2,56 1,86 

Minerais não Met. 0,72 0,57 0,66 0,73 0,52 0,72 1,39 3,41 4,25 4,39 1,74 

Média 0,99 0,82 1,51 1,03 1,38 1,99 2,38 3,98 3,74 3,96 2,25 

 

 

Tabela 12 - Setores com baixos índices Market-to-Book 
Ano 

Setor 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Média 

Alimentos e Beb. 0,97 0,58 1,32 1,46 1,20 0,98 1,40 1,17 1,26 1,72 1,21 

Eletroeletrônicos 1,04 0,75 1,89 1,04 0,99 0,86 1,07 1,52 1,11 1,32 1,16 

Química 0,57 0,35 0,82 0,79 0,68 1,03 1,54 2,21 1,69 1,61 1,13 

Siderur & Metalur. 0,36 0,29 0,59 0,62 0,60 0,86 1,30 2,04 1,60 2,12 1,04 

Papel e Celulose 0,26 0,13 0,85 0,71 0,81 0,99 1,83 1,50 1,18 1,50 0,98 

Média 0,64 0,42 1,09 0,92 0,86 0,94 1,43 1,69 1,37 1,65 1,10 
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Tabela 13 - Estatísticas descritivas das empresas com alto Market-to-Book 
Variável 

Estatística 
                                 

Média 2,6557 1,3970 0,1333 0,2712 0,4635 

Mediana 1,3525 1,1189 0,1304 0,2202 0,2101 

Mínimo 0,0625 0,4210 -0,2456 -0,7742 -0,7754 

Máximo 39,137 8,8883 0,6974 1,6339 7,6822 

Desvio padrão 4,3568 0,9081 0,1116 0,2677 1,0388 

C.V. 1,6405 0,6500 0,8369 0,9869 2,2413 

Enviesamento 4,8514 3,7962 0,8235 1,1450 3,2760 

Curtose Ex. 28,796 22,125 4,3884 4,8184 15,884 

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q, ROA-Retorno sobre Ativos, 

ROI-Retorno sobre Investimentos, RTS-Retorno para o Acionistas 

 

 

Tabela 14 - Estatísticas descritivas das empresas com baixo Market-to-Book 
Variável 

Estatística 
                                 

Média 1,1757 1,0794 0,1092 0,2103 0,5077 

Mediana 0,8778 0,9645 0,1018 0,1822 0,1968 

Mínimo 0,1405 0,4059 -0,2289 -1,1573 -0,8003 

Máximo 5,1283 5,3027 0,7381 2,2661 9,5563 

Desvio padrão 0,8946 0,4677 0,0965 0,2395 1,1003 

C.V. 0,7609 0,4333 0,8831 1,1388 2,1675 

Enviesamento 1,4776 3,4635 0,8231 1,6881 3,2896 

Curtose Ex. 2,3872 22,736 4,6109 15,464 17,005 

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q, ROA-Retorno sobre Ativos, 

ROI-Retorno sobre Investimentos, RTS-Retorno para o Acionistas 

 

 

Tabela 15 - Resultados da regressões para o grupo de alto Market-to-Book 

Regressão 
Var. 

dependente 

Var. 

independente 
Coeficiente Estatística-t P-valor R

2
(%) 

1                0,00574 2,538 0,0118** 44,3 

3                  0,02370 4,846 <0,0001*** 54,8 

11                0,07854 6,051 <0,0001*** 50,5 

13                  0,16398 5,593 <0,0001*** 56,1 

21                -0,03154 -1,241 0,2160 18,8 

22                -0,65850 -4,415 <0,0001*** 24,5 

6              3,67820 1,504 0,1340 47,2 

8                1,40683 1,285 0,2002 47,1 

16              2,02767 5,768 <0,0001*** 74,9 

18                0,94031 6,015 <0,0001*** 94,0 

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q, 

ROA-Retorno sobre Ativos, ROI-Retorno sobre Investimentos, RTS-Retorno para o Acionista 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * significativo a 10% 
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Tabela 16 - Resultados da regressões para o grupo de baixo Market-to-Book 

