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RESUMO 

 

Este estudo verificou o papel dos ativos intangíveis dos bancos comerciais em países 

desenvolvidos e em países em desenvolvimento na obtenção de vantagens competitivas 

sustentáveis, ou seja, constatando se quanto maior a quantidade de intangíveis maior seria a 

sustentabilidade das instituições. A pesquisa considerou não só os retornos com média 

superior do setor financeiro, que caracterizam vantagem competitiva, mas, também, a 

persistência ao longo do tempo o que tipifica a sustentabilidade. A fundamentação apoiou-se 

na Visão Baseada em Recursos (Resource-Based View - RBV), que, apesar de muito utilizada 

em pesquisas empíricas dirigidas para diversos setores econômicos empresariais, geralmente 

excluem o setor financeiro. Desta forma, a relevância da contribuição deste estudo está no 

ineditismo de uma pesquisa relacionando Ativos Intangíveis e Vantagens Competitivas 

Sustentáveis em instituições bancárias. 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Instituições bancárias.  2. Vantagem competitiva.  3. Ativos 

intangíveis. 4. Dados em painéis. 5. Modelo de Arellano-Bond. 
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ABSTRACT 

 

This study verified the role of intangible assets of commercial banks in developed and 

developing countries to obtain sustainable competitive advantage, or to testify if the higher 

amount of intangible assets, the greater sustainability of institutions would be. The research 

considered not only the superior average returns of the financial sector, which characterizes 

competitive advantage, but also its persistence over time that typifies sustainability. The 

rationale was based on the Vision Based on Resources (RBV), although the approach of 

several empirical researches was made toward economic sector business, generally excluding 

the financial sector. This study has its relevance represented by the novelty of the theme, 

whitch approuches the relation between Intangible Assets and the sustainable competitive 

advantage, specifically in banking institutions. 

KEYWORDS: 1. Financial Industry. 2. Competitive Advantages. 3. Intangible Assets.         

4. Panel Data. 5. Arellano-Bond Model. 
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1   INTRODUÇÃO 

Um fator observado como tendência mundial em todos os setores, inclusive no mercado 

bancário, é a magnitude da importância dos ativos intangíveis, que contribuem com a 

obtenção de vantagens competitivas significativas para as empresas. A razão está na 

singularidade que os caracterizam. 

Grande parte dos ativos tangíveis é, hoje, representada por commodities, disponíveis na 

quantidade e qualidade desejadas, e a quem queira adquirí-los. Mesmo os equipamentos mais 

sofisticados, de maior custo, também são facilmente encontrados. Já, os ativos intangíveis são 

exclusivos e pertencem a uma única organização. 

No início do ano 2000, dentro do Programa de Privatização do Governo do Estado de São 

Paulo, em linha com o Programa Federal, o Banco do Estado de São Paulo S/A (BANESPA), 

foi arrematado, em leilão, pelo Banco Santander Central Hispano, com propostas fechadas, 

pelo valor de R$ 7,05 bilhões, com ágio de 281,2%, acima do lance mínimo de R$ 1,85 

bilhão, correspondente ao valor de seu Patrimônio Líquido (PL). Outros bancos também 

participaram desse leilão: Bradesco com R$ 1,86 bilhão e Unibanco com R$ 2,1 bilhões. 

Devido à grande diferença de lances, muitas críticas foram feitas em relação à 

metodologia de precificação do Santander (Fluxo de Caixa Descontado). Com o lance de R$ 

7,05 bilhões  independentemente da forma como esse valor foi estimado  o Santander 

revelou que o montante correspondia a sua estratégia ótima, consideradas, ainda, as questões 

estratégicas de um leilão. Isso significa que o Santander julgou que esse lance representava o 

verdadeiro valor do BANESPA, incluindo tangíveis e intangíveis. Estrategicamente, lances 

maiores não seriam vantajosos pelo grande dispêndio; lances menores trariam o risco de 

perder-se no leilão. Racíocinio esse, condizente em relação aos demais bancos participantes. 

Assim sendo, evidencia-se um caráter subjetivo na avaliação dos ativos intangíveis. 

Sete anos mais tarde, no inicio de 2007, o Bradesco adquiriu o Banco BMC por um valor 

equivalente a R$ 800 milhões, cujo PL equivalia, na ocasião, a R$ 278 milhões. A liquidação 

foi executada com ações preferenciais e ordinárias, em partes iguais em valor, equivalente a 

0,94% do PL do Bradesco. 
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Qual seria a motivação para que duas grandes organizações do setor bancário 

despendessem R$ 5,2 bilhões e R$ 522 milhões, respectivamente, acima do valor patrimonial 

dos bancos adquiridos? Os valores excedentes são valores que não constam do balanço, são 

valores intangíveis. Por certo, esses valores patrimoniais, devem significar sinergia com a 

gestão de seus negócios, permitindo a inclusão de vantagem competitiva, dentro de um 

mercado extremamente concorrido. 

Assim, esses dois exemplos, dentre tantos outros, apontam para uma tendência de 

migração do valor das empresas tangível-intensivas para as intangível-intensivas, tornando-se 

relevante avaliar as razões dessa mudança. Em particular, o setor bancário, devido à grande 

importância da credibilidade para garantir a captação de recursos junto ao público, vem 

apresentando essa caracterização de intangibilidade intensiva.  

Adicionalmente, os bancos comerciais, bem como as empresas industriais e comerciais, 

têm convergido para modelos de excelência operacional, ou seja, mercado de massa e baixo 

custo, com operações em larga escala, fato esse, ainda mais exacerbado com o advento da 

globalização. Nesse mercado globalizado, concentrado em commodities e, portanto, altamente 

competitivo, a busca de diferencial competitivo torna-se um fator crucial para a sobrevivência 

da instituição, sendo possível somente por intermédio da criação de ativos intangíveis. 

Entretanto, estudos realizados com ativos intangíveis, geralmente, excluem as instituições 

financeiras devido as suas características peculiares, o que criou a oportunidade de realização 

deste estudo, que pretendeu propiciar uma pequena contribuição a este novo campo de 

conhecimento.  

Assim sendo, os PROBLEMAS DE PESQUISA basearam-se nas seguintes questões: 

1. Quanto maior a intangibilidade dos recursos de um banco, maior a sustentabilidade 

de sua vantagem competitiva? 

2. Os bancos possuem o mesmo tipo de comportamento em termos de quantidade de 

recursos intangíveis? 

Já a HIPÓTESE de pesquisa, partiu do princípio de que os bancos ativo-intangíveis 

apresentam, de maneira persistente, resultados superiores a da média do setor. 
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Esta tese foi dividida em capítulos compostos pela FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, em que 

foram abordados os temas acerca dos ativos intangíveis, por meio de revisão bibliográfica; 

METODOLOGIA que discorreu sobre os procedimentos técnicos e estatísticos, ou seja, a base de 

dados utilizada para a estimação dos modelos adotados para o desenvolvimento do estudo; 

RESULTADOS que revelou os principais dados obtidos, decorrentes do modelo proposto; 

DISCUSSÃO, na qual se debateu os resultados obtidos por este estudo e a fundamentação 

teórica pesquisada; e, finalmente, as CONCLUSÕES que trazem a resposta para o problema da 

tese e a confirmação ou não das hipóteses construídas para o tema. 

Os aspectos relacionados à intensidade dos ativos intangíveis e à respectiva vantagem 

competitiva sustentável de instituições bancárias foram a base do OBJETIVO deste estudo: 

verificar a importância dos ativos intangíveis no setor bancário, identificando a existência de 

uma relação entre o valor dos ativos intangíveis e sua vantagem competitiva sustentável, 

tendo como foco bancos comerciais de vários países do mundo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A MIGRAÇÃO DE VALOR NOS BANCOS 

O setor bancário possui suas peculiaridades. A primeira está no fato de que apenas um 

número relativamente pequeno de bancos detém papéis em bolsa. Outra peculiaridade diz 

respeito ao sistema de contas. Com os mesmos princípios contábeis que qualquer empresa 

deve obedecer, o sistema de contas é completamente diferente, seguindo critérios definidos, 

em geral, pelos bancos centrais. Uma terceira peculiaridade é a de que, como prestadores de 

serviços, o seu produto final não possui aspecto necessariamente físico. Em sua maioria, os 

bancos têm um elevado custo de imagem, devido à grande importância da credibilidade para 

garantir a captação de recursos junto ao público. Todas essas características fazem com que 

seja necessário um estudo específico desse setor, e não apenas a aplicação de metodologias já 

empregadas em outros tipos de indústria. 

Há inúmeros aspectos que fazem a valoração (valuation) de instituições financeiras 

única, de acordo com Landskroner et al. (2006). Esse setor é altamente regulamentado. São 

três formas gerais de regulamentação: capital mínimo requerido contra riscos ponderados de 

carteira de ativos, com vistas a proteger os investidores em depósitos de perdas; em alguns 

países os bancos possuem restrição geográfica de atuação (por exemplo, limites interestaduais 

existentes, até recentemente, nos Estados Unidos da América - EUA), ou em termos de 

produtos que podem ser vendidos (segmentação de produtos) e, finalmente, restrição à entrada 

de novos bancos ou fusões e aquisições entre bancos existentes, que vigora na maioria dos 

países.   

Ribeiro & Tironi (2007) consideraram que os ativos intangíveis tornaram-se a principal 

fonte de competitividade para as empresas que operam na economia do Conhecimento. 

Ocorre que ativos intangíveis são de difícil mensuração, colocando desafios para investidores 

e bancos que, expostos a uma maior assimetria de informações, tendem a requerer maiores 

retornos para aportar recursos.  

