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RESUMO
Ao se observar a evolução da razão valor de mercado das empresas pelo valor patrimonial, no
período que vai de 1920 a 1997, observa-se uma forte elevação entre 1974 e1997. Esta mesma
tendência é confirmada desta vez pela razão dos Investimentos em Ativos Intangíveis sobre o
PIB, no mesmo período, de 1974 a 2007, alcançando, em 2007, uma participação da ordem de
8ª a 10% nos EUA, tão importante quando a dos Ativos Tangíveis na mesma data.
O que tem surpreendido é o crescimento acima do esperado pela razão dos Investimentos em
Ativos Intangíveis sobre o PIB, nos últimos 40 anos . Por este motivo, empresários,
acadêmicos e pesquisadores, principalmente, têm manifestado crescente interesse em
conhecer, classificar, criar indicadores, estimar o valor e, sobretudo, compreender sua
influência na criação de valor nas empresas.
|Um grupo importante de pesquisadores, liderados pelo economista John Kenneth Galbraith,
em 1969, passou a conceituar os intangíveis como Capital Intelectual. Há várias propostas
quanto à sua classificação, dentre elas uma que propôs três componentes: Capital Estrutural,
Capital Humano e Capital Relacional.
Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa, foi o de testar o Modelo de Pulic (2000), do
Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado (em inglês VAIC), buscando avaliar a sua
significância e a de seus componentes ( Eficiência do Capital Empregado, Eficiência do
Capital Humano e Eficiência do Capital Estrutural) na criação de valor .
Este modelo foi aplicado a uma base de dados ajustada a partir da Pesquisa Industrial Anual –
PIA, do IBGE, no período 2000 a 2006, por meio de painel de dados estáticos para os cinco
setores da Indústria Brasileira de Tranformação analisados, compreendendo empresas com
mais de 100 empregados. O modelo estático foi corroborado para todos os setores. O modelo
dinâmico de dados em painel foi testado e confirmado pelo método de Arelano & Bond para
três setores, quais sejam Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e
Carrocerias, Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas e Fabricação de Máquinas e
Equipamentos.
Palavras-chave: Ativo Intangível, Capital Intelectual, PIA, VAIC, Criação de Valor.

ABSTRACT
In observing the growth of the market to book value ratio of companies in the period from
1959 to 2007, we can see an uptrend period from 1974 to 2007; in this period the same trend
is confirmed this time by the ratio of Investments in Intangible Assets over GDP, reaching a
percentage of 8 to 10% in the USA in 2007, just as important as that of Tangible Assets on the
same date.
What has been surprising is the ratio of Investments in Intangible Assets over GDP growth
beyond expectations in the last 40 years. For this reason, entrepreneurs, scholars and
researchers, particularly, have shown growing interest in getting to know, classifying and
creating indicators, estimating value, and above all, understanding its influence in the creation
of value at companies.
an important group of researchers, led by economist John Kenneth Galbraith, in 1969, began
to perceive intangible assets as Intellectual Capital in 1969. There are several proposals
regarding its classification, including one that proposed three components: Structural Capital,
Human Capital and Relational Capital.
In this context, the aim of the current survey was to test Pulic‟s Model (2000) of the Value
Added Intellectual Coefficient (VAIC), seeking to evaluate its significance and that of its
components (Capital Employed Efficiency, Human Capital Efficiency and Structural Capital
Efficiency) in the creation of value.
This model was applied and confirmed to a database adjusted from IBGE‟s Annual Industrial
Survey – PIA, in the period from 2000 to 2006 with a static panel data for all the five sectors
studied, belonging to the Brazilian transformation industry comprising companies with more
than 100 employees. Dynamic panel data was also corroborated in three sectors of the
Brazilian Manufacturing Industry ( Manufacturing and Assembling Motor Vehicles, Trailers
and Chassis; Furniture, Manufacturing and Sundry Industries (Toys) and Machinery and
Equipment Industry).
Key Words: Intangible Assets, Intellectual Capital, PIA, VAIC, Value Creation.

INTRODUÇÃO

Adam Smith sugeriu em 1776 que “man educated at the expense of much labor and
time...may be compared to one of those expensive machines” (MACHLUP, 1962, p.5). Esta frase
poderia ser interpretada como uma previsão do domínio do conhecimento.
De acordo com Contractor (2001), no século XX, a humanidade presenciou a transição
de uma economia baseada na matéria para outra, baseada nas idéias; primeiramente, o
segmento de serviços tomou o lugar das manufaturas como o principal componente da
atividade econômica e, em segundo lugar, as manufaturas passaram a ser projetadas e
elaboradas com maior densidade de conhecimento.
Machlup (1962) investigou dados históricos da economia dos EUA, em vários recortes
de tempo, de meados do final do século XIX até meados do século XX, com relação aos
gastos em educação, patentes emitidas, gastos em pesquisas de formação, ocupação de
graduados e doutores e salários médios de graduados, dentre outros pontos e constatou uma
evolução crescente (em relação ao Produto Nacional Bruto - PNB) do gasto com
conhecimento na economia dos EUA. Um dos pioneiros nesta área, o autor sugere que gastos
com educação deveriam ser entendidos como investimento e não consumo por elevarem a
produtividade econômica de uma nação. Este efeito de aumento da produtividade tem-se
espraiado por toda a economia mundial, principalmente nas mais desenvolvidas, conforme
retrata Mortensen (2000). O autor ressalta que, no período entre 1929 e 1990, as estatísticas
nos EUA e em outros países mais desenvolvidos, já mostravam uma queda na relação do
Estoque de Capital Fixo pelo PNB,

denotando um aumento de produtividade residual,

conhecido como “resíduo de Sollow”.
De acordo com Romer (2001) a explicação inicial era que o resíduo devia-se ao
progresso tecnológico, mas posteriormente, este “resíduo” passou a ser atribuído pelos
pesquisadores aos efeitos da maior importância do peso do conhecimento nas economias.
Essa questão pode estar relacionada à redução da participação do capital tangível
convencional no PNB dos EUA; que, segundo Mortensen (2000), passou de 7,39%, em 1929,
para 5,85%, em 1990 e que se compara ao crescimento do intangível pelo PNB dos EUA de
3,95% para 6,73%, no mesmo período. Com base em pesquisas acerca da economia norteamericana Machlup (1962 apud Kannan e Aubur 2004) propôs uma função de produção de
conhecimento em que a quantidade de produção (Q) seria função de conhecimento natural
(K); aprendizado (L de learning) e conhecimento organizacional (Kn).
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Segundo Mortensen (2000), nos EUA, do estoque de capital investido, em 1929, cerca
de 35% eram devidos aos ativos intangíveis, passando para cerca de 54% em 1990, uma
evolução positiva, confirmando a tendência aqui comentada (ver Figura 1, p.44).
Esta “desmaterialização” da economia já havia avançado atingindo o ponto em que,
no final do século XX, cerca de 79% dos empregos e 76% do PNB dos EUA eram originados
do setor de serviços, bem como na Europa Ocidental (CONTRACTOR, 2001).
Bezanko et ali (2007) abordaram a evolução da empresa moderna, com foco na
atividade econômica e na organização empresarial, em três momentos da história dos EUA,
Grã-Bretanha, França e Alemanha:
a) Por volta de 1840: a falta de uma infra-estrutura adequada limitava a atividade
econômica, as empresas eram pequenas e organizadas informalmente, mesmo com uma
tecnologia sofisticada para a época;
b) Em 1910: a enorme melhoria na infra-estrutura empresarial já possibilitava às
empresas expandirem seus mercados de forma eficiente, elevando a escala de sua produção,
com maior padronização e distribuição por meio de ferrovias, enquanto o telégrafo
possibilitava melhor monitoramento das operações; e
c) Nos dias atuais: a infra-estrutura industrial tem sido marcada pelas comunicações,
transportes e tecnologias de computação que podem garantir a

coordenação de amplas

atividades em uma escala global.
Ackoff (1981) sugere que a época Pós-Revolução Industrial tem sido caracterizada
por um avanço sem precedentes na tecnologia, viabilizando a fabricação de novos
instrumentos,

particularmente com o advento da eletrônica, do sonar e do radar,

possibilitando que estes dispositivos, antes utilizados para observação, passassem a gerar
símbolos representativos das propriedades de tais objetos ou eventos a eles relacionados. Para
o autor estes símbolos passaram a ser chamados de “dados” e esta tecnologia da
instrumentação sucedeu a da mecanização. Um exemplo seria o telégrafo do século XIX, o
qual foi sucedido pelo telefone, pela comunicação sem fio, o rádio, a televisão, e assim por
diante. Estas tecnologias não se relacionam à mecanização, mas à transmissão de símbolos e à
comunicação.
Segundo Kurzwell (2008) a revolução integradora de tecnologias, em uma série de
ciências como a biotecnologia, a nanotecnologia, a eletrônica molecular, a computação, a
inteligência artificial, o reconhecimento de padrões, a realidade virtual, a engenharia reversa
aplicada ao cérebro humano, a robótica e outras, têm levado a um rápido e profundo impacto
em todas as áreas da economia, alterando o ambiente, até então conhecido.
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Esta época tem sido caracterizada por quatro pontos distintos: a) a revolução na
tecnologia da informação; b) a importância crescente do conhecimento; c) a mudança de
paradigma na administração de recursos em nível de empresas;

e d) a emergência da

inovação como o principal determinante da competitividade (MORTENSEN, 2000).
Willigan (2001) entende que, para serem bem sucedidas, as empresas devem
suplementar a administração de ativos tangíveis, tais como terra, capital e trabalho com a
gerência efetiva da propriedade intelectual ( patentes, direitos de marcas e tecnologia).
Segundo o autor (op.cit.), a companhia do futuro (The Knowledge Company) é formada por
capital humano (conhecimento, relacionamento, personalidades de pessoas, fornecedores e
clientes), aos quais o autor acrescenta os recursos de distribuição e de marketing.
A expansão da economia dos intangíveis, em boa parte, resulta da combinação de três
tipos de tendências:
a.

Globalização: tem havido uma crescente interdependência dos fluxos internacionais de
bens e serviços, investimentos diretos, tecnologia e transferência de capital e redução de
custos pelas empresas. Novos produtos e serviços requerem uma constante necessidade
de renovação tecnológica e conhecimentos atualizados. Companhias precisam ser únicas
nos mercados, atualizadas e suas marcas têm de ser reconhecidas em nível global
(HAND e LEV, 2003; HOUGHTON e SHENAN, 2000; WEGGEMAN, 1997, apud
ANDRIESSEN, 2004);

b.