Regressão 
Var. 

dependente 

Var. 

independente 
Coeficiente Estatística-t P-valor R

2
(%) 

1                0,03459 6,048 <0,0001*** 47,5 

3                  0,07771 4,914 <0,0001*** 34,9 

11                0,05895 4,859 <0,0001*** 46,0 

13                  0,11622 3,466 0,0006 *** 33,0 

21                -0,40903 -5,217 <0,0001*** 24,2 

22                -0,78639 -4,774 <0,0001*** 23,4 

6              0,13566 4,322 <0,0001*** 50,7 

8                0,88824 4,24 <0,0001*** 56,3 

16              0,21634 2,781 0,0057*** 55,3 

18                0,04600 2,945 0,0034*** 55,4 

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q, 

ROA-Retorno sobre Ativos, ROI-Retorno sobre Investimentos, RTS-Retorno para o Acionista 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * significativo a 10% 

 

Como pode ser observado pelos resultados das regressões, para o grupo de empresas com alto 

índice M/B, as relações entre desempenho financeiro (ROA, ROI) e intangibilidade passada 

(MB, TQ) foram significativas.  Entretanto, a relação entre intangibilidade passada quando 

mensurada pelo índice M/B e o Retorno para o Acionista, que mede o desempenho de 

mercado, não se mostrou significativa. Por outro lado, quando a intangibilidade é mensurada 

pelo Tobin-Q, a relação é significativa, negativa e forte. Ou seja, empresas com altos índices 

Tobin-Q apresentam baixos futuros desempenhos de mercado. 

Também para o grupo de alta intangibilidade, as relações entre a intangibilidade presente 

medida pelo índice M/B e o desempenho financeiro (ROA, ROI), e também o desempenho de 

mercado (RTS) passado, não se mostraram significativos. Entretanto, quando a 

intangibilidade é mensurada pelo Tobin-Q, são significativas e fortes.  

Para o grupo de empresas com baixos índices M/B todas as relações são significativas e 

fortes. 

Destacamos que embora algumas relações não são significativas com o índice M/B, todas são 

significativas quando se utiliza o Tobin-Q. 
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3.3.2. Controle de Tamanho 

Para controlar a influência do tamanho nos resultados obtidos, as empresas foram ordenadas 

por valor de mercado e segmentadas em grupos com um quarto do número de empresas, 

conforme mostrado na Ilustração 11. As regressões foram executadas para o grupo de 

empresas grandes e pequenas. 

 

 

Ilustração 11 - Segmentação por tamanho 

 

grupo de empresas grandes 

grupo de empresas pequenas 

Empresas ordenadas por valor de 

mercado 
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Tabela 17 - Estatísticas descritivas do grupo de empresas grandes 
Variável 

Estatística 
                                 

Média 1,9038 1,3782 0,1092 0,2125 0,4906 

Mediana 1,5016 1,2272 0,1018 0,1828 0,2428 

Mínimo 0,1805 0,5798 -0,2289 -0,4186 -0,7754 

Máximo 7,5086 4,9511 0,7381 0,8589 9,5322 

Desvio padrão 1,3403 0,5803 0,0965 0,1573 1,0375 

C.V. 0,7041 0,4211 0,8831 0,7402 2,1146 

Enviesamento 1,6659 2,0258 0,8231 0,8691 3,8706 

Curtose Ex. 3,2900 6,3556 4,6109 2,3916 24,007 

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q, ROA-Retorno sobre Ativos, 

ROI-Retorno sobre Investimentos, RTS-Retorno para o Acionistas 

 