Fachada (2007) constatou que a presença dos maiores bancos estrangeiros no Brasil 

contribuiu para a redução dos custos e despesas administrativas dos bancos domésticos, mas 

não de sua rentabilidade, que é consistente com a evidência internacional de que a 
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globalização passou a exigir maior eficiência das empresas locais. As estimativas 

econométricas confirmaram uma profunda relação entre market share de estrangeiros e 

reduções de custos, apoiando o fato de que os banqueiros sacrificam suas vidas tranquilas 

e cortam custos quando confrontados com ambientes mais competitivos. A saída do mercado 

local, ou associações como acionistas minoritários, foi a reação de bancos estrangeiros face as 

suas menores rentabilidades e aos riscos percebidos (Por exemplo: BankBoston, Banco Bilbao 

Vizcaya [BBV], Lloyds Bank, ABN-Amro, American Express, Sudameris, Banca Nazionale 

Del Lavoro [BNL], Banco Sul América). 

Maior competitividade local e internacional induz os bancos a reforçar seus quadros de 

pessoal com recursos mais preparados e treinados, a intensificar seus investimentos em 

automação e produtividade e a reforçar sua imagem e sua marca, buscando a ampliação de 

seus resultados com ativos intangíveis. 

2.2 ATIVOS INTANGÍVEIS: CONCEITO 

O ativo intangível é definido como um direito a benefícios futuros, que não possui 

representação física ou financeira (ações ou títulos de dívida). Assim, importantes aspectos 

econômicos são destacados na sua avaliação: o ativo intangível é a soma de lucros 

econômicos futuros projetados, trazidos a valor presente a um custo de oportunidade 

adequado, já os ativos tangíveis são determinados pelo valor de seus ativo fixo e capital de 

giro (LEV, 2001). 

Para Barney (1991) os recursos de uma empresa incluem todos os ativos, capacidades, 

processos organizacionais, informação, conhecimento, entre outras competências, controlados 

pela empresa, e que a habilitam a conceber e implementar estratégias que aumentem sua 

eficiência e eficácia. 

Villalonga (2004) propôs usar somente o termo recursos intangíveis para referir-se, 

indistintamente, aos conceitos: capacidade e core competences ou conhecimento. 

O valor econômico de uma empresa é resultado da soma de seus ativos tangíveis e 

intangíveis. A influência relativa dos ativos intangíveis sobre o valor da empresa pode variar 

por razões diversas. Em bancos, pode ser decorrente de uma carteira específica de 

empréstimos consignados, como no caso do BMC, adquirido pelo Bradesco, ou, ainda, da 
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complementaridade da rede de suas agências, da carteira de clientes em um dado segmento, 

da penetração de um nicho específico, dos sistemas dedicados à gestão, por exemplo, de cash 

management, entre outros aplicativos direcionados aos clientes. Para empresas do setor 

farmacêutico, o valor dos ativos intangíveis pode estar relacionado à pesquisa e 

desenvolvimento (Research and Development - R&D) (KAYO, 2006b). 

Intangíveis existem há muito tempo. Invenções como eletricidade, motores à explosão, 

telefone, e produtos farmacêuticos criaram ondas de intangíveis. Assim, intangíveis (capital 

intelectual ou ativos do conhecimento) certamente não representam um novo fenômeno. O 

novo fator, direcionando o surgimento dos intangíveis (meados dos anos 80), é a combinação 

única de duas forças relacionadas: a intensificação da competição em todos os campos de 

negócio e o advento das tecnologias da informação. A primeira induzida pela globalização 

nos fluxos de negócios e a desregulamentação de setores econômicos chave, como 

telecomunicações, eletricidade, transporte e serviços financeiros e a segunda por eventos mais 

atuais como a internet (LEV, 2001). 

Esses dois desenvolvimentos fundamentais modificaram dramaticamente a estrutura das 

organizações e remeteram os intangíveis ao papel de maior direcionador do negócio e das 

economias desenvolvidas. 

Andriessen (2004) considerou que a maior força, por trás da economia intangível, é a 

combinação de três tendências que contribuíram para a atual descontinuidade: a globalização, 

a desregulamentação de setores econômicos chave e o exponencial crescimento das mudanças 

tecnológicas, corroborando, na essência, as razões apontadas por Lev (2001). 

De acordo com Teece (2002), conhecimento, competência e ativos intangíveis, 

relacionados a esses três fatores, emergiram como os direcionadores chave das vantagens 

competitivas das nações desenvolvidas. 

Stewart (1998) afirmou que as mudanças que vêm ocorrendo não são mera tendência, 

mas frutos de forças poderosas e incontroláveis: a globalização, a disseminação da tecnologia 

da informação e o crescimento da rede de computadores, e o desmantelamento da hierarquia 

empresarial. Em torno dessas mudanças surge a economia da nova Era da Informação  que 

Andriessen (2004), Teece (2002) e Lev (2001) assinalam como Economia Intangível  cujas 

fontes fundamentais de riqueza são o conhecimento e a comunicação, e não os recursos 

naturais ou o trabalho físico. 
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De acordo com Andriessen (2004) a economia intangivel possui sete características que 

a tornam fundamentalmente diferente da economia agrícola e industrial: 

� Conhecimento substitui mão-de-obra e capital, como um fundamental recurso na 

produção. Os intangíveis, como marcas, constituem substancial parte do valor 

adicionado das empresas. 

� O conteúdo de conhecimento em produtos e serviços vem crescendo rapidamente, 

não apenas de forma direta, mas também pelo uso intensivo de conhecimento nos 

processos de negócios. 

� Na economia intangível serviços são tão importantes como produtos. 

� É uma economia em que as leis econômicas são diferentes. Lev (2001) explicou 

que a economia intangível é diferente da economia dos ativos físicos e 

financeiros, pois: 

� Intangíveis são ativos não rivais. 

� Em geral, intangíveis são caracterizados por grandes custos fixos e custos 

marginais mínimos. 

� Intangíveis, em sua maioria, têm seus lucros de efeitos em rede. 

� Em geral, é difícil assegurar ao proprietário a posse sobre intangíveis, de forma 

que outros podem se beneficiar de investimentos alheios em intangíveis. 

� Inovações em intangíveis são, em sua maioria, altamente arriscados. 

� Em geral, não há mercado para intangíveis. 

� Na economia intangível o conceito de propriedade de recursos, tem mudado. 

Como o conhecimento é decorrente do know-how de seu corpo funcional, as 

empresas acabam não dispondo desses recursos por muito tempo. 

� Na economia intangível a característica do trabalho tem sofrido mudanças, com a 

valorização cada vez maior do conhecimento profissional. 

� A gestão dos intangíveis é, fundamentalmente, diferente da gestão de recursos 

tangíveis e financeiros. 



 

 

22

2.3 FERRAMENTAS DE MENSURAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INTANGÍVEIS 

Andriessen (2004) estudou uma amostra de 25 diferentes métodos para determinar sua 

forma de trabalho e identificar os problemas que se pretende resolver. O propósito dessa 

análise foi o aprendizado sobre a valoração de intangíveis a partir de medidas1 de ativos 

intangíveis. QUADRO 1 sintetiza esses métodos. 

VINTE E CINCO MÉTODOS AGRUPADOS POR TIPO 

 MÉTODO COMUNIDADE TIPO 

1 Abordagem de Valor Holístico - 
HVA (PIKE & ROOS, 2000) 

Capital Intelectual Medida de Valor 

2 Auditoria de Capital Intelectual 
(BROOKING, 1996 apud 
ANDRIESSEN, 2004) 

Capital Intelectual Medida de Valor 

3 Índice de Capital Intelectual (ROOS 
et al., 1997) 

Capital Intelectual Medida 

4 Inclusive Value Methodology 
(M’PHERSON & PIKE, 2001) 

Capital Intelectual  Medida de Valor 

5 Monitor de Ativos Intangíveis 
(SVEIBY, 1997) 

Capital Intelectual Medida 

6 Capital Intelectual de Sistema de 
Benchmarking (VIEDMA MARTI, 
2001 apud ANDRIESSEN, 2004) 

Capital Intelectual Medida de Valor 

7 Valor Dinâmico do Capital 
Intelectual (BOUNFOUR, 2002 apud 
ANDRIESSEN, 2004)  

Capital Intelectual Medida 

8 Demonstrativo de Capital Intelectual 
(MOURITSEN et al., 2001 

Capital Intelectual Medida 

Parte 1-2 do QUADRO 1(Continua) 

 

                                                                        

1  Valoração Financeira � Usa o dinheiro como denominador de valor da empresa 

Medida de Valor � Não usa o dinheiro como denominador de valor, mas o capital intelectual 

Medida � Ferramenta para medir e determinar o valor da empresa 

QUADRO 1. Vinte e Cinco Métodos de Medida de Valoração de Intangíveis. 
FONTE: Adaptação de Andriessen (2004) 
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(Continuação) Parte 2-2 do QUADRO 1 

9 Konhad Grup (SVEIBY, 1989) Capital Intelectual Medida 

10 Navegador Skandia (EDVINSSON & 
MALONE, 1997 apud ANDRIESSEN, 
2004) 

Capital Intelectual Medida 

11 Sullivan’s Work (SULLIVAN, 1998) Capital Intelectual Valoração Financeira 

12 Value Added Intelectuall 

Coefficient - VAIC (PULIC, 2000) 