Desregulamentação dos mercados: o longo alcance destas medidas tem provocado
efeitos importantes em setores chave como os de telecomunicações, transportes,
emergia e serviços financeiros . Barreiras tarifárias e não tarifárias têm sido reduzidas,
assim, bens finais, intermediários e de serviços podem fluir globalmente e com maior
liberdade no mercado internacional (HAND e LEV,2003; TEECE, 2000; apud
ANDRIESSEN, 2004) e

c.

Crescimento exponencial das mudanças tecnológicas: a rápida evolução tecnológica, em
especial as relativas à informação e telecomunicação, tem resultado em uma queda nos
preços do processamento e informação, em uma integração entre comunicação e
computação e no rápido crescimento das redes eletrônicas internacionais (SOETE,
WELL, 1999 apud ANDRIESSEN,2004).
Foi ressaltado no decorrer deste estudo que a valorização dos ativos intangíveis tem

atraído crescente atenção das empresas, pelo seu potencial gerador de valor, despertando a
necessidade de avaliação, mensuração e impacto nos demonstrativos financeiros, fato que
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pode estar relacionado a um movimento de busca por técnicas de mensuração e avaliação
desses bens.
“A falta de transparência dos intangíveis torna difícil para as empresas que tem poucos
ativos tangíveis levantar recursos de investidores ou de bancos, tornando-se em uma
desvantagem para as empresas emergentes de alta tecnologia” (ANDRIESSEN, 2004, p.83).
Lev (2001) concorda com o interesse crescente pela valoração de ativos intangíveis por parte
de agentes econômicos, tais como administradores de corporações e seus acionistas, pelos
investidores e órgãos reguladores do mercado de capitais, pelos formuladores de normas
contábeis e conselhos de administração e pelos formuladores de política econômica, dentre
outros órgãos.
De acordo com Andriessen (2004, p.56): “o assunto intangíveis tem sido de interesse de
várias disciplinas, tais como da contabilidade, de informação e tecnologia, da sociologia,
psicologia, administração, treinamento e desenvolvimento”. Apesar de estar em acordo com o
autor citado, no entanto, outros, como Lev (2001) consideram que os ativos intangíveis têm
sido avaliados de forma deficiente, apesar da sua importância elevada.
Esse crescente interesse pela mensuração dos intangíveis tem levado a um debate
acadêmico tanto a respeito da necessidade de novos métodos de avaliação, quanto de uma
definição mais adequada da sua composição (ANDRIESSEN, 2004).
Outra questão complexa é o tratamento contábil dos ativos intangíveis, pois de acordo
com Iudícibus, Martins e Gelbke (2007, p.227) eles somente podem ser registrados como
efeito de uma transação justa:
Ao se falar em ativos intangíveis, uma questão emerge naturalmente, qual
seja, o porquê da contabilidade não admitir a mensuração e o registro de um
fundo de comércio, do capital humano, do goodwill, entre outros, quando
estes não forem adquiridos de terceiros independentes, por meio de uma
transação amparada pelo princípio de origem anglo-saxônica do arm’s
lenght.

LEV (2001) entende ser necessária uma revisão dos princípios contábeis que têm
restringido a capitalização dos intangíveis, distorcendo as demonstrações financeiras das
empresas, situação que pode agravar-se em vista do progresso tecnológico na “Nova
Economia” e cita Paul Romer (Stanford University), para quem o crescimento econômico
cada vez mais será beneficiado pela geração de conhecimento, a partir do estoque de capital
humano.
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Andriessen (2004) comparou 25 modelos para os Ativos Intangíveis e seus principais
componentes, propostos por diversos autores e destacou que oito consideraram a idéia de
Capital Intelectual e seus componentes como variável que Criam Valor.
Para os efeitos desta pesquisa os Ativos Intangíveis (ver item 2.7) compreendem o
Capital Intelectual e o Goodwill, este definido no item 2.8. Segundo Roos (2003), em uma
organização o Capital Total comprende o Capital Financeiro e o

Capital Intelectual, sendo

que este último possui vários componentes, como por exemplo o Capital Humano, o Capital
Estrutural e o Capital Relacional, modelos foram descritos no tópico 2.13.
Dadas tais considerações deve-se destacar que o presente estudo teve por objetivo
“testar” a teoria de Pulic (2000, 2002a e 2002b), por meio da qual a Eficiência do Capital
Intelectual é ligada à Criação de Valor, com base um um banco de dados do IBGE, aplicado
para cinco setores da indústria de Transformação no Brasil (Tabela 6, tópico 2.9).
Como ponto de partida foram tomadas variáveis utilizadas do Modelo Valor
Adicionado do Capital Intelectual conforme Pulic (2000, 2002a e 2002b) e, de forma
subsidiária, pelo Estoque de Capital Intelectual segundo Luthy (1998) para construção de um
modelo que buscou relacionar o Capital Intelectual à Criação de Valor nas empresas, a partir
de informações publicamente divulgadas. A disponibilidade da informação ao público é um
aspecto positivo dado que maior parte dos ativos intangíveis têm sido geralmente avaliados a
partir de modelos combinando métricas operacionais e financeiras geradas dentro das
empresas, não disponíveis aos público.
Vale ressaltar que o modelo de Pulic (2000, 2002a e 2002b) já foi testado no Brasil
por Richieri (2007), por meio da técnica de Painel de Dados para grandes empresas, baseado
em “Maiores e Melhores”, uma amostra da ordem de 237 empresas (628 observações), de
2000 a 2005, com resultados promissores. Diante dos resultados encontrados com empresas
brasileiras de maior porte surgiu a oportunidade de um teste de confirmação

para uma

amostra mais ampla (empresas de porte acima de 100 funcionários, de setores diversos, no
período de 2000 a 2006, por meio da técnica de Painel de Dados, estáticos e dinâmicos).
O modelo foi gerado a partir de uma base de dados de caráter nacional, fornecida pela
Pesquisa Industrial Anual – PIA Empresa, realizada desde 1967, por um órgão público e
especializado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Destarte, este estudo possibilitou dar as seguintes contribuições:
a) Com a teoria que associa Capital Intelectual à Criação de Valor, adicionando no Modelo o
Valor Adicionado do Capital Intelectual – VAIC, de Pulic ( 2000; 2000a e 2000b), e uma
variável estimativa do estoque de Capital Intelectual, segundo Luthy (1998);
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b) Com a teoria que associa Capital Intelectual à Criação de Valor por meio de painéis
dinâmicos. Os modelos anteriores testaram painéis estáticos;
c) Com testes e comparações em nível setorial, aplicados em amostras de cinco setores da
Indústria de Transformação.Os testes anteriores utilizavam amostras de empresas em
geral;
d) Com testes e comparações em nível setorial, aplicados em cinco setores escolhidos de
forma a contemplar níveis diversos ( baixos e altos) de tecnologia, segundo o Índice
Brasileiro de Inovação – IBI e de participação de acionistas estrangeiros. Os testes
anteriores não consideraram o fator tecnologia e capital estrangeiro na seleção da amostra;
e) Com testes da teoria de Pulic (2000; 202ª e 2002b) com empresas de capital fechado. Os
modelos anteriores testaram a teoria com empresas de capital aberto;
f) Com testes comparativos com empresas de porte médio, acima de 100 funcionários, com
base em amostras da PIA, anualmente levantada pelo IBGE. Os modelos anteriores
testaram a teoria em amostras com empresas de grande porte.
Forma de Organização do Estudo
Esta pesquisa organiza-se em quatro capítulos, não considerando a introdução, as
referências bibliográficas, conclusão e os apêndices. O

Capítulo 1 compreende

a

justificativa, o problema de pesquisa e os objetivos do estudo.
No Capítulo 2 foi realizada a revisão bibliográfica, iniciada por um breve histórico
sobre a evolução das condições econômicas que propiciaram uma evolução sem precedentes
da tecnologia e sua aplicação pelas empresas, sobretudo no pós-guerra, acelerando-se nas
últimas três décadas do século passado. Nesse contexto foi realçado o papel de destaque dos
Ativos Intangíveis nas empresas como fonte de criação de valor e, neste ambiente, o
surgimento da idéia do “Capital Intelectual”.
No Capítulo 3 foram explicitados os procedimentos metodológicos, inclusive os
modelos utilizados; no capítulo 4, discutidos os resultados da pesquisa. Finalmente,
Conclusão, as Limitações, os Apêndices e Referências bibliográficas.

a
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1. JUSTIFICATIVA, PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS
“Riqueza e crescimento na economia atual são direcionadas primeiramente pelos
ativos intangíveis, ou ativos intelectuais” ( LEV, 2001, p.1). Este é o campo de trabalho
deste estudo que buscou testar o modelo de Pulic (2000) para avaliar a criação de valor nas
empresas brasileiras em função do seu Capital Intelectual.
1.1. Justificativa deste estudo
Em paralelo ao processo de abertura comercial e financeira das economias, a partir de
meados do século XX, tem-se observado uma crescente participação dos ativos intangíveis
nas empresas, principalmente desde os anos setenta, gerando um crescente interesse no
desenvolvimento de estudos para a sua mensuração e avaliação.
Para Bowersox, Closs e Cooper (2002),

desde a década dos anos 90, tem-se

observado uma mudança expressiva nas práticas comerciais das empresas, como resultado da
disponibilidade de informação, graças aos impactos da computação, da comunicação via
internet entre os agentes de mercado, reduzindo tempo e custos, aproximando clientes e
fornecedores, como no caso das operações business to business e business to consume,
fazendo da qualidade, a norma a seguir. Para os autores uma economia global rapidamente
emergiu dirigida por estas forças fundamentais, mudando completamente as práticas de
comércio, fazendo surgir as cadeias de suprimento, às vezes chamadas de cadeias de valor ou
cadeias de demanda.
Contractor (2001)

destaca

a necessidade de avaliar os intangíveis em face ao

processo crescente de internacionalização de empresas, quase sempre acompanhada por
algum tipo de aliança estratégica, que requer a sua valoração a mercado. Para o autor, esses
ativos devem ser avaliados nos seguintes casos: a) venda, ou fusão e aquisição de uma
empresa; b) venda, compra, ou licenciamento de ativos intangíveis separáveis como marcas,
patentes, direitos, acesso a bases de dados e tecnologia; c) questões jurídicas envolvendo
posse ou direitos de propriedade; d) questões fiscais na transferência de intangíveis de uma
firma entre países; e) constituição de alianças estratégicas e Joint Ventures, e f) valoração e
administração de investimentos em pesquisas e desenvolvimento, entre outros.
Furrer et ali (2001) e Peteraf (1993), sugerem que a vantagem competitiva de uma
empresa requer que as condições de heterogeneidade entre firmas seja criada e preservada e
somente estes podem produzir vantagens sustentáveis a longo prazo.
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De acordo com Willigan (2001) a Knowledge Company ( Empresa de Conhecimento),
será a empresa do futuro, composta por um elevado valor de ativos intelectuais acumulados,
os quais serão adicionados aos tradicionais ativos tangíveis. Embora não haja ainda uma
unanimidade sobre a definição de Capital Intelectual, há uma concordância entre os autores a
respeito da sua relevância para a firma no futuro, questão que foi abordada no decorrer deste
estudo.
A título de ilustração vale ressaltar apenas dois casos dentre os muitos ocorridos,
mostrando alguns sinais desta nova característica do sistema capitalista, valorizando
relativamente mais, os Ativos Intangíveis do que os Tangíveis nos demonstrativos
financeiros:
a.