Tabela 18 - Estatísticas descritivas do grupo de empresas pequenas 
Variável 

Estatística 
                                 

Média 0,7070 0,8499 0,0565 0,1459 0,3557 

Mediana 0,5162 0,8555 0,0552 0,1169 0,0514 

Mínimo 0,1303 0,1489 -0,2456 -1,6348 -0,8668 

Máximo 7,5040 2,0467 0,5687 3,4865 9,9780 

Desvio padrão 0,7462 0,2474 0,0951 0,3551 1,1236 

C.V. 1,0554 0,2910 1,6829 2,4336 3,1591 

Enviesamento 4,5816 1,1031 0,3161 2,6342 3,9909 

Curtose Ex. 30,4980 4,0051 2,8047 23,7210 24,0510 

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q, ROA-Retorno sobre Ativos, 

ROI-Retorno sobre Investimentos, RTS-Retorno para o Acionistas 

 

 

Tabela 19 - Resultados da regressões para o grupo de empresas grandes 

Regressão 
Var. 

dependente 

Var. 

independente 
Coeficiente Estatística-t P-valor R

2
(%) 

1                0,0193 4,740 <0,0001*** 60,1 

3                  0,0103 3,877   0,0001*** 37,9 

11                0,0446 4,525 <0,0001*** 59,8 

13                  0,0858 4,549 <0,0001*** 65,3 

21                -0,5482 -8,433 <0,0001*** 44,7 

22                -1,3071 -8,298 <0,0001*** 44,3 

6              3,6852 4,403 <0,0001*** 74,5 

8                1,9221 4,396 <0,0001*** 74,5 

16              1,7554 5,450 <0,0001*** 79,9 

18                0,8755 5,178 <0,0001*** 79,7 

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q, 

ROA-Retorno sobre Ativos, ROI-Retorno sobre Investimentos, RTS-Retorno para o Acionista 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * significativo a 10% 
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Tabela 20 - Resultados da regressões para o grupo de empresas pequenas 

Regressão 
Var. 

dependente 

Var. 

independente 
Coeficiente Estatística-t P-valor R

2
(%) 

1                -0,0010 -0,577 0,5644 60,5 

3                  -0,0002 -0,031 0,9750 43,5 

11                0,0329 1,089 0,2770 60,6 

13                  0,1705 1,264 0,2073 43,5 

21                -0,0095 -0,396 0,6927 43,3 

22                -1,7575 -4,264 <0,0001*** 46,6 

6              0,6818 1,686 0,0929* 69,6 

8                0,0904 0,997 0,3196 69,4 

16              0,1305 0,886 0,3765 63,3 

18                0,0105 0,319 0,7504 63,2 

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q, 

ROA-Retorno sobre Ativos, ROI-Retorno sobre Investimentos, RTS-Retorno para o Acionista 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * significativo a 10% 

 

Todos os resultados das regressões para o grupo de empresas grandes se mostraram 

significativos. Para as empresas pequenas a maioria das regressões mostrou resultados não 

significativos, entretanto, devem-se destacar as relações bastante significativas da 

intangibilidade quando mensurada pelo Tobin-Q e o desempenho de mercado (regressão 22), 

enquanto a relação não se mostrou significativa entre o índice M/B e o futuro retorno para o 

acionista (regressão 21). Estas observações mostram que o índice Tobin-Q é um estimador 

mais eficiente de retornos para o acionista que o índice M/B, e assim, a intangibilidade tem 

maior poder explicativo do efeito B/M. 

O fato das relações entre intangibilidade e desempenho financeiro se mostrarem 

extremamente fortes para o grupo de empresas grandes, mas não significativas para empresas 

pequenas, não parece invalidar os resultados que temos encontrado neste estudo. Se tivermos 

em conta os direcionadores de valor dos ativos intangíveis das empresas, como apresentado 

no referencial teórico, veremos que eles não são característicos de empresas menores. 