Capital Intelectual Valoração Financeira 

13 Valor Intangível Calculado 
(STEWART, 1997 apud ANDRIESSEN, 
2004) 

Contábil Valoração Financeira 

14 Citações Ponderadas de Patentes 
(HALL et al., 2001) 

Contábil Medida 

15 Painel de Intangíveis (LEV, 2001) Contábil Valoração Financeira 

16 Fator iValuing (STANFIELD, 2001 
apud ANDRIESSEN, 2004) 

Contábil Valoração Financeira 

17 Indicador Market-To-Book (MTB) 
(STEWART, 1997) 

Contábil Valoração Financeira 

18 q de Tobin (STEWART, 1997) Contábil Valoração Financeira 

19 Painel de Cadeia de Valor (LEV, 
2001) 

Contabilidade Medida 

20 Balanced Scorecard (KAPLAN & 
NORTON, 1992, 1996a-b, 2001) 

Medida de Performance Medida de Valor 

21 Economic Value Added (STEWART 
III, 1994 apud ANDRIESSEN, 2004) 

Medida de Performance Valoração Financeira 

22 Abordagem de Opções (DIXIT & 
PINDYCK, 1995) 

Valoração Valoração Financeira 

23 Fator Tecnologia (KHOURY, 1998) Capital Intelectual Valoração Financeira 

24 Abordagem Valoração (REILLY & 
SCHWEIHS, 1998) 

Valoração Valoração Financeira 

25 Contabilidade de Recursos Humanos 
(SACKMANN et al. 1989 apud 
ANDRIESSEN, 2004) 

Recursos Humanos Valoração Financeira 

 QUADRO 1. Vinte e Cinco Métodos de Medida de Valoração de Intangíveis. 
FONTE: Adaptação de Andriessen (2004) 
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2.3.1  Criação de Valor e Valor Econômico Adicionado (EVA2) 

Na teoria financeira, o propósito de uma tomada de decisão é o de maximizar o valor 

da empresa. Nessa teoria são expressas três formas de criar-se valor: tomar as melhores 

decisões de investimento, utilizar o mix de financiamento ideal e estabelecer uma política de 

reinvestimento adequada. 

Para se determinar o valor dos intangíveis em uma empresa (STEWART III, 1999), 

recomeda o cálculo do MVA, descrito adiante, que é a soma dos EVA futuros trazidos a valor 

presente a uma taxa de desconto conveniente. 

Para se tomar uma decisão de investimentos, é necessário realizar uma avaliação 

(YOUNG e O’BYRNE, 2003). A questão-chave é: qual o valor atual dos fluxos futuros de caixa 

esperados do investimento, e que podem ser expressos pela fórmula: 

1)  

 
no qual n é o tempo da vida econômica do ativo ou investimento; FC é o fluxo de caixa 

esperado no período t, e r é a taxa de risco esperado de cada fluxo. Outros métodos de 

avaliação podem ser utilizados, como a Taxa Interna de Retorno (TIR), ou algum método 

menos preciso como o Payback. Mas, ao final, o que se pretende é que o investimento 

realizado tenha um retorno em excesso ao custo de capital. 

Na essência, os métodos utilizados para avaliação de investimentos levam em 

consideração os fluxos futuros, projetadas as expectativas dos gestores, o que, do ponto de 

vista de Young & O’Byrne (2003), não é incorreto. Porém, para um comportamento orientado 

à criação de valor, essa metodologia, por si só, não é suficiente. Os autores propõem, então, 

que se utilize um método de avaliação consistente como os critérios que os mercados de 

capitais utilizam para avaliar as empresas. 

 

                                                                        

2  Economic Value Added - EVA (Valores Econômicos Adicionados ou Agregados) 

( )∑
= +

=
n

t
t

t

r

FC
Valor

1 1  
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A métrica recomendada por Young & O’Byrne (2003) é o valor de mercado 

agregado (Market Value Added - MVA). O MVA é a diferença entre o valor de mercado da 

empresa (incluindo o capital próprio e de terceiros) e o capital total investido na empresa: 

MVA = (Valor de Mercado) - (Capital Investido) 

O MVA representa a estimativa dos investidores a respeito dos EVA, que, por sua vez 

mede a geração de lucro acima do custo de capital de uma empresa (STEWART III, 1999). O 

EVA é diferente do lucro contábil, pois considera o custo do capital empregado. 

A fórmula básica do EVA é: 

2) 

onde: 

3)                  retorno sobre capital empregado (Return On Capital Employed – 

ROCE); 

NOPAT________ lucro líquido após impostos (Net Operating Profit After Tax – 

NOPAT); 

c________ custo ponderado do custo de capital (Weighted Average Cost of Capital – 

WACC); 

K________ capital empregado. 

2.3.2  Resource-Based View (RBV) 

O RBV, ou Visão Baseada em Recursos, é uma ferramenta econômica utilizada para 

determinar os recursos estratégicos para uma empresa. O princípio fundamental da RBV é o de 

que a base de uma vantagem competitiva de uma empresa deriva da aplicação de um conjunto 

de recursos à disposição da empresa. 

Amit e Schoemaker (1993) mencionaram que esses recursos poderiam ser separados 

em recursos e capacidades. Os recursos eram negociáveis e não específicos à empresa, 

enquanto que capacidades eram específicas e aplicadas para utilizar os recursos internos da 

KcNOPATKcrEVA ⋅−=⋅−=  

K

NOPAT
r =
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empresa, como processos implícitos para transferir conhecimento internamente. Essa 

distinção foi largamente adotada pela literatura RBV3. 

Alguns aspectos de teoria são ponderados longamente antes de serem formalmente 

adaptados e trazidos a um painel de uma teoria acadêmica. O mesmo pode ser dito 

relativamente ao RBV. 

Embora o campo da Gestão Estratégica, ter sido dominado por Birger Wernefelt4 

(1984), as origens da RBV podem ser traçadas por pesquisas anteriores. Retrospectivamente, 

elementos podem ser encontrados em trabalhos de Coase (1937), Penrose (1959), Stigler 

(1961), Chandler (1962, 1977) e Williamson (1975), nos quais a ênfase é colocada na 

importância dos recursos e suas implicações para a performance da empresa (CONNER, 1991; 

RUMELT, 1984; RUGMAN & VERBEKE, 2002). Essa mudança de paradigma de foco restrito 

neoclássico para um racional mais amplo, advindo de diferentes campos da academia 

(organização econômica industrial e organização econômica são as mais proeminentes), foi 

uma importante contribuição particular de CONNER (1991). 

2.3.3 Vantagem Competitiva Sustentável 

Para que seja considerada uma vantagem competitiva, de acordo com a RBV, uma 

empresa precisa preencher um critério no qual seus recursos sejam valiosos, raros, de difícil 

imitação ou substituição. 

Um recurso precisa habilitar uma empresa a empregar uma estratégia de criação de 

valor, para que possa superar seus competidores ou reduzir sua própria fraqueza. Um fator 

valioso e de relevante perspectiva é o de que os custos de transação, associados aos 

investimentos nos recursos, não sejam mais altos do que as rendas futuras descontadas dos 

fluxos proporcionados pela estratégia de criação de valor, a um custo de oportunidade 

apropriado. 

 

                                                                        

3  Barney (2001); Conner e Prahalad (1996); Makadok (2001). 

4  Em seu artigo A Resource-Based view of The Firm (Visão Baseada em Recursos da Empresa), de 1984. 
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Para ser valioso, um recurso precisa ser raro. Em um mercado perfeitamente 

competitivo, o preço de um recurso reflete a escassez e o fluxo descontado esperado, superior 

aos retornos médios. 

Quanto à difícil imitação, se um recurso é valioso, é controlado por uma única 

empresa e pode ser fonte de vantagem competitiva. Essa vantagem pode ser sustentável se os 

competidores não estiverem preparados para duplicar esse ativo estratégico perfeitamente. 

Uma vantagem competitiva é o grau em que uma empresa supera seus competidores 

(VILLALONGA, 2004). Se o desempenho é medido por rentabilidade, a diferença entre a 

rentabilidade da empresa e a média da rentabilidade do setor é, então, um indicador direto de 

uma vantagem competitiva. Caso essa diferença seja persistente, ao longo do tempo, poderá 

definir sustentabilidade (JACOBSEN, 1988). 

Uma empresa possui uma Vantagem Competitiva Sustentável quando possui um 

processo de criação de valor e uma posição que não pode ser duplicada ou imitada por outras 

empresas. Em marketing e na gestão estratégica, a vantagem competitiva sustentável é uma 

vantagem que uma empresa possui, relativamente, às empresas com as quais compete. A fonte 

dessa vantagem pode ser algo que a empresa possui como distinta de ser replicada, também 

conhecida como uma competência central (PORTER, 1985). 

2.3.4 q de Tobin 

O q de Tobin é um quociente que relaciona o valor de uma empresa, dado pelo 

Mercado de Capitais com o valor de seus ativos. Esse quociente foi desenvolvido por James 

Tobin (TOBIN, 1969), cujo cálculo foi feito pela divisão do valor de mercado pelo valor de 

reposição de seus ativos, ou seja: 

4)  

Se o valor de mercado reflete apenas os ativos registrados de uma empresa, o q de 

Tobin será 1,0. Caso esse indicador for superior a um, sugere-se que existam outros ativos não 

registrados da empresa sendo considerados pelo mercado como, por exemplo, capital 

intelectual. Por outro lado, se o indicador for inferior a 1,0, sugere-se que o mercado esteja 

subavaliando a empresa (ou considera que a empresa representa mais valor particionada do 

que íntegra). 