Caso IBM & Lotus: em 1995, a IBM, então focada em hardware, fez uma oferta hostil e
adquiriu a Lotus Notes Corporation, valiosa pelo desenvolvimento de um conjunto de
editores de textos e de cálculos, por US$ 3,24 bilhões, dos quais cerca de 57%
referentes à Pesquisas e Desenvolvimento, lançados de pronto a débito de resultados
(devido à regras contábeis inadequadas), distorcendo os resultados da compradora em
relação ao valor de mercado (LEV, 2001) e

b.

O Caso Microsoft & Facebook: em fins de 2007, cerca de 1,6% do capital votante da
empresa Facebook foi adquirido pela Microsoft por US$ 240 milhões, uma empresa
virtual, basicamente composta por ativos intangíveis, que existe há cerca de três anos,
embora ainda sem resultados positivos aos seus acionistas, mas já ostentando 50
milhões de usuários, uma média de 3,5 horas mensais de uso por usuário e alto
crescimento (JINDAL, 2007).
Os dois casos mencionados mostram alguns dos sinais da valorização crescente de

ativos intangíveis, no caso a experiência, imagem, reputação dos empreendedores e o
conhecimento, valorizando os recursos humanos e a tecnologia, ressaltando o seu papel
crescente, ou seja, uma tendência firme como será visto a seguir, posto que ainda não
plenamente refletida nos demonstrativos financeiros. Estes sinais já existiam desde as raízes
do capitalismo na Inglaterra, no século XVI, quando foi viabilizada a primeira oferta privada
de ações pelo ainda jovem Sebastian Cabot e a sua empresa de navegação Muscovi Company1,
valorizando um tipo de intangível sempre muito procurado pelos investidores: reputação,

1

Por volta de 1551, “The Muscovi Company”, uma companhia constituída com três barcos captava 25.000
libras de um pequeno grupo de investidores; o empreendimento foi bem sucedido, a “Muscovi” consegue o
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habilidade e

experiência do empresário, no caso, em parte, herdados do seu pai, um

experiente navegador oceânico (SHARP, 1989).
Pelos motivos já expostos tem sido crescente o interesse acadêmico em pesquisar,
compreender melhor e buscar formas de avaliar os Ativos Intangíveis e sua influência no
desempenho das empresas. Dessas considerações preliminares emergiu a justificativa deste
estudo, qual seja, buscar avaliar a relevância da criação de valor pelo Capital Intelectual nas
empresas brasileiras da Indústria de Transformação, de capital aberto e fechado em nível
setorial. Para tanto, cinco setores da indústria de transformação foram selecionados, de
forma não aleatória; nestas cinco sub-amostras foram testados os modelos que relacionam
Capital Intelectual e Criação de Valor.
Dentre os 25 modelos analisados por Andriessen (2004), como já referido, apenas dois
puderam ceder variáveis para a construção do modelo aqui proposto, conforme explicado em
2.14, do Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado – VAIC, de Pulic (2000, 2002a e
2002b), o modelo principal a ser testado e, de forma subsidiária, do Estoque de Capital
Intelectual, de Luthy (1998), representado pelo Valor do Intangível Calculado – CIV. É
importante destacar que apenas estes são passíveis de testes por investidores que desejam
avaliar intangíveis em empresas fechadas e abertas, a partir dos seus demonstrativos
financeiros e de informações publicamente disponíveis.
1.2. Problema de Pesquisa
O problema de pesquisa é uma questão que envolve intrinsecamente uma dificuldade
teórica, ou prática, para a qual se deve encontrar uma solução. Na percepção de Gil (1999)
toda pesquisa inicia com algum tipo de problema ou indagação e, no caso de uma pesquisa
científica, o problema de pesquisa é uma questão não resolvida, em qualquer domínio do
conhecimento, que envolve variáveis que podem ser tidas como testáveis. O “Capital
Intelectual” vem sendo reconhecido como recurso chave na criação de valor pelas empresas.
Dentro desse contexto esta pesquisa propôs a indagação:
“O Capital Intelectual impacta positivamente na Criação de Valor ?”.
Os ativos intangíveis têm sido denominados por vários autores como o “Capital
Intelectual”, que vem sendo reconhecido como recurso chave na criação de valor pelas
empresas.
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1.3. Objetivo Geral
Dentro desse contexto esta pesquisa teve como objetivo principal investigar se

existe

uma relação entre Capital Intelectual e Criação de valor.
Para alcançar a reposta a este objetivo geral esta pesquisa investigou a relação entre
Capital Intelectual e Criação de valor nas empresas da Indústria de Transformação no Brasil,
segundo o Modelo do Valor Adicionado de Ante Pulic.
1.4. Objetivos Específicos
Dados os setores da Indústria de Transformação definidos pela Pesquisa Industrial
Anual do IBGE conforme apêndice 4, os objetivos específicos são os seguintes:
1.

Testar a relevância explicativa na Criação de Valor pelo Coeficiente Intelectual do
Valor Adicionado (

nos seguintes setores da Indústria de Transformação no

Brasil: a) Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias; b)
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas; c) Preparação de Couros e Fabricação de
Artefatos de Couro, Artigos de Viagem; d) Fabricação de Produtos Têxteis e Calçados; e
e) Fabricação de Máquinas e Equipamentos;
2.

Testar a relevância explicativa na Criação de Valor pelo Valor Intangível Calculado
(CIV) em nível setorial na indústria de transformação no Brasil (setores acima);

3.

Testar a relevância explicativa na Criação de Valor pela Eficiência do Capital Intelectual
(ICE) em nível setorial na Indústria de Transformação no Brasil (setores acima);

4.

Testar a relevância explicativa na Criação de Valor pela Eficiência do Capital Empregado
(CEE) em nível setorial na indústria de transformação no Brasil (setores acima);

5.

Testar a relevância explicativa na Criação de valor pela Eficiência do Capital Humano
(HCE) em nível setorial na indústria de transformação no Brasil (setores acima);

6.

Testar a relevância explicativa na Criação de Valor pela Eficiência do Capital Estrutural
(SCE) em nível setorial na indústria de transformação no Brasil (setores acima) ;

7.

Avaliar se há diferença na Criação de Valor pelo Capital Intelectual nos seguintes setores
na Indústria de Transformação no Brasil: Fabricação. e Montagem de Veículos
Automotores, Reboques e Carrocerias; Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas;
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem;
Fabricação de Produtos Têxteis e Calçados e Fabricação de Máquinas e Equipamentos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA
Desde o final do século XIX o processo de criação tornou-se cada vez mais científico
e coletivo, assim, no plano empresarial, como no plano nacional; as invenções em cadeia,
características da revolução industrial, acarretaram modificações proveitosas nos métodos de
produção (NIVEAU, 1969). Para o autor (op.cit., p.34): “tem-se distinguido freqüentemente ,
a partir de Joseph A. Schumpeter (1883-1950), a “invenção da inovação”, em que, o segundo
termo, entre outras coisas, descreve a utilização, para fins produtivos, de uma técnica
recentemente inventada. O autor cita

o caso de Arkwright, um eficiente empresário,

construtor de fábricas, que fez fortuna utilizando as invenções da época, inovando, ao propor
uma nova combinação entre capital e trabalho na indústria têxtil inglesa do século XVIII.
Estas palavras foram a inspiração para uma breve revisão bibliográfica a partir da
chamada Teoria da Firma, dada a relação entre a empresa, o conhecimento aplicado e a
necessidade de obtenção de retorno para compensar o investimento a ser realizado. A revisão
iniciou a partir da teoria clássica (Adam Smith) e neoclássica (Alfred Marshall) pois estes já
reconheciam a busca de criação de valor pelos empresários; a seguir destacou-se a
importância da administração de recursos para explicar a criação de valor pelas empresas.
Esta ótica serviu de apoio para colocar o foco nos ativos intangíveis como Capital Humano e
Organizacional, além do Capital Físico, que constituem o centro desta pesquisa.
A pesquisa deu destaque especial à Teoria Evolucionária, de Nelson e Winter (1982) ,
pois seu arcabouço tem permitido uma melhor compreensão das transformações por que tem
passado as estruturas empresariais na “Economia do Conhecimento”, conforme Drucker
(2004); autores

têm buscado compreender o comportamento e a evolução dinâmica das

empresas, que vem associando-se, incorporando idéias inovadoras e sistemas ao seu ambiente
organizacional. Em seguida buscou-se conectar esta revisão da teoria à fase progressista do
pós-guerra, à evolução tecnológica, à progressiva liberalização comercial e financeira, à
dispersão do capital das empresas por um crescente número de acionistas, movimento esse
identificado nos EUA por Berle e Means (1987), nos anos 30, e ao interesse progressivo de
profissionais, investidores, gestores de recursos, credores e das próprias empresas em
conhecer, avaliar e, até mesmo, compreender como contabilizar os ativos intangíveis nas
empresas. Dentro deste ambiente foram estudados, acerca dos modelos de Capital Intelectual,
já mencionados, propostas conceituais em debate pelos acadêmicos, por sua relevância, na
busca de uma melhor classificação e compreensão do processo de geração de valor nas
empresas, a partir da utilização dos ativos intangíveis.
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2.1. Breve histórico: as visões a respeito da Teoria da Firma
Na visão de Grant (1996) Teorias da Firma são conceitos e modelos de negócios que
explicam e predizem suas estruturas e comportamentos; embora economistas usem o termo
Teoria da Firma (no singular), não há uma única, uma teoria da firma com multi-propósitos.
Para o autor a busca por razões que justificassem a existência da firma como instituição
ensejou o surgimento das seguintes teorias: a) Da alocação ótima de risco em face das
preferências diferenciadas de risco dos investidores, por Knight (1921) e b) Dos Custos de
Transação focando a eficiência relativa da organização baseada em autoridade (hierarquia) e
em “contratos e mercados”, por Coase (1937) e Willians (1975). Viriam a seguir, para Grant
(1996) a abordagem comportamental de Cyert e March (1963) e a Teoria Evolucionária da
Firma, de Nelson e Winter (1982), com especial destaque nesta pesquisa.
Outras propostas teóricas viriam complementar o arcabouço citado como a da RBV
(Visão Baseada em Recursos) de Penrose (1951) e Barney(1986), ainda em discussão, aqui
apenas sintetizada. A seguir buscou-se dar uma breve visão das principais teorias focando “
Capital Intelectual” e “Criação de Valor”, este, assunto principal desta pesquisa.
2.1.1. Teoria da firma: a criação de valor
Em sua obra clássica An Inquiry into de Nature and Causes of the Wealth of Nations,
publicada em 1776, Adam Smith sugeria que os homens, na época envolvidos em atividades
de navegação, eram guiados pelo interesse privado, porém dava a entender que, agindo assim,
“guiados por uma mão invisível” eram promotores do equilíbrio de mercado, o que seria
socialmente favorável, objetivo que foi redirecionado para os interesses dos acionistas:
By preferring the support of domestic to that of the foreign industry, he
intends only its own security; and by directing that industry in such a
manner as its produce may be of the greatest value, he intends only its own
gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to
promote an end which was no part of his intention” (SMITH, 1952, p.194).