Atributos como marca, inovação, reputação, e outros importantes ativos de natureza 

intangível, não são as principais características deste grupo de empresas. Assim, não se espera 

que sejam os ativos intangíveis que irão diferenciar o desempenho entre essas empresas e sim 

outros fatores.  Deve-se destacar que se observa nas estatísticas descritivas destas empresas 

que tanto os indicadores de intangibilidade (MB e TQ), quanto os indicadores de desempenho 

financeiro (ROA, ROI) são nitidamente inferiores dos mesmos indicadores para o grupo de 

grandes empresas. 
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Deve-se destacar que mesmo para o grupo de empresas pequenas, a relação entre o Tobin-Q e 

o Retorno para o Acionista (RTS) é significativamente forte e negativa. Ou seja, mesmo para 

empresas pequenas, o risco é menor. 

Assim, embora muitos dos resultados das regressões deste grupo de empresas não apresentem 

relações significativas, isto parece corroborar as proposições deste estudo, especialmente no 

que se refere à intangibilidade e risco, e não invalidá-las. 

 

3.3.3. Imobilização e intangibilidade 

Admitindo-se a argumentação de que a razão entre o valor de mercado e valor contábil 

representa o valor dos intangíveis das empresas, é esperado encontrar-se uma relação negativa 

entre o grau de imobilização dos ativos da empresa e os índices de intangibilidade (M/B e 

Tobin-Q).  Testamos estas relações e encontramos os resultados relacionados a seguir. 

 

Tabela 21 - Relação entre intangibilidade e imobilização 

Regressão 
Var. 

dependente 

Var. 

independente 
Coeficiente Estatística-t P-valor R

2
(%) 

1             -2,5336 -9,464 <0,0001*** 59,5 

2             -0,8787 -7,809 <0,0001*** 59,7 

MB-Market-to-Book, TQ-Tobin-Q, 

IM-Imobilização (Imobilizado/Ativos Total) 

*** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * significativo a 10% 

 

Os resultados encontrados mostram que existe uma relação negativa e forte entre a 

imobilização dos ativos contabilizados e a intangibilidade, corroborando os argumentos que 

estes índices têm relação direta com os ativos intangíveis das empresas. 

 

3.4. Restrições da pesquisa 

Como muitas das pesquisas quantitativas na área de conhecimentos de finanças corporativas, 

esta pesquisa está baseada em dados contábeis. Desta forma, a valoração dos ativos das 

empresas está sujeito a critérios contábeis. Damodaran (2004) diz que os demonstrativos 
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contábeis são úteis para classificar os ativos de propriedade de uma empresa, não tão úteis 

assim para avaliar o valor desses ativos e maus no relato da incerteza sobre o valor dos 

mesmos. Observando-se os dados extraídos das bases de dados, pode-se notar facilmente que 

os valores encontrados mostram valores extremos difíceis de serem justificados, a não ser que 

tenham origem em ajustes contábeis. Mesmo adotando-se para algumas variáveis chaves do 

modelo analítico a exclusão de outliers, outras variáveis ainda apresentam valores que podem 

estar distorcidos ou irreais. Com frequência, por exemplo, foram encontrados valores de 

vendas negativos. Isto só pode ser explicado se tiver origem em ajustes contábeis. Mesmo que 

identifiquemos e eliminemos da amostra valores oriundos claramente de ajustes contábeis, 

ainda resultará um grande número de observações cujos valores sofrem influência de ajustes 

contábeis que não puderam ser identificados, e com isso, os resultados perdem muito da sua 

significância estatística. 

Da mesma forma, ao se analisar algumas das séries temporais, observam-se movimentos 

muitas vezes extremamente abruptos, que seguramente não têm origem nas operações 

normais das empresas, e que provavelmente resultam de processos de incorporações, fusões 

ou simplesmente reestruturações organizacionais.  A compra ou venda de uma unidade fabril, 

por exemplo, pode resultar em dados contábeis com variações extremas, afetando a 

significância das relações pesquisadas. 