AtivosdosValor

MercadodeValor
Tobindeq"" =
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O q de Tobin pode refletir um número de variáveis: os ativos registrados de uma 

empresa, o sentimento do mercado com relação a resultados futuros trazidos a valor presente, 

os ativos intangíveis de uma empresa como o capital intelectual, a equipe, o modelo de 

gestão, entre outros. 

A pesquisa, q  de Tobin e seu Uso em Finanças5 (FAMÁ & BARROS, 2000), 

apresenta um levantamento dos principais trabalhos científicos, nas áreas de economia e 

finanças, que aplicam o q de Tobin, nos quais se destaca a crescente importância do uso do 

quociente, apesar de desenvolvido há mais de 30 anos, facilitando a estimativa de valores de 

mercado. Considerando-se a dificuldade na obtenção do q médio, calcula-se o q marginal. No 

entanto, essa simplificação pode conduzir a erros de classificação e conclusões equivocadas. 

Aplicações são descritas e comentadas, bem como as dificuldades de mensuração a partir de 

dados reais. Por fim, a extensa pesquisa ressalta as contribuições metodológicas ao 

aperfeiçoamento de procedimentos de cálculo do q. 

2.3.5 Value Added Intelectual Coefficient (VAIC) 

Criado por Ante Pulic, professor de economia na Universidade de Zagreb e na 

Universidade de Graz, o VAIC é um conhecido método utilizado para medir a eficiência de 

recursos chave nas empresas. 

De acordo com Pulic (2000), dois recursos chave criam valor adicionado às 

empresas: Capital Empregado e Capital Intelectual. Os capitais físico e financeiro compõem o 

Capital Empregado, enquanto que o  Capital Intelectual é composto pelos capitais humano e 

estrutural. A mais importante premissa desse método é que a despesa com pessoal é um ativo 

e não um custo. Por esse motivo, para o cálculo do indicador de eficiência na criação de valor 

da corporação (também denominado de Habilidade Intelectual da Companhia - VAIC), 

Pulic (2000) exclui do valor adicionado da empresa, todas as despesas com pessoal: 

 

                                                                        

5  Aspectos Metodológicos e Conceituais de Famá e Barros, 2000. 
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5) VAIC = HCE + SCE + CEE 

onde,  

6)  

7)  

8)  

9)   

GM ______ Margem Bruta 

HC = Lexp ______ Despesas com pessoal, também denominada de Capital Humano 

Operating Income = Receita operacional líquida 

CE = Valor de livro dos Ativos Líquidos, correspondente ao capital empregado. 

10) SC = Capital Estrutural = VA – HC  

Esta última equação indica a eficiência na criação de valor da corporação ou 

habilidade intelectual da companhia.  

2.4 ESTUDOS SOBRE ATIVOS INTANGÍVEIS, COM ÊNFASE EM INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS 

A seguir, apresentam-se os principais estudos realizados para o dimensionamento dos 

ativos intangíveis e respectivos impactos na obtenção de desempenho acima da média do 

setor, de modo sustentável. Todos os estudos foram direcionados ao setor bancário, à exceção 

do estudo de Villalonga (2004). 

HCE = VA
HC 

CEE = VA
CE 

SCE = SC
VA  

HCIncomeperatingLIncomeperatingLsgaExpGMAdicionadoValorVA +=+=+−==  Oexp Oexp  
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2.4.1 Estudo Villalonga (2004) 

Villalonga (2004), em um extenso estudo com empresas americanas de setores 

diversos, utilizou a persistência do lucro específico da empresa para mensurar a 

sustentabilidade e o q de Tobin para avaliar os recursos intangíveis, estabelecendo a 

contribuição dos recursos intangíveis na sustentação da vantagem competitiva das empresas, 

segundo a ótica de RBV. Entretanto, seus achados também sugeriram que esses intangíveis 

poderiam, igualmente, levar empresas a desvantagens persistentes. Tais resultados suscitaram 

uma questão fundamental em estratégia corporativa e organização industrial que é a 

identificação dos motivos da existência de diferentes resultados entre empresas e setores 

industriais, sendo, portanto, necessária a compreensão desses mecanismos que levam as 

empresas a possuírem diferentes resultados (lucros). 

2.4.1.1 Dados Obtidos por Villalonga (2004) 

A base de dados usada por Villalonga (2004) foi o Standard & Poor's Compustat. 

Após uma triagem, na qual foram utilizados vários critérios de exclusão, a amostra final foi 

composta por observações de 1641 empresas americanas para um período de 17 anos (1981-

1997). 

Para cada ano, foram excluídas, inicialmente, as empresas que apresentavam as 

seguintes características: 

1. Ativos inferiores a US$ 50 milhões (em todos os anos entre 1981-97). 

2. Falta de dados nas variáveis-chave do estudo: Market Value - MV (valor de 
mercado), accounting profits (lucro contábil), ou SIC code (código de 
segmento). 

3. Valor de mercado igual a zero. 

4. SIC code entre 6000 e 6999 (instituições financeiras). 

5. SIC code entre 9100 e 9199 (governo, excluindo instituições financeiras). 

6. SIC code entre 9900 e 9999 (estabelecimentos não classificados). 

7. SIC code terminando em nove (classificações diversas). 

8. Empresas individuais de um setor, em um dado ano, nas situações em que 
não foi possível diferenciar seu lucro específico dos lucros da indústria. 
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Os conjuntos de dados resultantes (empresas e setores) por ano (informações cross 

section) foram reunidos em um arquivo de tal forma a considerar todas as dimensões (cross 

section e temporal). Após unificar as bases de dados, ainda foram excluídas as empresas com 

observações menores de três anos consecutivos. 

2.4.1.2 Modelos Utilizados por Villalonga (2004) 

O modelo de Villalonga (2004) era composto por duas equações: a primeira 

descrevia a relação de persistência do lucro específico de uma empresa; a segunda refería-se à 

determinação do q de Tobin em função de informações contábeis. 

Para avaliar a persistência do lucro (Firm-Specific Profits - FSP) de uma empresa 

i, foi sugerido um modelo autorregressivo de ordem 1 (AR1): 

11)  

onde: 

FSPit  é o lucro específico da empresa i, no instante t 

12)  

O FSPit correspondia a diferença entre a lucratividade específica da empresa e a 

lucratividade média da indústria, sendo, portanto, uma medida do desempenho. Dessa forma, 

essa equação avaliou o comportamento do desempenho da empresa i em função de seu 

desempenho passado, considerando, então, o parâmetro *β a medida do grau de persistência 

desse desempenho. Assim, valores positivos significantes desse coeficiente indicariam a 

existência de desempenho sustentável, ao passo que valores nulos levariam a uma avaliação 

de um desempenho não relacionado com os valores passados e, portanto, não sustentáveis. 

A lucratividade foi medida pelo Retorno dos Ativos (Return On Assets - ROA), 

obtido pela razão entre o lucro operacional e os ativos contábeis. O itFSP  foi calculado como 

a média ponderadado lucro específico de cada segmento (SSP - Segment-Specific Profits) de 

cada setor de atividade em que a empresa participa: 

ititiit FSPFSP εβα ++= −1
*

 

2,0~ εσε RBit  
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13) ( ) ijt
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onde: 

FSPit = lucro específico da empresa i no ano t 

SSPijt = lucro específico da empresa i na indústria j no ano t 

14)  

15)  

 

I jt ______ número de empresas que operavam na indústria j no ano t 

J it  ______ número de setores que a empresa i atua no ano t 

T i ______ número de anos na amostra para a empresa i 

ROAijt _______ retorno observado dos ativos da empresa i que operava na 

indústria j no ano t 

 

Para o cálculo do q de Tobin, foi utilizada a seguinte equação: 

16)  

onde: 

MV _______ Market Value, ou valor de mercado, obtido a partir da soma dos 

valores das ações ordinárias e preferenciais no final do ano 

A ______ custo de reposição dos ativos tangíveis (Replacement cost of the firm’s 

tangible assets), o qual pode ser obtido a partir da soma dos valores de reposição 

dos estoques e haveres, plantas e equipamentos e o valor contábil de todos os 

ativos. O valor dos estoques é calculado como em Lindenberg & Ross (1981) e 

Villallonga (2004)  ajustando os valores contábeis pela inflação ou custo médio 

ou custo de varejo. Para o cálculo do valor da planta, equipamentos e demais 

ativos, utilizou-se o valor escritural ajustado pelo preço de mercado e a 

depreciação. 

assets  tangiblesfirm'  theofcost t replacemen the

uemarket val sfirm'
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A medida dos recursos intangíveis é obtida por meio da regressão do q de Tobin 

contra três medidas contábeis de ativos intangíveis: Despesas de Pesquisa e desevolvimento 

(R&D stock), despesas com propaganda (advertising stock), e ativos intangíveis (intangibles-

in-books).  

Essas variáveis foram obtidas a partir da equação de acumulação de capital:  

17)  

onde: 

Kt = estoque acumulado de R&D ou propaganda 

It = investimento no período corrente 

δ = taxa de depreciação anual 

Dessa forma, o modelo econométrico usado por Villalonga (2004) foi dado pelas 
equações: 

1) Regressão hedônica de q de Tobin: 

18)  

onde: 

q = q de Tobin 

RDSTOCK = estoque de R&D dividido pelo total de ativos 

ADSTOCK = estoque de propaganda dividido pelo total de ativos 

OTHERINTANG = intangíveis dividido pelo total de ativos 

ttt IKK +−= −11 δ  

ititjitjitjjit GOTHERINTANADSTOCKRDSTOCKaq εβββ ++++= *
3

*
2

*
1ln  
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2)  Modelo para dados em Painel Dinâmico com efeitos fixos (relação da 

persistência do FSP e q de Tobin):  

19)  

onde: 

FSPit = lucro específico da empresa i no ano t 

q = q de Tobin ou q hedônico 

Dj = dummy do j-ésimo setor de atividade econômica 

2.4.1.3 Resultados de Villalonga (2004) 

O estudo de Villalonga (2004) mostrou que os recursos intangíveis são 

positivamente relacionados com a persistência dos lucros ou perdas específicos das empresas. 