Ao redigir a “Teoria do Monopólio” Marshall (1982) sugeriu que o principal objetivo
dos homens de negócio da época era a obtenção do maior retorno possível sobre os
investimentos realizados. Segundo o autor (1982) o interesse principal de um monopólio é
que o preço de venda possibilite um maior rendimento líquido possível.
As teorias clássica e neoclássica, começando por Adam Smith, apontavam para a
habilidade dos mercados em coordenar a produção econômica e efetuar as transações a um
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custo muito baixo e sem planejamento do governo, idéia conhecida como “Teoria da Firma”,
embora estivesse mais focada na estrutura e na operação de mercados ( BARNEY;
HESTERLY, 2004).
Por sua vez Conner (1991) argumenta que os mecanismos de competição perfeita da
Teoria Neoclássica tenderiam a levar as empresas a maximizar a sua produção até o alcance
de um equilíbrio de mercado onde houvesse retorno econômico nulo para cada uma delas,
uma vez que, individualmente, seriam igualmente capazes de alocar seus insumos nas
condições desejadas, almejando a igualdade do custo marginal `a sua receita marginal. Para a
autora essa condição não se verifica porque os limites para o tamanho da firma são
estabelecidos, por exemplo, por condições tecnológicas, administrativas e escala de fatores.
Havia uma certa insatisfação dentre os cientistas sociais com relação à razão da
existência da Firma dada até então pela explicação de F. H. Knight (1921), com base nos
termos da alocação ótima de risco em face das diversas preferências de risco dos investidores
(GRANT, 1996).
Na opinião de Grant (1996; p.5): “Firmas existem porque são capazes de evitar os
custos associados com as transações de mercado”. Barney e Hesterly (2004) ressaltam a
contribuição de Ronald Coase, em seu artigo seminal de 1937, The Nature of the Firm, ao
discutir a importância dos custos de transação na tomada de decisão das empresas; sua virtude
foi proclamar que, às vezes, o custo de gerenciar as transações econômicas por meio de
mercados é maior do que o custo de gerenciar as transações econômicas dentro dos limites de
uma organização.
Destaque especial foi dado por Penrose (1995) à contribuição de Alfred Marshall nas
obras Principles of Economics (1890) e Industry and Trade (1919). Para a autora (op.cit,
p.XI):
Claramente uma definição da „firma, a partir do seu interior,era requerida,
uma definição mais em linha com as teorias seguidas por economistas
trabalhando com a estrutura da indústria, tais como Alfred Marshall ou
E.A.G. Robinson e outros de outras disciplinas, tratando as firmas como
organizações.

Penrose (1995) sugeriu que a noção de que o mercado limita o tamanho das firmas
parte do princípio de que esta acha-se limitada a produtos dados e que suas possibilidades de
expansão são dadas por específicos grupos de mercados; caso esta hipótese seja derrubada,
porém, o conceito de firma muda e um diferente tipo de análise torna-se mais apropriado, um
conceito que reconheça que uma firma, tendo à sua disposição apropriados recursos, acha-se
apta a produzir qualquer produto para o qual uma determinada demanda possa ser criada. Para
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a autora (op.cit.,p.13): “dizer que uma firma que possa produzir produtos novos, não
especificados acha-se limitada pela demanda é o mesmo que dizer não haver produtos que a
firma possa produzir com rentabilidade”.
O lucro empresarial seria um excedente sobre os custos, ou a diferença entre receitas e
despesas, entendendo-se por despesas todos os desembolsos, que o empresário deveria
realizar direta ou indiretamente na produção (SCHUMPETER,1982). Para o autor, o
empresário buscava produzir uma unidade de produto com o menor dispêndio possível, a
busca do menor custo produtivo foi possível por meio da aplicação de tecnologia
Nahapiet e Ghoshal (1998) ressaltam a importância das teorias do economista clássico
Alfred Marshall sobre recursos à disposição das empresas, tais como, “conhecimento” e
“organização”, considerados facilitadores da produção e da atividade econômica; para eles
Marshall reconhecia o conhecimento como um recurso valioso e já tinha ciência de que
(op.cit. p.245): o conhecimento é a mais poderosa máquina produtiva e

a organização

coopera com o conhecimento.
Conforme Galbraith (1985) a busca do menor custo produtivo foi possível por meio da
aplicação de tecnologia. Segundo o autor (1985, p.22):
Tecnologia significa a aplicação sistemática do conhecimento científico ou
outro conhecimento organizado á tarefas práticas (...).Quase todas as
conseqüências da tecnologia e grande parte da indústria moderna derivam
dessa necessidade de dividir e subdividir tarefas, da necessidade de ainda de
aplicar o conhecimento sobre essas frações e da necessidade final de
combinar os elementos da tarefa no produto acabado, como um todo.

Chandler (1998), ao estudar a as razões e formas de expansão das empresas nos EUA,
destacou a rápida mudança do mercado, mais urbanizado, no século XX, a abertura ao
mercado externo e o desejo de investidores de maior lucratividade, em consonância com as
aspirações dos empresários, os quais, com seus talentos, levariam às mudanças tecnológicas e
às inovações.
2.1.2. A Criação de Valor pela firma e os recursos
Penrose (1995), em 1959, abordou a existência da firma a partir dos seus recursos
internos, a busca de lucros e a imperfeição de mercados. Para a autora, posto que a teoria
neoclássica da firma continuasse dominando o cenário teórico da economia até o último
quarto do século passado, paralelamente, desenvolvia-se uma nova vertente sobre as teorias
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do comportamento e administração das firmas e organizações: a teoria evolucionária, a qual
propunha uma percepção generalizada dos limites da eficácia das explicações dadas pela
economia estática (neoclássica) para o funcionamento dos mercados no mundo moderno.
Carl Menger, da chamada “Escola Austríaca”, deu origem à “Teoria da Imputação”
nos fatores de preço da produção, sugerindo que o valor dos bens utilizados na produção
deveria, sem exceção, ser determinado pelo valor esperado dos bens de consumo que eles
ajudam a produzir (BRUE,2005). Para o autor Menger sugeriu haverem “ordens superiores na
produção”, bens que produziam satisfação aos consumidores de forma indireta, ajudando a
produzir itens que realmente satisfaçam às necessidades do consumidor de forma direta.
Em 1937, foi publicada uma obra intitulada The Valuation of Property, por James
Bombright, professor da Universidade de Colúmbia, Nova Iorque (EUA), em uma tentativa de
integrar as várias teorias de valor pelos economistas clássicos que analisaram a criação de
valor a partir do fator terra, com base em propostas teóricas elaboradas até então pelos
economistas mais ligados a finanças; o autor teria sugerido que o elemento comum nas teorias
citadas era uma tentativa de valorizar os direitos de propriedade, ou a “cesta de direitos legais
e benefícios econômicos” relativos ao direito de propriedade, sem considerar se a propriedade
teria sido de origem real ou pessoal, tangível ou intangível (REILLY; SCHWEIHS, 1999).
Segundo Hanush (1999),desde o final dos anos setenta e inicio dos anos oitenta, tem
sido observado um distinto, quase explosivo crescimento, no interesse sobre as idéias de
Schumpeter como forma de elucidar melhor o processo de criação de valor, a partir de
desenvolvimento tecnológico e de inovação, dentro de duas abordagens teóricas diversas:
a)

Uma, resgata o equilíbrio formal de mercado conforme a economia neoclássica, porém
integra as forças inovadoras, as quais seriam exógenas ao processo;

b)

Outra desenvolve, a partir de um cenário de decisão de alocação em incerteza, uma
“Nova Economia Industrial”.Em nível microeconômico, uma “economia evolucionária,
estruturas em transformação, inovação e crescimento, na qual as forças inovadoras
seriam endógenas, evoluindo dentro de uma interdependência entre os recursos,
originando uma “Nova Teoria de Crescimento” em nível macroeconômico.
No Quadro 1 há contribuição de três escolas econômicas para a teoria da firma, a

saber:
a) a Escola da Organização Industrial,
b) a Escola Austríaca e
c) a Escola da Competição de Chamberlain.
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Perspectiva Estratégica
Itens
Objetivo Estratégico
Condições de
mercado
Modelo de
lucratividade
Natureza dos fatores
de sucesso

Organização Industrial
(OI)
Restrição das forças
competitivas
Equilíbrio

Escola Austríaca

Regularidades
empíricas, ciclos,
estrutura/conduta/
Desempenho
Fatores observáveis,
estrutura de indústria e
posicionamento

Heterogeneidade e
dinâmica de inovação

Quadro 1 A Teoria da Firma es Escolas Econômicas

Descoberta empresarial e
inovação
Desequilíbrio

Fatores não observáveis,
conhecimento e
capacidade de inovação

Competição de
Chamberlain
Diferenciação de ativos
e recursos de produção
Equilíbrio
Heterogeneidade/
competição ente firmas
estruturalmente
heterogêneas
Fatores observáveis:
singularidades nas bases
de ativos das firmas.

Fonte: Vasconcellos e Brito (2004).