Deve também ser destacado que nesta pesquisa foi necessário descartar os dados disponíveis 

dos últimos anos tendo em visto a persistência de uma das maiores crises do mercado de 

capitais. Se não houvéssemos adotado este procedimento, não se observariam as relações 

encontradas.  

Por fim, nesta pesquisa utilizam-se valores de mercado das empresas. Logo, estes dados tem 

origem em empresas do mercado aberto. Este valor está sujeito a um grande debate sobre a 

eficiência do mercado e em especial por estarmos utilizando dados das empresas listadas no 

mercado de capitais brasileiro e sujeitos a sua incipiência e imaturidade quando contrapostos a 

mercados mais robustos. Kayo e Famá (2004) encontraram diferenças significativas no risco 

de empresas intangível-intensivas brasileiras e norte-americanas, o que não nos permite 

generalizar as observações encontradas neste estudo. 

Não entendemos que estas restrições invalidem as conclusões que podem ser alcançadas a 

partir das observações dos resultados encontrados. Em pesquisas desta natureza não se busca 
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estimadores eficientes de desempenho financeiro ou de mercado, mas sim busca compreender 

melhor as relações encontradas. Ao compreender os fundamentos das relações entre 

intangibilidade, desempenho financeiro e desempenho de mercado, contribui-se para 

pesquisas subsequentes utilizem estes fundamentos para construir estimadores mais eficientes 

e, antes de tudo, orientem os gestores financeiros nas suas tomadas de decisão.  
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4. Conclusões e considerações finais 

Como vimos no referencial teórico deste estudo, em pesquisas de finanças corporativas 

utiliza-se o índice Market-to-Book (ou seu inverso, Book-to-Market) para capturar um 

conteúdo informacional sobre perspectivas de crescimento e desempenho financeiro das 

empresas. Este estudo nos permite observar que esta variável não só apresenta forte relação 

com o desempenho futuro, mas da mesma forma, mostra forte relação positiva com o 

desempenho passado. Isto nos permite concluir que este índice mantém relação com 

características persistentes e sustentáveis das empresas. Não foi encontrada nenhuma 

evidência que este índice esteja relacionado com reversões do desempenho financeiro, como 

propõe a literatura acadêmica, mas sim com a sustentabilidade do desempenho. 

Neste estudo também se encontrou relações significativas entre desempenho e intangibilidade 

mesmo quando se considera empresas de diferentes setores, em consonância com a 

abordagem da RBV de que quanto mais recursos intangíveis uma empresa detiver, maior a 

sustentabilidade de sua vantagem competitiva. 

Foi mostrado através do referencial teórico que o M/B (ou B/M) é utilizado em modelos de 

múltiplos fatores de estimadores de retornos para o acionista, já que a variância dos retornos 

passados mensurada pelo Beta não é suficiente para estimar futuros retornos. Quando a 

variável B/M é utilizada em modelos de múltiplos fatores, como no Modelo de Três Fatores 

de Fama e French, produz estimadores mais eficientes do retorno para o acionista. Observa-se 

que a relação entre M/B e retorno para o acionista é negativa (ou positiva com o B/M).  A 

explicação oferecida pela literatura para estas observações empíricas é de que os investidores 

exigem menores (maiores) retornos de empresas de alto desempenho (baixo desempenho) 

mesmo ajustado ao risco mensurado pelo Beta. 

Daniel e Titman (2006) argumentam que a explicação para esta observação empírica é a 

sobrerreação à informação intangível, ou seja, o mercado reage em excesso ao desempenho de 

mercado passado. Empresas com boas perspectivas têm seu preço de mercado elevado, 

oferecendo elevados retornos para os acionistas atuais, sem que o resultado contábil, que 

reflete o desempenho passado seja alterado. Isto leva a uma sobrerreação, que trará para os 

investidores um futuro retorno menor, mesmo que as boas perspectivas de desempenho 

financeiro venham a se realizar. Ou seja, a divulgação de boas perspectivas traz maiores 

retornos imediatos para os acionistas e menores retornos futuros. 
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Ao rever a literatura acadêmica que trata de ativos intangíveis e capital intelectual, 

observamos que o M/B tem sido utilizado como uma variável proxy para a valoração destes 

ativos. A explicação que encontramos para este uso é que os critérios de contabilização dos 

ativos intangíveis não permitem o registro contábil do que os pesquisadores desta área de 

conhecimento consideram recursos intangíveis, já que não há um mercado ativo para eles. 