Recursos intangíveis foram medidos em dois diferentes, porém, relacionados 

métodos: q de Tobin e o valor previsto a partir de uma regressão do q hedônico sobre uma 

série de medidas contábeis de intangíveis. 

Os resultados apoiaram a interpretação de que os ativos intangíveis desempenham 

um importante papel na sustentabilidade de vantagem competitiva, como previsto na RBV. 

Porém, sugeriram, igualmente, que os ativos intangíveis poderiam exercer importante função 

na sustentabilidade da desvantagem competitiva de uma empresa. 

Os achados de Villallonga (2004) têm importante implicação para os gestores, 

nomeadamente: investimentos em intangíveis representam alto risco e alto retorno para a 

estratégia das empresas. 
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2.4.2 Outros estudos sobre os impactos dos ativos intangíveis no setor 

financeiro 

Ainda são poucos os trabalhos relacionando ativos intangíveis, capital intelectual ao 

desempenho de bancos. O Intellectual capital performance of commercial  banks 

in Malasya  (Goh, 2005) mediu o desempenho do capital intelectual em bancos comerciais 

na Malásia no período de 2001 a 2003, usando o coeficiente de eficiência Value Added 

Intellectual Capital  (VAIC ) desenvolvido por Pulic (2004). Os resultados 

demonstraram que a maioria dos bancos possui alta eficiência com capital humano, bem como 

eficiências estrutural e de capital. Bancos domésticos foram, geralmente, menos eficientes 

comparados aos estrangeiros. Revelou-se que os bancos públicos consistentemente têm 

apresentado melhorias na eficiência nos últimos três anos. Ocorreram significativas diferenças 

entre classificação dos bancos, de acordo com a eficiência e as medidas contábeis tradicionais. 

Considerando-se que sete, entre dez bancos domésticos, não apresentaram melhoria na 

eficiência, o autor recomendou que a sequência da consolidação dos próximos exercícios 

exijam atenção urgente e ações corretivas, permitindo, ainda, que os bancos façam 

benchmarking entre si, embasados no nível de eficiência demonstrado nas classificações, para 

estabelecer prioridades e desenvolver planos estratégicos, os quais possibilitarão incrementar 

suas futuras performances. 

Em outro estudo denominado Intellectual Capital Performance Drivers in 

the Greek Banking Sector ,  de Mavridis & Kyrmizoglou (2005), utilizaram o mesmo 

coeficiente VAIC para criar uma ponte entre a distância do tácito e do explícito. Foram 

coletados dados contábeis de balanços e demonstrativos de resultados dos 17 maiores bancos 

gregos para o período de análise entre 1996 e 1999, cujos resultados indicaram impacto 

preditivo (Análise de Regressão) sobre o valor adicionado intelectual, confirmando a 

diferença de desempenho entre os vários bancos, sempre em decorrência do seu potencial de 

capital intelectual e físico. 

Com um enfoque mais voltado para a área de TI, Boasson & Boasson (2005) 

investigaram, empiricamente, quando o papel da inovação em TI, poderia agregar valor de 

mercado ao setor de bancos de investimentos. Foram encontradas evidências de que um banco 

de investimentos, que investe pesadamente em inovações de TI, obtém melhor desempenho 
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que seus pares no mercado de ações. O indicador utilizado na pesquisa foi o q de Tobin, 

aplicado para o setor de bancos de investimentos de 1994 a 2003, selecionados como 

inovadores em TI da publicação InformationWeek 500. 

Martin-Oliver & Salas-Fumás (2007) analisaram os fatores determinantes do valor de 

mercado (acionário) de uma empresa e os motivos pelos quais esse valor, em geral, era maior 

do que o valor contábil. Como principal resultado, identificou que a diferença entre esses 

valores ocorria devido aos bens intangíveis R&D, TI e Publicidade. 

Assim, para o cálculo do valor da empresa, bem como dos investimentos em ativos 

imateriais e intangíveis foram usados dados contábeis provindos de duas fontes: balanços 

públicos e relatórios confidenciais enviados ao Banco de España. A amostra foi composta 

por bancos espanhóis, para um período de dez anos (1984 a 2003). 

Foi adotado um modelo dinâmico de maximização de valor de uma empresa com 

múltiplos ativos (multi-asset) que incorre em custo de ajustamento e defronta-se com um 

mercado inelástico para seus produtos (market power). O modelo baseava-se em duas 

equações principais: 

1) Fornece o valor econômico da empresas (valor presente do fluxo de caixa 

descontado) como função dos custos de reposição de ativos e da renda, 

descontado do market power. 

2) Determina a taxa de investimento em ativos imateriais como função do valor 

econômico da empresa, da taxa de investimento em ativos não-materais e, 

quando a empresa tem market power, do custo de oportunidade de expandir sua 

capacidade. 

As evidências encontradas foram: 

1) A importância crescente de investimentos em TI. 

2) Em uma extensão menor, em publicidade. 
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3) Intangíveis são custosos: bancos que conseguem crescer rapidamente, a partir da 

acumulação de capital em TI, são os mesmos que incorrem em altos custos de 

treinamento de seus funcionários. 

4) Bancos têm market power, o que implica que o valor econômico dos bancos é 

superior aos custos de reposição do ativos imateriais e intangíveis não reportados 

em seus balanços. 

5) Capital de propaganda aparece como ativo mais correlacionado com renda 

econômica dos bancos junto com intangíveis de despesas de treinamento. 

6) Dados contábeis, quando economicamente ajustados, não explicam o 

comportamento de investimento dos bancos. 

Na mesma linha, o estudo de Kamath (2007), utilizou o VAIC em 98 bancos, no 

período de 2000 e 2004. Entre seus achados há a confirmação da existência de vastas 

diferenças de desempenho de bancos indianos em diferentes setores e, também, de que há um 

incremento no desempenho em geral durante o período pesquisado. Dentre os principais 

resultados, verificou-se a existência de uma forte associação entre a eficiência do capital 

intelectual e o desempenho do banco. Há um evidente viés em favor dos bancos estrangeiros 

comparados aos bancos domésticos. 

Saengchan (2008)6 considerou que nos anos recentes, instituições financeiras, 

especialmente aquelas no setor bancário comercial, têm experimentado um ambiente 

dinâmico e competitivo. A competição em escala internacional fez com que bancos locais 

ajustassem suas posições competitivas para sustentar suas performances financeiras. Sendo 

um dos setores de maior conhecimento-intensivo, a indústria bancária possui o capital 

intelectual como recurso crítico para o processo de criação de valor. Dessa forma, a proposta 
 

                                                                        

6  Saengchan, S. The Role of Intellectual Capital in Creating Value in the Banking Industry, Nov., 2008. Disponível em: 
<http://www.bus.tu.ac.th/uploadPR/ADV3_11_2008/9.%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%
E0%B8%98.pdf>. Acesso em: 3 Dez. 2008. (Não foi publicado). 
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desse estudo foi a investigação empírica da relação entre eficiência na criação de valor e o 

desempenho financeiro da empresa, pela captura da percepção do capital intelectual no setor 

bancário e a identificação do valor percebido dessa variável organizacional no banco. No 

modelo de mensuração do capital intelectual, os elementos do capital intelectual são definidos 

em suas dimensões como: capital humano e capital estrutural. Foram usados dados extraídos 

da base do Banco da Tailândia e da Bolsa de Valores local. O VAIC (PULIC, 2004), e seus 

componentes  capital humano empregado (HC), capital estrutural (SC) e capital físico (CA) 

 foram aplicados como medida de eficiência do capital empregado e do capital intelectual, 

sobre a rentabilidade financeira do setor bancário. O estudo confirmou a existência de efeitos 

positivos do capital intelectual sobre o desempenho no setor bancário na Tailândia. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A metodologia sugerida para avaliar a persistência do lucro específico e da influência 

do q de Tobin no setor bancário tem como inspiração a metodologia sugerida no artigo de 

Villalonga (2004). 

Desta forma, para medir o q de Tobin, foi usado como proxy o valor coletado para a 

variável Valor de Mercado (MTB7), a qual corresponde ao quociente do valor de mercado da 

totalidade das ações emitidas pelo total do PL. 

O lucro específico foi medido de duas formas diferentes: 

1)  O lucro específico do banco, calculado pelo retorno sobre os ativos (ROA) 

(conforme Villalonga, 2004): 

20)  

onde: 

ROAit = Retorno sobre ativo (ROA) do banco i no ano t 

It = Número de bancos em um ano t 

2) Lucro específico do banco calculado a partir dos ganhos antes do imposto de 

renda (Earnings Before Income Taxes - EBIT), padronizados pelos Ativos 

Totais. 