Observe-se que a escola da Organização Industrial coloca mais peso nos fatores
externos, diferentemente das demais; esta teoria foi proposta, segundo Andreano e Warner
(1958) por Joe S. Bain com a obra Barriers to New Competition, de 1956. O quadro mostra
que a Escola Austríaca colocou peso nos fatores não observáveis, ou seja, no conhecimento e
na inovação.
2.1.3. A “Nova Economia “ e a Teoria da Firma
Conforme Teece (1998), no século passado,

as economias mais desenvolvidas

passaram por uma grande transformação, desde o processamento das matérias primas até o
processamento da informação e do desenvolvimento, aplicação e transferência de novos
conhecimentos, originando novas atividades caracterizadas por retornos crescentes de escala,
um fenômeno predominante em firmas baseadas em conhecimento. Para Mortensen (2000) a
“Sociedade do conhecimento” teve um forte impulso com os investimentos em capital
humano, habilidades pessoais e tecnologia .
A Teoria do Capital Humano recebeu uma considerável contribuição de dois
pesquisadores, Theodore Schultz (1979) e Gary Becker (1992) segundo Mortensen (2000).
Schultz (1961) haveria proposto: a) que a aquisição de habilidades e conhecimento é uma
forma de capital; b) que parte substancial deste capital resulta em uma forma deliberada de
investimento; e c) que o crescimento deste capital (na época) nas sociedades ocidentais, a
uma taxa muito mais rápida do que o capital convencional ( não humano) talvez viesse a ser a
mais distinta característica deste sistema econômico. Ainda segundo Mortensen (2000) e
Becker (1962) teria sugerido que o estudo dos investimentos em Capital Humano ajudaria a
compreender as diferenças de rendimento entre profissões e atividades no tempo;
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aprofundando seu estudos buscou estimar uma taxa de retorno para o Investimento em Capital
Humano.
A seguir uma breve menção a proposta da Visão Baseada em Recursos – RBV, uma
proposta que, apesar de criticada, teve mérito ao destacar a importância dos recursos na firma.
2.1.3.1. A Proposta da RBV: Visão Baseada em Recursos
Segundo Fahy (2001) prevaleceu, nos anos 80, na área da estratégia, a teoria com
base nas “forças competitivas de mercado”, tendo como um dos pioneiros Michael Porter,
para o qual o desempenho desigual das empresas era justificado com base nos fundamentos da
Teoria da Organização Industrial – IO, de Bain/Mason; esta teoria dava destaque para o papel
da estrutura industrial, a teoria das “ cinco forças básicas”: rivalidade entre competidores,
barreiras a novos entrantes e a substitutos e o poder de barganha de clientes e fornecedores
como fonte das rendas anormais de monopólios a longo prazo. Para o autor, até os anos 80 a
visão baseada em recursos caracterizava-se mais por um processo fragmentado de
desenvolvimento, não constituindo em um corpo teórico unificado de pensamento econômico.
Estudos empíricos têm confirmado a heterogeneidade de desempenho entre empresas,
contrariamente ao esperado pela teoria neoclássica. Tal fato foi confirmado por autores como
Rumelt (1991), McGahan e Porter (1997) e Misangyi et ali (2006), trabalhando com técnicas
variadas; o estudo foi realizado com uma amostra da ordem de 10.000 empresas por Rumelt e
com amostras de mais de 50.000 empresas por Misangyi e McGahan e Porter, com recortes
de tempo variados de meados dos anos 70 até meados dos anos 90. Os estudos dos autores
citados confirmaram os resultados já encontrados sugerindo que fatores internos às firmas
explicam, em média, de 35% a 45% da performance das firmas
No final dos anos 80, um progressivo movimento teórico retomava as idéias da
heterogeneidade entre empresas:
O reconhecimento preliminar da potencial importância dos recursos
específicos da firma pode ser encontrado nos estudos de economistas como
Chamberlin e Robinson nos anos 30 ( Chamberlain 1933 e Robinson 1933),
que foram subseqüentemente desenvolvidas por Penrose (1959). Em vez de
enfatizar as estruturas de mercado esses economistas deram destaque às
heterogeneidades entre empresas e propuseram que seus ativos e
capacidades específicas eram os fatores relevantes que davam origem à
competição imperfeita e aos lucros super-normais ( FAHY,2001,p.44).

Um dos primeiros a reconhecer a importância dos recursos (e suas combinações) na
posição competitiva de uma empresa, em 1959, foi Edith Penrose, ao sugerir a expansão de
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uma empresa, interna ou externamente, por meio de um processo de fusões e aquisições e
diversificações”, vindo a seguir a contribuição de Rubin (1973), para o qual firmas são “cestas
de recursos (NEWBERT, 2007). O autor ainda destaca as contribuições de Prahalad e Hamel
(1990), ao destacarem as competências essenciais de uma organização, bem como, estudos de
Barney (1986 e 1991).
O recursos compreendem todos os ativos, capacidades, processos organizacionais,
atributos das empresas, informação e conhecimento, etc, que possam ser combinados de
forma a aumentar a sua eficiência ( BARNEY,1991). O autor (op.cit.) sugere que, para a
manutenção da vantagem competitiva sustentada a longo prazo, os recursos de uma empresa
devem possuir ter características conhecidas do “Modelo VRIO”, devendo ser: a) valiosos; b)
raros; c) inimitáveis e d) organizáveis.

De acordo com ele, esses três grupos de recursos

ainda compreendem umas série de atributos a seguir:
a. Capital Físico: tecnologia, planta e equipamentos, localização geográfica e acesso a
matérias primas;
b. Capital Humano: treinamento, experiência, julgamento,inteligência, relacionamento
e o discernimento dos funcionários da firma e o
c.

Capital Organizacional: estrutura formal de subordinação, o planejamento formal e
informal, o sistema de coordenação e controle, assim como as relações informais
entre grupos na firma e entre uma firma e o seu entorno.
Conner (1991), propôs um estudo comparativo de cinco escolas de pensamento

econômico, ressaltando, para cada uma das cinco escolas, suas similaridades e diferenças com
a proposta da Visão Baseada em Recursos – RBV e destacou importantes aspectos de
discussão da proposta da RBV. Diericks e Cool (1989) concordam em geral com a RBV,
porém sugerem a possibilidade de substituição a longo prazo, quebrando o pressuposto da
“inimitabilidade” proposto por Barney (1991); isso seria possível, para a autora, uma vez que
outras empresas pudessem oferecer produtos substitutos obtidos por meio da combinação de
outros ativos estratégicos por elas desenvolvidos.

Para Grant (1966, p.10) “a emergente

RBV não é ainda uma teoria da firma., por não haver consenso suficiente quanto aos seus
conceitos ou propósitos”. Como já referido, esta proposta apresenta pressupostos discutíveis.
A seguir uma visão da Teoria Evolucionária, uma teoria com crescente aceitação, pela
marcante contribuição para melhor entendimento da Teoria da Firma, cujos pressupostos
foram fundamentais para o estudo aqui realizado.

35

2.1.4. A Teoria Evolucionária
Schumpeter (1950, p.82-83) sugeriu:
The essential point to grasp is that in dealing with capitalism we are
dealing with an evolutionary process (…) never can be satationary(…). The
fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion
comes from the new consumer´s goods, the new methods of production and
transportation, the new markets, the new forms of industrial organization
that enterprise capitalist creates…

Dosi e Nelson (1994, p.153) sugerem: “Há sinais de que poderia estar havendo um
retorno da Análise e Modelos da Teoria Evolucionária em Economia”.
A questão central é compreender o comportamento da firma, suas capacidades e
limites para adaptação em um ambiente de mudanças, com base nas seguintes (principais)
linhas teóricas de suporte: a teoria da inovação de Schumpeter; a teoria da evolução das
espécies da Biologia; a teoria de sistemas e termodinâmica na Física; e a teoria das
organizações na Administração (BATAGLIA; MEIRELLES,2008). De acordo com os autores
(op.cit., p.6):
A abordagem evolucionária tem como marco inicial o livro, já considerado
um clássico nesta área, de Nelson e Winter (1982), An Evolucionary Theory
of Economic Change, onde são estabelecidas as linhas gerais do que seria
uma teoria econômica evolucionária.

Nelson e Winter (2005) reconhecem a importância de Schumpeter em seu trabalho,
sugerindo que (op.cit., p.568): “De maneira mais geral, a teoria evolucionária identifica um
problema econômico mais complexo do que a teoria ortodoxa. Segundo os autores a razão
principal é que a teoria evolucionária é intrinsecamente uma teoria dinâmica, na qual a
diversidade das firmas é uma característica fundamental e diz respeito aos processos
dinâmicos que determinam conjuntamente os padrões de comportamento das firmas e os
resultados do mercado ao longo do tempo. Para eles a teoria evolucionária rejeita três
componentes: a) a função objetivo global; b) o bem definido conjunto de escolhas e c) a
racionalização da escolha maximizadora das atitudes da firma.
Segundo Dosi e Nelson (1994) a obra de Nelson e Winter (1982) foi seguida por
vários outros trabalhos, explorando a teoria evolucionária na Economia; eles ressaltam que
esta teoria remonta, ao menos, a Malthus e Marx, como também, por outro lado, parece ter
surgido entre economistas que contribuíram para as teorias de equilíbrio como Alfred
Marshall (1948, p.XIV) e Milton Friedman (1953). Conforme Dosi e Teece (1993), a firma é
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baseada em competências específicas para coordenar atividades e aprender sobre novas
atividades em ambientes complexos, sob constantes mudanças.
Nelson e Winter (1982, apud Bataglia e Meirelles) sugerem que as rotinas envolvem o
cotidiano da empresa, característica fundamental na definição das estratégias da firma e
podem ser classificadas em três categorias a saber:
a) Rotinas operacionais: atividades rotineiras da firma;
b) Rotinas de Investimentos: atividades voltadas para o estabelecimento do estoque de
capital; e
c) Rotinas de mudança: atividades voltadas à mudança das características operacionais.
A transferência e a recombinação de capacidades organizacionais repousam na
fundação da Teoria Evolucionária da firma (ZANDER; KOGUT, 1995).
Nelson e Winter (2005, p.582) sugerem:
Em termos mais amplos, a teoria evolucionária está preocupada com os
destinos da maneira de fazer as coisas. Ela vê as organizações em
funcionamento como depositárias de uma parte importante do know-how da
sociedade e também como criadoras de novos tipos de know-how.