Porém, pela abordagem baseada em recursos (RBV), são justamente os ativos que não podem 

ser transacionados, aqueles que não podem ser individualizados, aqueles que são específicos 

de cada empresa e cujo valor vem da sinergia entre eles, é que são responsáveis por gerar 

vantagens competitivas sustentáveis. Desta forma, podemos argumentar que são os ativos 

intangíveis idiossincráticos das empresas, e que poderiam ser mensurados pela razão entre o 

valor de mercado e contábil, que explicam este desempenho superior de forma persistente e 

sustentável.  

Concluímos que o índice M/B pode ser considerado uma variável proxy para ativos 

intangíveis que geram vantagens competitivas sustentáveis. São ativos que não atendem os 

critérios que permitam sua contabilização e por isso não estão presentes nos demonstrativos 

contábeis. Desta forma, podemos compreender a razão do seu amplo uso em finanças 

corporativas para estimar o desempenho futuro da empresa. Esta variável captura um 

conteúdo informacional, indispensável para estimar a sustentabilidade do desempenho, mas 

que não estão presentes nos seus demonstrativos patrimoniais e de resultados passados, mas 

estão refletidos no valor de mercado da empresa. 

A conclusão que o índice M/B está relacionado a características persistentes da empresa é 

reforçada quando não encontramos relações significativas, como seria esperado, entre o índice 

M/B e a variável de crescimento de vendas. Porém, devemos considerar que outros modelos 

estatísticos e de análise que tratem as perspectivas de crescimento podem e devam ser 

elaborados. 

Neste estudo foi apresentado que as empresas intangível-intensivas têm seu valor de mercado 

crescendo numa razão maior que o seu valor contábil, já que não é seu capital físico que lhes 

proporcionam um desempenho superior. Assim, empresas intangível-intensivas apresentam 

um M/B crescente ao longo do tempo, e assim, na hipótese de não alteração do risco dos 

novos projetos, os retornos serão decrescentes se for tomado como referência o índice B/M. 

Isto pode explicar os efeitos B/M encontrados na literatura acadêmica. Empresas com altos 
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índices M/B são empresas que apresentam desempenho financeiro sustentável, e por isso, os 

investidores aceitariam menores prêmios de risco. Isto explicaria a relação negativa entre 

intangibilidade e retorno para o acionista. 

Assim, as observações empíricas de Daniel e Titman (2006) também podem ser explicadas 

pelo crescimento da intangibilidade ao longo da história da empresa e ao sensível crescimento 

do índice M/B observado na economia. Ou seja, podem estar relacionadas a fatores 

microeconômicos da nova economia, intangível em seus fundamentos, e não a uma 

sobrerreação do mercado. 

Ao encontrarmos uma relação negativa entre intangibilidade e desempenho de mercado, 

mensurado pelo retorno para o acionista, e admitirmos a hipótese de eficiência de mercado, 

onde o preço captura todas as informações publicamente disponíveis ou não sobre o risco das 

empresas, concluímos que as empresas intangível-intensivas apresentam menor risco. Esta 

conclusão é esperada se também aceitarmos que o desempenho financeiro de empresas 

intangível-intensivas é sustentável. 