21)  

 

                                                                        

7  O MTB, dentre as informações disponíveis, é o que mais se aproxima do conceito de q de Tobin. 

∑
=

−=
tI

i
it

t

itit ROA
I

ROAFSP
1

1

 

∑
=

−=
tI

i it

it

ti t

it
i t TA

EBIT

ITA

EBIT
FSP

1

1

 



 
 

 

40

onde: 

EBITit = Ganhos antes do imposto de renda (Earnings Before Income Taxes) da 

empresa i no ano t 

TAit = Total de Ativos (Assets) do banco i no ano t 

It = Número de bancos em um ano t 

Para analisar a persistência do lucro foram utilizadas as seguintes equações: 

1) Controle por país sede8: 

22)  

2) Controle por tamanho9: 

23)  

3) Controle por país sede e por tamanho: 

24)  

 
onde:  

FSPit  =  lucro específico da empresa i no ano t 

itMTB   =  Valor de mercado da empresa i no tempo t 

DPAISi  =  dummy de localização da sede do banco em um país desenvolvido 

DMi  =  dummy de banco de médio porte  

DGi  =  dummy de banco de grande porte  

itε   =  componente aleatório 

 

                                                                        

8  Como será visto na seção 3.1.2.1, o critério usado foi o de classificar os bancos de acordo com o país de origem em PD e países 
desenvolvidos. O índice de dimensão temporal foi omitido porque não houve alteração de sedes no período da amostra. 

9  O objetivo de controlar por dummies de tamanho é o de verificar se grupos de bancos com tamanhos próximos sofrem o mesmo efeito. 
A amostra foi estratificada em três segmentos de acordo com a média do total de ativos para o período de estudo. Também testada uma 
especificação com a variável Total Assets (Ativos Totais), mas esta não foi significativa ao nível de 5% e o modelo não foi considerado 
apropriado. 

itiititititiit DPAISMTBFSPMTBFSPFSP εβββα ++++= −− 1
*
2

*
11

*
0  

itiititiititititiit DGMTBFSPDMMTBFSPMTBFSPFSP εββββα +++++= −−− 1
*
31

*
2

*
11

*
0  

itiititiitit

iititititiit

DGMTBFSPDMMTBFSP

DPAISMTBFSPMTBFSPFSP

εββ

βββα

+++

++++=

−−

−−

1
*
41

*
3

1
*
2

*
11

*
0

 



 
 

 

41

Para a estimação dos parâmetros dessas equações, em virtude da necessidade de 

inclusão de valores defasados da variável resposta, bem como de outras variáveis regressoras 

como variáveis independentes, gerou-se um problema na estimação denominada de 

endogeneidade. Para compreensão do problema de endogeneidade nesse modelo, considere-se 

um processo AR(1) para a variável resposta: iti1it
t
itit yy εαγβ +++= −x  com |γ| < 1, t

itx , as 

covariáveis observáveis, e iα  a heterogeneidade não observada. 

Observe-se que:  

25) iti1it
t
itit yy εαγβ +++= −x  no instante t 

26) 1iti2it
t

1it1it yy −−−− +++= εαγβx  no instante t-1 

Consequentemente, yit-1 e αi são correlacionados devido à equação no instante t-1. 

Desta forma, a correlação entre yit-1 e αi é não nula e o estimador de MQO é inconsistente. 

Analogamente ao modelo de painéis estático, considere-se o modelo em primeiras diferenças: 

27) ( ) ( ) ( ) ( )1itit1tt2it1it
t

1it
t
it1itit ffyyyy −−−−−− −+−+−+−=− εεγβxx  

  itt1it
t
itit fyy εγ ∆+∆+∆+∆=∆ −βx  para t >2 

Entretanto, apesar da equação acima já não apresentar o componente específico, o erro 

itε∆  é autocorrelacionado com yit-1. Uma solução alternativa para este problema é a obtenção 

do estimador de Anderson-Hsiao que propõe o uso de yit-2 ou ∆yit-2 como variável 

instrumental, pois está correlacionada com ∆yit-1. , porém não com itε∆ . Arellano & Bond 

(1991), por sua vez, propuseram incorporar como instrumentos todas as defasagens (yit-2, ...., 

yi1), obtendo o estimador por meio do GMM apresentando resultados mais eficientes ao de 

Anderson-Hsiao. 

Assim, o modelo apresentado nas equações de nºs 13 a 15  que permitem avaliar o 

efeito dos recursos intangíveis sobre a vantagem competitiva, medida pelo lucro específico, 

bem como a sua sustentabilidade  foi determinado pelo estimador proposto por Arellano & 

Bond (1991). Para maiores detalhes, consultar Wooldrigde (2002, p. 146). 
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3.1.1 Casuística 

Uma característica específica do setor bancário é a reduzida quantidade de bancos 

com papéis em bolsa10, fazendo com que a amostra, em geral, seja pequena quando 

comparada a outros setores. 

O Compustat permitiu ampliar o espaço geográfico para aumentar a dimensão 

longitudinal da base de dados. Além disso, estavam disponíveis informações para os últimos 

dez anos (1998 a 2007). Foi possível construir uma amostra com 526 instituições financeiras, 

com sede em vários países do mundo, com predominância em países desenvolvidos. 

Assim, uma primeira observação é a de que a amostra não foi aleatória e nem 

estratificada. Com base em informações disponíveis em um determinado banco de dados foi 

construído o Compustat, e dadas as características específicas do setor bancário. 

Outra observação é a de que se trata de um banco de dados desbalanceado, isto é, a 

base de dados não continha informações para todos os anos. 

 

                                                                        

10  Possivelmente, outros bancos, além dos 24 selecionados, poderiam ter papéis em bolsa. 
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3.1.2 Coleta e Análise dos Dados 

3.1.2.1 Standard & Poor's Compustat 

A amostra coletada no Compustat foi composta por 526 bancos, em um período 

de dez anos, com início em 1998, terminando em 2007, com 49.603 observações11. 

Para tratar as diferenças na gestão decorrentes de questões regionais ou 

macroeconômicas12  é razoável esperar que bancos, com sede em países desenvolvidos 

operem, de maneira diferente do que bancos de PD  foi criada uma variável dummy 

(DPAIS) com valor um no caso de bancos com sede em países desenvolvidos, e valor zero 

caso contrário. Dos 526 bancos selecionados, 511 eram de países desenvolvidos 

correspondendo a 97% da amostra. Apesar de 97% da amostra representar bancos com sede 

em países desenvolvidos, esse critério parece ser o mais apropriado em termos de tratamento 

das diferenças de gestão. 

Para realizar uma avaliação por tamanho 13, foram construídas duas variáveis 

dummies: DMEDIO e DGRANDE. A partir de informações empíricas, os bancos foram 

classificados em 14: 

� Pequenos: até US$ 1 bilhão de ativos totais. 

� Médios: acima de US$ 1 bilhão, até US$ 200 bilhões. 

� Grandes: acima de US$ 200 bilhões. 

Em termos de ativos totais, 285 bancos (54%) da amostra possuíam em média no 

período menos de US$ 1 bilhão, sendo que 216 bancos (41%) foram classificados como de 

médio porte e 20 (5%) como sendo de grande porte. O valor médio dos ativos totais da 

 

                                                                        

11  Considerando-se os 526 bancos, período de dez anos, e 12 variáveis coletadas, esperar-se-íam 63120 observações. Como comentado, 
trata-se de um banco de dados desbalanceado. 

12  Conforme mencionado na seção anterior. 

13  Posteriormente, no capítulo de Resultados, será reportado o caso em que ao invés dessas dummies foi utilizada a variável Tassets. 

14  O critério de escolha para os intervalos foi definido pela distribuição da variável Total Assets, conforme histograma da seção seguinte. 
Procurou-se dividir em quantidades aproximadamente iguais os bancos pequenos e médios. Na categoria de bancos grandes foram 
classificadas apenas as instituições que apresentaram valores de ativos muito elevados em relação ao conjunto avaliado. 
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amostra foi de US$ 37,5 bilhões enquanto que o valor mediano representou US$ 863 milhões, 

indicando uma alta assimetria à direita, ratificada pelo alto valor do índice de assimetria 

(8,25)15. 

3.1.2.2 Análise Descritiva 

A amostra foi composta por 526 bancos, dos quais 522 apresentaram valores16 

para o total de ativos em algum dos anos de estudo. 

O GRÁFICO 1 demonstra o histograma e as estatísticas descritivas dos valores 

médios por bancos dos ativos totais: 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar que há uma grande concentração de bancos com menos de US$ 

200 bilhões em ativos totais (502 bancos, ou 96% da amostra), sendo que 478 (92%) possuem 

menos de US$ 50 bilhões de ativos totais. A distribuição apresenta uma forte assimetria 

positiva (coeficiente de assimetria igual a 5,69 e média 43 vezes maior do que a mediana), 

 

                                                                        

15  Como há um alto índice de assimetria, optou-se por não usar intervalos de mesmo tamanho para os ativos na definição do porte dos 
bancos. 

16  Diferentemente de Villalonga que preferiu realizar as exclusões na composição da amostra, preferiu-se manter todos os bancos coletados 
e as exclusões foram realizadas pelo software EViews em cada situação estudada. 

 
GRÁFICO 1. Concentração de bancos por tamanho. 

FONTE: Base de Dados Compustat 
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sendo verificada a existência de um grupo de instituições com valores de ativo bastante 

discrepantes em relação aos demais, os quais correspondem aos grandes bancos. 

A variável ROA para o conjunto da amostra apresentou os seguintes valores 

médios anuais (GRÁFICO 2): 

 

 

 

 

 

 

 De uma forma geral, percebe-se que, excetuando-se o ano de 2007, o ROA17 

apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período de 1998 a 2006, apesar das 

oscilações observadas. 

A queda no ROA no ano de 2007 pode ter ocorrido em virtude dos primeiros 

reflexos da crise no mercado imobiliário americano que se estendeu e atingiu proporções 

mundiais em 2008. 