“A firma é um repositório de conhecimento que se acha embutido nas rotinas e
processos dos seus negócios” (TEECE, 1998, p.75). Para o autor a essência da firma é sua
habilidade em criar, transferir, reunir, integrar e explorar ativos de conhecimento.
De acordo com Nelson e Winter (2005, p.68) “as regras de decisão são parentes
conceituais muito próximos das técnicas de produção, enquanto a ortodoxia as vê como coisas
muito diferentes”. Para os autores, a firmas, na visão da teoria evolucionária, são tratadas
como motivadas pelo lucro e comprometidas com a busca de maneiras de aprimorar seus
lucros, mas não se supõe que suas ações sejam maximizadoras de lucros em um conjunto de
escolhas bem definidas e dadas.
Quanto aos objetivos da firma há visões diversas: a) Jensen e Meckling (1976)
colocaram mais ênfase na maximização do valor presente dos lucros; b) Brealey e Myers
(2000) ponderam que a empresa deveria criar valor de forma a atender ao interesse dos seus
acionistas, tendo em consideração o relacionamento com seus stakeholders; e c) Na área de
finanças Drucker (2001) sugeriu que a alta administração da firma do futuro deveria decidir
balanceando as dimensões da empresa como uma organização econômica, humana e social.
Nesta pesquisa assumiu-se apenas o princípio de que a empresa deve gerar valor.
A Teoria Evolucionária abriu espaço para melhor compreensão da evolução das
relações entre empresas nos diversos setores, a geração e o uso da inovação, a seguir.
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2.1.5 Classificação setorial por graus de Inovação
Nelson (1981) e Rosemberg (1976), apud Pavitt (1984), observaram haver duas
importantes limitações na teoria a respeito da mudança tecnológica e o seu impacto nas
empresas, ambos ligados a pressupostos da teoria neoclássica: a) Exogeneidade da produção
de tecnologia e inovações e b) Desconsideração da larga variedade de fontes, natureza e usos
das inovações.
Pavitt (1984) ressaltou a relevância do desenvolvimento sistemático de um corpo de
conhecimento (levantando informações numéricas e desenvolvendo uma teoria) que
compreendesse a produção de tecnologia e refletisse a diversidade setorial. Com base em
levantamento de dados já existentes na Inglaterra, de 1945 a 1979, o autor analisou 2000
inovações significantes, realizadas por empresas inovadoras e propôs uma classificação
setorial, com 4 categorias, tendo a empresa inovadora como base de unidade de medida:
a)

Dominada pelos ofertantes (agricultura, construção habitacional; serviços privados e
manufatura tradicional);

b)

Produção Intensiva de escala (volume, como aço e vidro) e montagem ( duráveis);

c)

Fornecedores especializados em equipamentos ( maquinaria e instrumentos), e

d)

Baseada em Ciências Eletrônica, elétrica e química.
Como consequência desta classificação Pavitt (1984) pôde classificar setores por meio

da identificação de “padrões de mudança tecnológica” setoriais. Dos cinco setores
selecionados pela escala de Pavitt três são dominados pelos ofertantes, um é baseado em
Ciências e um é Fornecedor Especializado de Equipamentos.
CNAE

Setores selecionados da PIA

34
Fabr. e Mont.de Veículos Aut., Reb. e Carrocerias
36
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
19
Preparação de couros e fabricação de artefatos de
17
couro, artigos de via viagem e calçados
29
Fabricação de Máquinas e Equipamentos
Quadro 2 Classificação Setorial por Pavitt (1984)

Classificação de Pavitt
Baseada em Ciências
Dominada pelos ofertantes
Dominada pelos ofertantes
Dominada pelos ofertantes
Fornecedores especializados de equipamentos

Fonte: elaborada pelo autor, com base em Pavitt (1984)

Pavitt (1984) fez uma investigação da produção, quanto ao uso de tecnologia e
inovação a nível setorial. Para estes setores foram selecionados alguns indicadores que
constam da Tabela 1. Pode-se verificar nesta tabela que: a) das inovações produzidas a
maioria é de processo, variando de 26% a 42% nos cinco setores escolhidos; b) a mesma
tabela mostra que a maior parte das tecnologias nos setores escolhidos é produzida fora do
mesmo, exceto couros e calçados.
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A Tabela 1 apresenta

indicadores dos cinco setores escolhidos segundo Pavitt

(1984),com relação à produção e o uso de inovação, dentro e fora do setor.
Tabela 1: Geração de Inovação nos Setores por Pavitt (1984)
Setor

Automotivo
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
Couros e Calçados
Texteis
Manufatura de Metais
Setor

Automotivo
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
Couros e calçados
Têxteis
Engenharia Mecânica
Manufatura de Metais
Fonte: elaborada pelo autor com base em Pavitt (1984)

Inovações Produzidas
Das usadas %
Das produzidas
Produzida no
% de Inovações
setor
de produto
37,6
35,2
Nd
Nd
60,0
26,5
16,2
32,9
60,7
42,3
Inovação
Em outros setores por No setor por firmas
firmas c/ principal
c/ atividade
atividade no setor
principal em outros
setores
33,5
18,0
Nd
Nd
50,0
26,5
24,7
36,3
16,0
32,1
34,3
31,4

A tabela 1 mostra, por exemplo, que da inovação produzida no setor: a) o setor têxtil
usa relativamente pouco da inovação em relação aos demais e b) o setor de couro e artefatos
produz a maior parte da inovação que usa e ainda dá contribuição importante para a inovação
em outros setores. Mostra, entre outros aspectos que das inovações produzidas o setor têxtil e
de couros estão em um nível mais baixo que os demais.
Segundo Pavitt (1984), pesquisas de autores realizadas nos anos 70 dão indicações de
que as inovações de produto parecem ser mais relevantes que as de processo, ao menos, em
dois países desenvolvidos, (U.K e EUA), participando com mais de 70% do total das
inovações realizadas.
A inovação é um processo baseado no conhecimento. É atribuída a Joseph Schumpeter
a estratégia de empresários mais dinâmicos, que buscam continuamente exercer uma pressão
constante pela criação de algo novo, que simultaneamente destrói velhas regras e estabelece
novas, tudo sendo orientado pela busca de novas fontes de lucratividade ( TIDD, BESSANT;
PAVITT,2008).
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2.2. O pós-guerra: crescimento econômico, competitividade e avanço tecnológico
A história econômica mostra ciclos de prosperidade e de recessão 1. Segundo Niveau
(1969), com base na teoria concebida pelo economista Joseph A. Schumpeter, uma das
explicações aceitas refere-se às inovações dos empresários dinâmicos, uma evolução marcada
por fases de maior e menor prosperidade, característica própria do sistema capitalista, ligada
às variações na produção e nos preços dos bens comercializados.
Esses fenômenos acham-se associados às flutuações econômicas do sistema
capitalista segundo Schumpeter (1982, p.143): “situações alternantes são as formas que o
desenvolvimento econômico toma na era do capitalismo”, pois para ele, o boom surge porque
se investe mais capital, este se fixa em novos negócios e o impulso se difunde pelos mercados
de matérias primas, trabalho, equipamento, etc.
A partir do pós-guerra, em meados do século passado, iniciou-se uma fase de
profundas alterações econômicas, destacando-se o papel dos doadores de capital, na busca por
novas oportunidades de investimentos no setor produtivo. É possível que essa busca tenha
contribuído para a aceleração do progresso tecnológico, do conhecimento e dos próprios
intangíveis, motivo desta pesquisa.
Segundo Crawford (1994) as estatísticas de emprego nos EUA, no período de 1870 a
2000, mostram um crescimento relativamente mais acelerado da demanda pelo setor de
serviços a partir de 1950-1960, paralelamente à queda na geração de empregos nos demais
setores, um dos importantes sintomas da passagem de uma economia industrial para outra
mais caracterizada pelo conhecimento.
2.2.1. Abertura econômica, competitividade e valorização dos ativos
Para Teece (1998) desde a “Rodada Kennedy” de negociações comerciais nos anos
sessenta, os mercados de bens e serviços têm sido crescentemente liberalizados e barreiras
tarifárias e não tarifárias têm sido reduzidas. Conforme o autor (op.cit.), um significativo
progresso tem ocorrido, pois flui globalmente, com maior velocidade, fatores de produção,
bens intermediários e bens finais, com o progressivo relaxamento das barreiras da
transferência de conhecimento; esse movimento tem sido marcado também pela queda nos
1

N.D.Kondratieff , economista russo apresentou a teoria mais pertinente desses ciclos longos, de cincoenta anos,
em um paper de 1926; para ele haveriam três ciclos desde 1789: o primeiro de 1789 a 1848, da “revolução
industrial e do vapor”; o segundo de 1848 a 1896, das “ estradas de ferro e do aço” e o terceiro, até a introdução
do automóvel, da eletricidade e das indústrias químicas ( NIVEAU,1969).
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custos de transporte, ao mesmo tempo em que tem acelerado o processo de difusão de
informações, quase instantâneas, sobre as oportunidades de mercado, elevando a
competitividade em nível global. Segundo o Fundo Monetário Internacional – FMI, apud
Morcilo (2005, p.547-548):
Globalização seria o nome dado à interdependência econômica crescente do
conjunto dos países do mundo, provocada pelo aumento do volume e pela
variedade das transações transfronteiriças de bens e serviços, assim como
dos fluxos internacionais de capitais, estimulada pela difusão acelerada e
generalização da tecnologia.

Eiteman, Stonehill e Moffett et al. (2002) acrescentam a este cenário: a) intensificação
de operações de fusões e aquisições nas década de 80 e 90; b) fortalecimento das
privatizações e

c)

internacionalização das empresas para melhor posicionamento nos

principais mercados.
O termo “global” esteve ligado aos movimentos de liberalização e desregulamentação,
dinamizados pelo desenvolvimento tecnológico, por meio da telemática e dos satélites de
comunicação ( CHESNAYS, 1996).
Esse fenômeno, de certa forma coincide, nos EUA, a partir dos anos setenta, com
uma maior participação do financiamento direto nas atividades econômicas e, a partir de
meados dos anos 80, com uma maior oferta monetária, queda nos juros dos títulos de longoprazo e valorização dos mercado de ações segundo a média industrial Dow Jones 1985-2000
(MISHKIN, 2000).
Conforme Teece (2000) as mudanças fundamentais que têm ocorrido em uma
economia globalizada estão alterando as bases dos níveis das vantagens competitivas das
empresas e, com estas, as funções gerenciais. Para o autor, o reduzido custo nos fluxos de
informação, o crescimento no número de mercados, a liberalização dos mercados de produtos
e de trabalho em várias partes do mundo, a desregulamentação dos fluxos financeiros no
mercado internacional e o maior risco nos negócios têm alterado os fundamentos para a
criação de valor nas organizações. Na visão de Kay (2000), a desregulamentação dos
mercados, a proliferação dos computadores no lar e no trabalho e a emergência das marcas
globais têm provocado uma mudança constante na definição de indústrias e nas fronteiras da
firma, pois o ambiente tem mudado, tornando-se mais competitivo e, com isso tem sido
alterada a estrutura da firma.
A abertura de mercado, segundo Teece (1998), reduz as vantagens competitivas das
empresas, uma vez que estas podem ser mais facilmente replicáveis pelos concorrentes; este
processo torna mais valiosos os direitos de propriedade intelectual, uma das facetas do direito
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de propriedade, contribuindo para elevar a importância dos ativos de conhecimento mais
difíceis de serem copiados e relativamente mais protegidos pelas leis de cada país, caso dos
direitos de marca, patentes, acordos privados e direitos de reprodução. O autor ainda defende
que esse movimento teria fortalecido os direitos de propriedade nos EUA e no exterior, desde
os anos 80, em uma série de setores, não apenas em áreas novas como a microeletrônica e
biotecnologia, mas também em farmacêutica, química e indústrias mais maduras como a de
petróleo e aço.
Krogh, Ichijo e Nonaka (2000) sugerem que, desde os anos 90, ocorre um
desaparecimento progressivo das fronteiras industriais tradicionais devido ao impacto das
novas combinações do conhecimento, gerando necessidade de mudança na perspectiva
gerencial dos administradores a respeito das suas organizações em uma era marcada por
inovações, antes não imaginadas, pois (op.cit., p.1) “desde os anos 90 a administração do
conhecimento tornou-se um tema de crucial relevância”. Autores, pesquisadores, consultores
e especialistas em mídia de todo o mundo passaram a exortar as empresas a considerarem a
criação de conhecimento como fonte de vantagem competitiva.
Há uma série de características que diferem a “Nova Economia” da “Velha
Economia”, segundo Cooke (2000), dentre as quais três podem ser citadas:
a) é descentralizada, em vez de centralizada;
b) tem retornos crescentes, em vez de constantes;
c) apresenta preços em queda, em vez de em alta; e
d) está mais centrada em tecnologia ligada ao ser humano, em vez da máquina, entre
outras distinções.
2.2.2.