Entretanto, ao termos em conta a utilização do índice B/M em modelos que estimadores do 

retorno para o acionista, como no modelo de fatores de Fama e French (1995), e também 

admitirmos a hipótese da eficiência de mercado, concluímos que o modelo CAPM não 

captura o risco menor de empresas intangível-intensivas. Se por outro lado, não se aceitando 

que o risco das empresas intangível-intensivas seja menor, estaríamos diante de uma anomalia 

do mercado, o que permitiria ganhos excepcionais para investidores que explorassem estas 

estratégias.  Malkiel (2003), ao se colocar ao lado da defesa da eficiência de mercado, diz que 

estas observações encontradas empiricamente do efeito B/M evidenciam as falhas do modelo 

CAPM em capturar todas as dimensões do risco. Destaca que não há nenhuma evidência que 

os efeitos B/M permitem algum tipo de estratégia que permitam ganhos anormais.  

Ao aceitarmos que empresas intangível-intensivas são de menor risco e que o modelo CAPM 

não captura esta informação, então o custo de capital de empresas intangível-intensivas estaria 

sendo sistematicamente superestimado em análises de finanças corporativas, já que o CAPM 

tem sido a base para o cálculo do custo de capital.  Em consequência, projetos de 

investimento que resultariam com um valor presente líquido positivo se fossem adotadas taxas 

de desconto do fluxo de caixa menores, podem estar sendo descartados sistematicamente 

pelas empresas. Se ainda levarmos em conta que na moderna economia os investimentos em 
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recursos intangíveis é o que separa as empresas de sucesso daquelas que fracassam, esta 

constatação se torna ainda mais inquietante. A presente pesquisa espera ter contribuído para 

suscitar esta discussão. 

Ao se concluir que o desempenho financeiro e desempenho de mercado podem ser explicados 

pelos ativos intangíveis idiossincráticos, procura-se contribuir para que os estudos de finanças 

corporativas possam encontrar modelos de estimadores mais eficientes deste desempenho. 

Neste sentido, observa-se que o índice Tobin-Q mantém uma relação mais significativa com o 

valor dos ativos intangíveis ao considerar os ativos totais no denominador do cálculo do 

índice e não somente o valor do capital próprio, como no índice M/B. Encontra-se uma 

relação mais forte entre o desempenho e o Tobin-Q do que encontramos com o índice M/B.  

Além destas observações, este estudo mostrou como os ativos intangíveis criam valor para as 

empresas e assim justifica-se estarem relacionados ao desempenho financeiro. Foi 

apresentado neste estudo que os ativos tangíveis ou intangíveis que são contabilizados 

possuem um mercado ativo para eles e incorporam-se diretamente ao custo dos produtos 

vendidos ou indiretamente pela depreciação e amortização. Assim, ativos que são 

comercializados em um mercado ativo não podem se tornar geradores de vantagens 

competitivas sustentáveis, porque qualquer empresa poderia ter acesso a eles. Ao contrário, 

ativos intangíveis idiossincráticos são fontes de vantagens competitivas sustentáveis e criam 

valor para produtos e serviços das empresas sem que percam o seu valor durante os processos 

produtivos, ou seja, sem que sejam consumidos, depreciados ou amortizados. 

Foi destacado também no referencial teórico que recursos estratégicos intangíveis, embora 

sejam mais relevantes em alguns setores, podem gerar desempenho sustentável em qualquer 

setor econômico onde se encontre a empresa. Destacam-se entre os recursos intangíveis as 

boas relações entre a empresa e seus stakeholders (acionistas, empregados, fornecedores, 

clientes, e outros), o uso da tecnologia adequada às necessidades do negócio, o 

desenvolvimento de rotinas eficientes, o capital humano e intelectual e muitas outras formas 

de criação de valor para a empresa que independem de setor. Qualquer empresa pode 

desenvolver estes recursos que são construídos ao longo da história da empresa.  O 

desempenho sustentável das empresas não tem origem na emergência episódica de bons 

projetos de investimento, nem das características do setor onde se encontra a empresa, mas 

sim da sua contínua capacidade da descoberta e desenvolvimento destes novos projetos.  
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