Uma variável importante é o Valor de Mercado (MTB), usada como proxy para o 

q de Tobin. 

 

                                                                        

17  Observar que esta não é a variável utilizada nas regressões do modelo. 

ROA

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 

Ano ROA

1.998 0,744

1.999 1,003

2.000 0,872

2.001 0,907

2.002 0,883

2.003 0,980

2.004 0,957

2.005 1,014

2.006 0,994

2.007 0,815

 
GRÁFICO 2. Evolução do ROA no período de 1998 a 2007. 

FONTE: Base de Dados Compustat 
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A TABELA 1 mostra a média anual por empresa do MTB, bem como a média de 

acordo com o tipo do país sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

235

315

330

369

384

410

438

452

459

314

2,2212

1,8206

1,5542

1,6520

1,6863

2,1002

2,1777

1,9736

1,8923

1,3971

0,5541

0,6917

0,9485

0,8693

0,6541

1,4184

1,5416

1,5054

1,4570

1,4976

1,8099

1,5638

1,1844

1,3467

1,4738

1,9203

1,9842

1,8419

1,7488

1,3258

2,4489

2,3650

1,8517

1,6733

1,3615

1,7960

1,5145

1,4989

1,5920

1,2394

2,2284

1,8242

1,5561

1,6562

1,6917

2,1035

2,1821

1,9767

1,8951

1,3967

2,4677

2,0473

1,9116

2,0074

1,9421

2,3344

2,4576

2,1709

2,1073

1,4593

MTB
(D)

MTB
(MD)

MTB
(PD)

MTB
(PQ)

MTB
(GD)

MTB

MTB = Market-to-Book, PD Países em Desenvolvimento, D = Países Desenvolvidos, PQ = 
Pequeno Porte, MD = Bancos Médios e GD = Bancos Grandes.  

TABELA 1. Market-To-Book (MTB) do setor Bancos Comerciais do perído de 1997 a 2007. 

FONTE: Base de Dados Compustat 
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O GRÁFICO 3 mostra que bancos pequenos e médios percorrem trajetórias 

semelhantes para o MTB, e o valor é maior para os bancos médios. Os bancos grandes têm 

uma queda mais acentuada do MTB. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Há uma tendência de queda que parece indicar uma convergência para o valor de 

igualdade entre patrimônio e valor de mercado. Adicionalmente, verifica-se quase um 

paralelismo entre as curvas de MTB, exceto nas instituições de grande porte. 

 

 
GRÁFICO 3. Evolução do Market-To-Book (MTB) nos Bancos Comerciais. 

FONTE: Base de Dados Compustat 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos para o modelo proposto no capítulo anterior. 

Conforme já apresentado, foram utilizadas duas formas distintas para a mensuração do lucro 

específico de cada banco (a partir do ROA e do EBIT), bem como para cada medida, foram 

ajustados 3 modelos, incluindo variáveis dummy para avaliar o efeito da localização da sede 

do banco (equação nº 22), o efeito do porte da instituição (equação nº 23) e de ambas 

(equação nº 24). 

4.1 MODELOS ESTIMADOS: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1.1 Modelo com dummy de país 

Os resultados obtidos para as duas especificações de lucro específico foram:  

1) Lucro específico da firma calculado pelo retorno sobre os ativos (ROA)18: 

28) 
( ) ( ) ( )

itititititit DPAISMTBFSPMTBFSPFSP ε+−+= −− 1
017828,0094252,0

1
030667,0

000124,0733512,0068088,0  

2) Lucro específico da firma calculado por Earnings Before Income Taxes, 

padronizados pelos Ativos Totais. 

29) 
( ) ( ) ( )

itititititit DPAISMTBFSPMTBFSPFSP ε+++−= −− 1
003713,0009298,0

1
000380,0

084643,0118202,0001597,0  

 

                                                                        

18  Entre parenteses, abaixo do coeficiente estimado, está o valor de seu erro padrão. 
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Tendo sido estimados a partir da metodologia proposta por Arellano-Bond 

(1991), os testes para avaliação de correlação serial nos resíduos, não 

apresentaram valores significativos para  as  correlações  de segunda ordem (1a. 

equação: z = -1,77; p = 0,076; 2a. equação: zM= 1,22; p = 0,222), bem como o 

teste de Sargan para sobre-identificação dos instrumentos apontou para a 

validade dos mesmos (1a. equação: s = 46,4; p = 0,094; 2a. equação: s=46,2; p = 

0,064). Avaliando-se os coeficientes das duas equações, verifica-se que, 

excetuando-se apenas o coeficiente do termo de interação FSP x MTB x DPAIS 

da primeira equação, todos foram significantemente diferentes de zero ao nível 

de 5%. 

Observando-se o coeficiente do MTB, (proxy para o q de Tobin), verifica-se que, em 

ambas as equações, o seu sinal é positivo indicando que empresas que apresentam um maior 

valor de ativos intangíveis tendem a apresentar, em média, lucros específicos superiores ao 

mercado. Assim, conforme esperado, nota-se que a maior intangibilidade dos recursos de um 

banco, induz a um maior desempenho da instituição, corroborando com o fato da 

rentabilidade estar ligada a detenção de recursos raros no mercado. 

Em relação à variável dummy de localização da sede do país, na primeira equação o 

seu coeficiente não foi significativamente diferente de zero (p = 0,9945), indicando que, 

avaliando-se o lucro específico a partir do retorno sobre ativos, não apresenta variação em 

decorrência do local de origem da sede do banco. Entretanto, diferentemente ao observado na 

primeira equação, quando avaliado o lucro específico a partir dos ganhos antes do imposto de 

renda padronizado pelos ativos, verifica-se que o coeficiente ligado a essa dummy (que 

assume valor 1, quando a sede da instituição financeira está em um país desenvolvido) 

apresenta um sinal positivo, indicando que o lucro específico é maior para bancos com sede 

localizada em países desenvolvidos. 

Para a avaliação da sustentabilidade, a qual está relacionada com a capacidade de 

manutenção dos níveis de desempenho superiores ao mercado, a avaliação deve ser feita 

considerando-se tanto o coeficiente do termo autoregressivo 1−itFSP  como do termo de 

interação iitit DPAISMTBFSP 1− . Assim, considerando-se uma empresa que apresente um valor 

de MTB = 1, indicando que o seu valor de mercado é exatamente igual ao valor de seu PL, 

verifica-se que, para o lucro específico calculado a partir do ROA, o valor do coeficiente de 
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persistência é de 0,068 (coeficiente apenas do termo 1−itFSP , pois o termo de interação não foi 

significativo), indicando que será preciso 3,4 anos para que o efeito de um resultado seja 

99,9% dissipado19. Já se levando em conta o lucro específico calculado a partir do 
it

it

TA

EBIT
, 

nota-se que o comportamento depende do local da sede do banco. Nas instituições, cuja sede 

encontra-se em um país desenvolvido, o coeficiente de persistência foi de 0,083 

( 1.1.0846,00016,0 +− ), indicando que o tempo para a dispersão de 99,9% do efeito de um 

resultado é de 3,7 anos, valor bastante similar ao observado na equação anterior. Já nas 

insituições com sede em países em desenvolvimento, observa-se que o coeficiente de 

persistência é de –0,0016, que, embora significante, indica um comportamento oscilatório, 

não condizente com a hipótese de persistência do lucro específico. Entretanto, deve-se 

ressaltar que, apesar do coeficiente estimado ser negativo, isso não implica, necessariamente, 

alternância do sinal do lucro, ou seja, não há a obrigatoriedade de oscilações entre lucro e 

prejuízo específico. Isso ocorreria se o termo20 autoregressivo ( )1001597,0 −− itFSP  fosse maior 

do que a soma dos outros dois termos do lado direito da equação, o termo de ativos intangíves 

e o termo de localização da sede ( )DPAISMTBFSPMTB ititit 1084643,0118202,0 −+ . No modelo 

estimado, verifica-se que isto não ocorre, ou seja, o termo autoregressivo é pequeno quando 

comparado a soma dos demais termos das variáveis independentes 21. 

Ainda na segunda equação, é importante enfatizar que, dentre os bancos que 

apresentam sede em países desenvolvidos, à medida que o valor de MTB aumenta (indicando 

um maior valor da parte intangível no patrimônio da empresa), maior será o coeficiente de 

persistência. Em especial, tomando-se o valor médio do MTB de 2007 (1,39), o coeficiente de 

persistência é de 0,1161 ( 1.39,1.0846,00016,0 +− ), indicando que o tempo para dissipação de 

99,9% será de 4,28 anos.  

 

                                                                        

19  Para o cálculo do tempo para se dissipar p% do efeito do resultado de um determinado ano, dado um coeficiente de persistência de ρ  

deve-se utilizar a seguinte fórmula ( )
( )ρln

1ln p−  (CLARKE, 1976). 

20  A palavra “termo” está sendo utilizada como o resultado do produto do coeficiente pela variável independente correspondente. 

21  Verifica-se no banco de dados que as observações da variável Earnings Before Income Taxes não apresentam mudanças de sinal dentro 
de uma unidade cross-section, ou seja, não há oscilações entre lucro e prejuízo específico. 
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4.1.2 Modelo com dummies de tamanho 

Controlando pelo porte dos bancos chega-se ao seguinte resultado: 

1) Lucro específico da firma calculado pelo retorno sobre os ativos (ROA)22: 

30)  

 

2) Lucro específico da firma calculado por Earnings Before Income Taxes, 

padronizados pelos Ativos Totais. 