Internacionalização e Cadeias produtivas
Ferraz, Kupfer e Haguenauer (2007) pesquisaram os desafios competitivos enfrentados

pela indústria brasileira no mercado internacional e buscaram diagnosticá-los. Para os autores,
as transformações tecnológicas ocorridas na indústria mundial a partir dos anos 80, em
particular, a rápida difusão internacional das tecnologias de base microeletrônica e as
inovações na organização da produção têm promovido uma sensível elevação dos padrões de
eficiência da indústria mundial.
O gerenciamento das operações via cadeia de suprimento (às vezes chamada de cadeia
de valor ou de demanda) consiste em um arranjo por meio do qual empresas colaboram para
alavancar suas posições estratégicas, obtendo melhoria na sua eficiência operacional
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(BOWERSOX;CLOSS; COOPER, 2002). Os autores também citam os benefícios advindos
do uso da logística, aplicada ao longo da cadeia de suprimento, uma forma mais recente de
rearranjo produtivo que tem sido de vital importância na relação entre empresas, com efeitos
importantes na criação de valor. Alchian e Demsetz (1972 apud Dyer 1996) ressaltam que
economistas já têm reconhecido há algum tempo a obtenção de aumentos de produtividade
por parte dos detentores de recursos, por meio da especialização cooperativa.
Segundo Dyer e Singh (1998, p.662):
Uma firma pode escolher buscar vantagens por meio da criação de ativos
que são especializados em conjunto com o ativo de um sócio em aliança. Os
ganhos produtivos na cadeia de valor são possíveis quando empresas achamse desejosas por construir uma relação, ou transação específica para
investimentos.

Alianças estratégicas não se constituem em um novo fenômeno, pois elas têm sido
importantes nos negócios internacionais desde a virada do século passado ( MOWERY,
OXLEY, SILVERMAN, 1996). Ferraz, Kupfer e Haguenauer (2007,p.15) sugerem um novo
paradigma de competitividade, pois:
Crescem as interações envolvendo mercadorias e tecnologias, exigindo que a
empresa atue como um elo em uma vasta rede de relações envolvendo
fornecedores e clientes: o que se faz internamente às empresas, o que e como
adquirir, o que e como vender são decisões cada vez mais formadas em
parceria com fornecedores e clientes.

Nas economias modernas e avançadas, a “cadeia de valor” tem sido caracterizada por
um processo de especialização entre firmas; as firmas individuais engajam-se em uma estreita
linha de atividade, por sua vez inserindo-se em uma complexa cadeia de relacionamento do
tipo input-output com outras empresas ( DYER, 1996).
Cooke (2002) destacou o retorno do arranjo produtivo conhecido como “cluster” ( que
para ele havia perdido força em meados do século XX) nesta nova economia, por ele chamada
de “economia baseada em conhecimento”. O autor explorou a dimensão geográfica desses
arranjos produtivos e deu destaque aos benefícios gerado em nível geográfico pelos clusters,
por meio de economias de escala e especialização industrial, passando a ter maior destaque
nas operações de grandes empresas, especialmente às mais ligadas a tecnologia, com o
objetivo de ganhar eficiência e competitividade, a exemplo das empresas do Vale do Silício
nos EUA.
As empresas do século XXI, posto que menos verticalmente integradas, acham-se
relativamente

mais conectadas do que suas congêneres da era industrial, visto que a
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integração vertical da era industrial tem sido crescentemente substituída por uma rede
próxima de colaboração próxima e por alianças com fornecedores, clientes e funcionários,
dadas as facilidades da tecnologia da informação e da internet (LEV,2001).
Após entrevistarem mais de 30.000 empresas Bovet e Martha (2001) reconheceram a
relevância das cadeias de suprimentos para a geração de eficiência e lucros adicionais, nas
empresas bem sucedidas de setores diversos, que chamaram de “rede de valor”. Os autores
pesquisaram a criação de valor pelas empresas e ressaltaram a criação de um novo modelo de
negócio, reorganizado a partir de uma mesma cadeia produtiva, cujo objetivo é conciliar a
produção de bens e de serviços a um custo eficiente, mediante a crescente e cada vez mais
exigente demanda dos clientes. Da mesma forma, após pesquisarem mais de 30 cadeias de
suprimento inovadoras na América, Europa e Ásia, os autores (op.cit.) destacaram a
existência de redes de valor semelhantes à criada pela Dell Computers, destacando a Cisco
Systems, Gateway, Miller SQA (mobiliário para o lar), Streamline.com (serviços para o lar) e
outros, na vanguarda da criação de “redes de valor”.
Lev (2001) ressalta os relacionamentos próximos entre empresas, fornecedores e
clientes, na maioria virtuais e baseados em intangíveis, como o caso do sistema de instalação
e manutenção de produtos da Cisco, todo baseado na web, conectando a empresa com seus
clientes; as centenas de alianças para pesquisas e desenvolvimento da Merck; e a cadeia de
valor computadorizada da Wal- Mart, como exemplos dessas ligações intangíveis e sugere
que (op.cit., p.13): “Esses intangíveis valiosos, frequentemente denominados Capital
Organizacional, não eram os maiores direcionadores de valor antes dos nos anos 80”,
enquanto nas empresas modernas, esses intangíveis organizacionais estão entre os ativos de
maior valor.
2.2.3. Economia do conhecimento e criação de valor
Segundo Drucker (1994) há três fases no desenvolvimento em direção à “Economia
Intangível”:
a) Revolução Industrial ( 1750-1880), durante a qual as empresas utilizaram-se de
conhecimento para produzir ferramentas e produtos;
b) Revolução da Produção (1880-1945), durante a qual as empresas usaram o
conhecimento para melhorar os processos com o uso de mão de obra e
c) Revolução Gerencial (1945 até o presente), na qual organizações utilizam-se do
conhecimento para aprimorar o próprio conhecimento.
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Drucker (2003) vem pesquisando, desde meados da década de cinqüenta, as relações
entre inovação e espírito empreendedor. Para ele (2003, p.5) “estamos nos estágios iniciais de
uma das mais importantes transformações tecnológicas, de longe mais avassaladora do que os
mais arrebatados futurólogos poderiam imaginar”. Na perspectiva de Roos et al.(1997), o
impacto da chamada “Economia do Conhecimento” não se acha limitado às novas indústrias,
ou aquelas baseadas em tecnologia, mas é generalizado, por três razões básicas:
a)

A forma como a informação é processada e armazenada, com baixo custo e alta
velocidade, confere maior habilidade no uso de informações e tende a demandar maior
nível de conhecimento;

b)

A tecnologia de comunicações acoplada às melhorias no transporte, aproxima nações e
regiões geograficamente separadas, elevando a complexidade de cada ação, pois as
influências passam a ser globais, não apenas locais; mais informação é necessária para
as tomadas de decisões pois, uma ação tende a gerar mais informações do que antes; e

c)

Maior sofisticação dos consumidores (na maior parte dos casos desejam mais serviços
pelo mesmo preço, mais informação e conhecimento) e, por conseqüência, necessidade
de maior sofisticação para atender às necessidades adicionais dos consumidores.
Kay (2000) aponta para um aumento na capacidade das empresas em replicar as

inovações dos seus competidores, devido à crescente disponibilidade de informação; o autor
também faz referência ao “conhecimento tácito”,o qual tem sido incorporado às rotinas
organizacionais pelos

funcionários, característica das empresas de alta tecnologia de

prestação de serviços.
Para Baldwin e Hanel (2003) a criação de conhecimento e

inovação em uma

economia aberta, mais competitiva, têm sido a força dinâmica que muda a própria economia;
provê novos produtos e processos, gera aumento na produtividade e leva à melhoria dos
padrões de vida, ocupando uma posição central na atividade empreendedora.
Após analisarem o sucesso de organizações, em vários setores, de países diversos, os
autores Tidd, Bessant e Pavitt (2008) reforçaram a importância de uma nova postura
empresarial orientada para a “Gestão da Inovação”, de forma a gerar vantagem competitiva.
2.2.4. A geração de conhecimento destaca o papel dos ativos intangíveis
Sveiby (2000) e Roos et al. (1997) têm ressaltado o quão crucial é a administração
cuidadosa tanto dos ativos tangíveis (visíveis), como dos intangíveis, nem sempre visíveis aos
administradores, nas tomadas de decisão
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A importância dos intangíveis já havia sido detectada por economistas como John A.
Hobson (1858-1940). Para Hobson 1983, p.181):
Nas empresas honestas, de capital acionário, embora a forma de
capitalização seja atribuir um valor separado aos ativos tangíveis
(terra,
edifícios, maquinaria, estoques,etc.) e aos ativos intangíveis (direitos de
patentes e reputação,entre outros), a avaliação real dos ativos fundamentase na capacidade de lucro..., os ativos intangíveis só podem ser avaliados por
sua produtividade líquida, que, por sua vez, somente pode ser estimada
atribuindo-se a eles todo o valor do capital dos ganhos futuros .