31)  

 

 

Nos dois modelos, a hipótese de persistência nos lucros não é rejeitada, pois os 

coeficientes estimados são significativos ao nível de 5%. Além disso, os coeficientes são 

positivos. 

Os coeficentes do MTB são positivos e significativos ao nível de 5% em ambas as 

equações, o que confirma a hipótese de que os ativos intangíveis são relevantes para a geração 

do lucro específico em uma instituição financeira. 

Na equação nº 30, observa-se quenenhuma das dummies de tamanho foram 

significativas ao nível de 5%, sugerindo que o comportamento do lucro especícfico do banco 

independe de seu porte. Tal afirmação, aparentemente estranha, deve levar em conta que, 

provavelmente o efeito do porte da instituição já deve estar sendo incorporada nos valores 

passados do lucro específico (valores defasados), motivo pelo qual, não foi possível a 

identificação de efeitos específicos para essa variável de porte.  

 

                                                                        

22  Sem asterisco = significante a 5%; um asterisco = significante a 10%; dois asteriscos = não significante a 10%. 

( ) ( ) ( )

( )
ititit

ititititit

DDGMTBFSP

DDMMTBFSPMTBFSPFSP

ε+−

+−+=

−

−−

1
*149547,4

1
**029161,00833368,0

1
001727,0

844166,6

036164,0681657,0065875,0
 

( ) ( ) ( )

( )
ititit

ititititit

DDGMTBFSP

DDMMTBFSPMTBFSPFSP

ε+−

+−+=

−

−−

1
**674,3558

1
**326272,0009361,0

1
000148,0

641,4408

258008,0073882,0008823,0
 



 
 

 

52

Corroborando com o modelo anterior, observa-se que as dummies de porte não são 

significativas ao nível de 5%. 

4.1.3 Modelo com dummy de país e dummies de tamanho 

Usando os dois tipos de variável dummy, temos os seguintes resultados: 

1) Lucro específico da firma calculado pelo retorno sobre os ativos (ROA): 

32)  

 

2) Lucro específico da firma calculado por Earnings Before Income Taxes, 

padronizados pelos Ativos Totais. 

33)  

 

Os coeficientes do lucro específico defasados são positivos e significativos ao nível 

de 5%, o que, novamente reforça a hipótese de persistência. 

Nos dois modelos, os coeficientes do MTB também são positivos e significativos ao 

nível de 5%, o que sugere que os ativos intangíveis são relevantes para o aumento do lucro 

específico (quanto maior o valor do MTB, maior o lucro específico). 

No primeiro modelo, todos os coeficientes dos termos relativos às variáveis dummies 

(Porte e localização da sede) não foram significantes ao nivel de 5%, indicando que o 

comportamento do lucro específico independe da localização da sede e do porte da empresa. 

Novamente, ressalta-se que tal comportamento pode ser decorrente da incorporação de tais 

efeitos nos valores passados do próprio lucro específico. 

No segundo modelo, o coeficiente da dummy de país sede é negativo e significativo 

ao nivel de 5%, sugerindo que o lucro específico seria maior em bancos com sede em países 

em desenvolvimento. Em termos de porte, verifica-se que a dummy que representa os bancos 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
ititititit

ititititit

DDGMTBFSPDDMMTBFSP

DPAISMTBFSPMTBFSPFSP

ε+−−

+−+=

−−

−−

1
**974422,3

1
**033481,0

1
**021580,0080922,0

1
037649,0

395880,6042271,0

006191,0683087,0076857,0
 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
ititititit

ititititit

DDGMTBFSPDDMMTBFSP

DPAISMTBFSPMTBFSPFSP

ε++−

+−+=

−−

−−

1
**22,10224

1
092876,1

1
038148,0050656,0

1
043910,0

20,13314040071,5

136291,0269101,0552524,0
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de médio porte apresenta um coeficiente significante e negativo, indicando que um banco 

médio teria lucro específico menor do que bancos de pequeno e grande porte. 

Em suma, verifica-se, segundo a primeira equação, que o comportamento do lucro 

específico do banco apresenta um componente inercial (de persistência) da ordem de 0,079, 

condizente com um tempo de 3,58 anos para a dissipação de 99,9% do efeito de de um 

resultado anterior. Corroborando com este resultado, a equação n. 2 também apresenta, na 

maioria dos casos, um coeficiente de persistência positivo, contudo, dependente da 

localização da sede da instituição e do porte. 
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5 DISCUSSÃO 

O modelo econômico adotado para este estudo foi constituído por duas equações: uma 

para a obtenção de um q de Tobin hedônico e outra para avaliar a questão da persistência do 

lucro específico. Com base no modelo econômico, foi sugerido um modelo econométrico que 

possibilitou testá-lo empiricamente. 

Foi utilizado o Compustat como banco de dados. A amostra foi composta por 526 bancos 

para o periodo de 1998 a 2007. A característica específica da amostra sugeriu a utilização de 

modelos para dados em painel; em especial, para estimar a equação de persistência foi 

utilizado o estimador GMM, seguindo Arellano & Bond (1991). 

Devido a limitações do Compustat para o setor bancário específicamente, a equação do q 

de Tobin hedônico não pode ser estimada. Estimou-se somente a equação de persistência, 

considerando duas formas de medir o lucro específico: a primeira pelo ROA, método utilizado 

por Villalonga (2004); a segunda pelos ganhos antes do imposto de renda, padronizados pelo 

total de ativos. 

Adicionalmente, foram estimadas três específicações diferentes do modelo proposto para 

avaliar a persistência e dependência do lucro específíco em relação aos ativos intangíveis. 

Em um primeiro modelo, procurou-se capturar o efeito do país de localização da sede da 

empresa, enquanto que em umsegundo modelo, o efeito do porte da instituição financeira. O 

terceiro modelo procurou combinar essas duas variáveis de controle. 

Avaliando-se os seis modelos, aparentemente as equações incluindo-se apenas a variável 

de controle DPAIS apresentaram, em termos da significância dos parâmetros e parcimônia, 

resultados melhores do que os demais. Apesar da existência de parâmetros significantes na 

segunda equação com as variáveis de controle de sede e porte, os resultados mostraram-se 

instáveis, sendo, portanto, preferível à especificação com apenas a variável dummy de sede.  

De uma foram geral, observou-se que em todas os modelos estimados, todos os 

coeficientes da variável MTB (proxy do q de Tobin) apresentaram um efeito positivo 

estatisticamente significante, indicando uma contribuição positiva dos bens intangíveis na 

geração de uma  rentabilidade em instituições financeiras. Tal achado corrobora a teoria de 
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que a posse de recursos considerados raros tende a gerar condições para um melhor 

desempenho.  

 Em relação a capacidade dos bens intangíveis gerarem rentabilidades sustentáveis, a 

maioria dos modelos estimados, apresentaram coeficientes de persistência positivos e 

significantes, fato esse que corrobora com a hipótese de que a maior intangibilidade dos 

recursos de uma instituição financeira tende a gerar uma vantagem competitiva sustentável. 

Contudo, quando comparado à magnitude desse coeficiente (da ordem de 0,07) com os 

obtidos por Villalonga (2004), observa-se que os valores da persistência são muito menores, 

corroborando com o fato de que, no sistema financeiro, apesar da geração de valor que os 

bens intangíveis naturalmente criam, devido a facilidade de replicação desses bens, muitas 

vezes, esses recursos raros, tornam-se commodities muito rapidamente, sendo necessário 

uma contínua produção de novos produtos e de investimentos para a agregação de valor a 

marca de forma a possibilitar a construção de forma mais perene de bens intangíveis. 

No geral, as dummies de porte da instituição financeira não foram significativas, o que 

sugere que não há influência do tamanho do banco na determinação do lucro específico. Com 

relação à origem da instituição bancária, os resultados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

56

6 CONCLUSÕES 

Os ativos intangíveis têm desempenhado um papel fundamental na indústria financeira.  

A maior intangibilidade dos ativos de uma instituição financeira, medida a partir do 

Market-To-Book (MTB), apresenta um efeito de geração de rentabilidade superior a da média 

do mercado, de forma não apenas esporádica, mas sustentável.  

Investimentos objetivando a geração de bens intangíveis, como despesas com 

propaganda, treinamentos, programas de fidelização e incentivos a inovação são elementos 

importantes para a manutenção do nível de desempenho da empresa, principalmente na 

indústria bancária, cuja principal fonte de recurso é a venda de conhecimento.  

A persistência no lucro específico existiu. Portanto, quanto maior o valor dos intangíveis 

de um banco, maior seu lucro específico. 

Características como o porte e a localização da sede da empresa, apesar de serem fatores 

importantes para a lucratividade de uma instituição, apresentaram uma magnitude inferior ao 

dos ativos intangíveis. 

Considerando-se as diversas limitações vivenciadas no decorrer desta pesquisa  Bancos 

Centrais, devido a confidencialidade das rubricas analíticas de demonstrativos contábeis em 

bancos, indisponibilizam o seu acesso; nível de despesa com treinamento pelos bancos (nível 

de investimentos aplicados em tecnologia; investimentos em marca)  seria interessante, 

para estudos futuros, a utilização de outras bases de dados que comportassem informações 

mais detalhadas a respeito da instituição financeira (nichos de atuação, informações sobre 

investimentos em bens intangíveis, etc.), bem como de características do mercado de atuação 

(grau de concentração, variáveis macro-econômicas, entre outros), de forma que 

possibilitasse, não apenas o cálculo do q hedônico, mas também a inclusão de outras variáveis 

de controle que poderiam interferir no lucro específico. 
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