Já tem sido reconhecido há tempo que a prosperidade econômica está fundamentada
no conhecimento e na sua aplicação produtiva, tornando-se a essência do crescimento das
economias modernas, uma frase cunhada pelo economista Simon Kuznets em 1966, Prêmio
Nobel de Economia em 1971 (TEECE,2000).
Segundo Lev (2001), professor da Universidade de Nova Iorque (EUA) os ativos
intangíveis sempre existiram, de forma óbvia, nos anos 70 e muito antes, datando dos tempos
do início da civilização. Para o autor o movimento recente está relacionado à competição
crescente entre as empresas e ao desenvolvimento da tecnologia da informação, e continua
destacando que (op.cit., p.10):
O que tem sido uma novidade é a combinação única (desde meados dos anos
80), de duas forças únicas relacionadas: uma tem sido a competitividade
intensa nos negócios, trazida pela globalização no comércio e a
desregulamentação em setores econômicos chaves (por exemplo as
telecomunicações, eletricidade, transporte e serviços financeiros). A segunda
é o advento da tecnologia de informação,mais recentemente exemplificada
pela internet. Esses dois fundamentais desenvolvimentos, um político e
econômico, o outro tecnológico, têm alterado dramaticamente a estrutura das
corporações e catapultado os ativos intangíveis, tornando-os os maiores
criadores de valor dos negócios nas economias desenvolvidas.

De acordo com Blair e Wallman (2001) a participação do segmento de serviços no PIB
dos EUA passou de 22% em 1959 para 39% em 1999, devido, em grande parte, aos efeitos da
“Nova Economia”, caracterizada pela valorização do conhecimento, pelo maior crescimento e
valorização dos ativos intangíveis em relação aos ativos tangíveis.
A Figura 1 a

seguir mostra

a expansão mais do que proporcional dos ativos

intangíveis, em relação aos ativos tangíveis, na economia dos EUA, no período que vai de
1959 a 2007. Observa-se, com clareza, neste gráfico, que a relação dos Ativos Intangíveis
sobre o PNB norte-americano, cresceu vagarosamente de 1959 até o final dos anos 70, quando
inicia um ciclo de alta, equiparando-se, em 2007, à relação dos tangíveis sobre o PNB.
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Figura 1- Evolução da razão dos Ativos intangíveis pelo PNB dos EUA ( 1959-2007)
Fonte: Nakamura (2008) .

A economia dos EUA é a maior economia industrializada dentre as nações
desenvolvidas e seu Produto Nacional Bruto representa mais de 25% do PNB global, uma
amostra relevante do que ocorre no mundo desenvolvido.
Segundo Nakamura (2008), economista do Federal Reserve de Filadélfia, EUA, os
ativos intangíveis podem ser estimados de três formas: a) Intangíveis criados por gastos das
empresas tais como pesquisa e desenvolvimento, software e outros intangíveis; b) emprego
em certas ocupações criativas tais como cientistas, engenheiros, designers e escritores; e c)
margens das corporações. Pesquisas, com dados da economia dos EUA, no período 19592007, evidenciam que os fluxos anuais de investimentos em ativos intangíveis têm ocorrido
em volumes superiores aos dos ativos tangíveis, como porcentagem do PIB, principalmente
desde meados dos anos 70, como mostra a Figura 1, em 2008, acima dos 8% ao ano
(NAKAMURA,2008). Teece (2000) justifica os impactos positivos na lucratividade das
empresas conforme o quadro a seguir.
Fases

Seqüência de ocorrência das fases

1.

Redução de custo e aumento na velocidade do fluxo de informações

2.

Expansão do mercado de produtos intermediários

3.

Acesso mais fácil a ativos complementares

4.

Perdas das fontes de vantagens competitivas tradicionais

5.

Fontes de vantagens competitivas: conhecimento tácito e outros intangíveis

6.

Dinamismo é função da capacidade da firma explorar os intangíveis

7.

Lucratividade anormal ( conseqüência das fases 5 e 6).

Quadro 3 Ativos Intangíveis e Competividade

Fonte: Teece (2000, p.4)
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Para Brealey e Myers (2000) as empresas investem seus recursos em uma variedade
de ativos que incluem os ativos tangíveis, tais como a planta produtiva e o maquinário e em
ativos intangíveis, a exemplo de contratos gerenciais e patentes; o objetivo dessas empresas é
investir em ativos reais cujos valores excedam o seu custo. Assim, para intangíveis terem
valor econômico, devem combinar-se com os demais ativos, gerando desta forma um efeito
positivo. De acordo com Reilly e Schweihs (1999, p.9) os ativos intangíveis devem:
a) Gerar um beneficio econômico mensurável aos seus proprietários, o qual
pode ser quantificado por meio de uso de medidas financeiras tais como
Lucro Líquido Operacional, Lucro Líquido antes do Imposto de Renda,
Fluxo de Caixa Bruto ou Líquido entre outros parámetros;
b) Potencialmente incrementar o valor dos outros ativos aos quais estão
associados, os quais podem incluir, por exemplo, ativos tangíveis tais
como propriedades pessoais e bens reais ou outros bens intangíveis

Krogh, Ichijo e Nonaka (2000), citam especificamente o caso de empresas conhecidas
mundialmente tais como Dow Chemical, Skandia, Siemens, e Nokia como exemplos por
haverem decidido não apenas acelerar seus esforços na administração de conhecimento como
arma estratégica para o sucesso, mas também por haverem decidido mudar significativamente
seus procedimentos operacionais compatibilizando-os com a nova política gerencial. Já para
Reilly e Schweihs (1999) os ativos intangíveis frequentemente existem como parte de uma
montagem integrada de outros ativos de negócios, sendo

combinados, com outros ativos

tangíveis, de forma a prover renda econômica aos seus proprietários.
2.2.5. A busca de valor pelos investidores
Pesquisadores têm observado um movimento crescente dos investidores internacionais
na localização de oportunidades de investimento em empresas criadoras de valor. Saunders
(2000) destacou uma alteração na intermediação financeira, do ponto de vista dos poupadores,
uma migração dos recursos dos poupadores individuais e dos intermediários financeiros
tradicionais para Fundos de Pensão, Seguros e outros veículos semelhantes de poupança, um
movimento visível, de forma mais destacada, nos EUA, Japão, Alemanha e Grã-Bretanha.
Chesnays (1996 e 1999) destacou o crescimento relativamente mais rápido dos ativos
em poder dos investidores institucionais (Fundos de Pensão, Seguradoras e Fundos de
Investimentos), desde os anos 80; com base nos dados da Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE o autor mostrou que, em 1995, o total dos ativos
destes investidores era próximo de 98% do Produto Interno Bruto – PIB mundial, US$ 21
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trilhões, elevando-se em 1999 para cerca de US$ 33 trilhões e, por volta de 2005, próximo dos
US$ 40 trilhões. Uma explicação deste fenômeno foi sugerida por Minsky (1996, p.3):
O capitalismo é um sistema dinâmico que tem se desenvolvido de muitas
formas e, mesmo agora,formas diversas co-existem. Nos EUA os estágios
financeiros do capitalismo podem ser caracterizados como o seguintes:
Capitalismo comercial;
Capitalismo industrial e financiamento “wild-cat”;
Capitalismo financeiro e financiamento do estado
Capitalismo dos Administradores de Recursos.

Segundo Minsky (1996), nesta nova forma de capitalismo nos EUA, por ele
denominada Money Manager Capitalism, os fundos mútuos de investimentos e os fundos de
pensão são os detentores mais próximos de um vasto volume de recursos. Na visão de Brealey
e Myers (2002, p.3): “o segredo do sucesso da administração financeira de uma empresa é a
geração de valor”. Para o autor os administradores de recursos de terceiros são avaliados
pela performance conseguida na escolha de ativos, motivo pelo qual têm buscado maximizar
o retorno dos seus investimentos, por meio de uma combinação entre dividendos, juros
recebidos e apreciação do valor das ações. Segundo Jensen (2001), a persistente busca de
resultados têm influenciado os fluxos de investimentos em novas tecnologias. Uma parte
desses recursos tem sido canalizado para empresas de tecnologia e retorno diferenciados.
2.3. O Valor dos Intangíveis e as demonstrações financeiras
A evolução crescente do valor dos intangíveis havia sido sugerida por diversos
pesquisadores. Para Blair e Wallman parte da diferença entre o valor de Mercado das
empresas e o valor patrimonial (2001) estaria ligado aos intangíveis:
Uma parte significativa da discrepância atual entre o valor de mercado2 e o
valor patrimonial das ações das empresas parece dever-se aos investimentos
em intangíveis. As ações das empresas deveriam declinar cerca de 2/3 ou
mais para eliminar esta referida distorção (BLAIR, WALLMAN, p.749).

Krogh, Ichijo e Nonaka (2000) destacam um movimento paralelo, valorizando os
ativos intangíveis dentro de muitas organizações, ao criar uma crescente discrepância entre o
seu valor contábil e o valor de mercado, a exemplo da “Skandia”, uma empresa seguradora

2

Dá se o nome de Valor de mercado ao produto da quantidade de ações do Capital Social, conforme suas várias
espécies e tipos, pelos seus respectivos preços negociados nas Bolsas de Valores.
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sueca que tem sido considerada a pioneira ao dar um tratamento diferenciado à administração
e contabilização desses ativos.
Para Reilly e Schweihs (1999), a maioria dos negócios possui alguma forma de ativo
intangível que, combinados a outras formas de ativos tangíveis, proporcionam aumento de
renda econômica aos seus proprietários. Para os autores este é um conceito compreensível
quando se percebe que o valor do Índice Standard & Poors 500, e, em determinadas épocas,
alcança até mesmo um valor várias vezes superior ao valor patrimonial contábil das empresas
ali negociadas.
Roos et al. (1997) destacam o importante descolamento que tem havido entre o Valor
de Mercado e o Patrimônio Líquido contábil, acima do valor

para repor os ativos

contabilizados. Com base em análises de empresas americanas, de vários setores, os autores
sugerem que haveria uma forte relação entre esta diferença e o crescimento de importância do
valor de ativos intangíveis tais como os investimentos em conhecimento, marcas e patentes,
projetos inovadores e demais “ativos invisíveis” que têm capacitado as empresas a realizarem
uma maior e mais rápida criação de riqueza do que os clássicos fatores de produção 3.
Na visão de Sveiby (1998), a diferença entre o Valor de Mercado das empresas
listadas nos EUA (NYSE) e seu respectivo valor patrimonial cresceu no período de 1920 a
1997, e poderia ser considerado uma indicação de longo prazo da tendência de valorização
relativa dos intangíveis frente aos tangíveis. Esta diferença parece ter crescido, desde o pós
guerra, mas oscilou no período citado (Apêndice 5).
Margareth Blair do Brookings Institute, uma instituição privada de pesquisa dos EUA,
após analisar mais de 1000 empresas não financeiras, listadas em bolsas de valores, em um
período de 20 anos, com dados da Compustat, mostrou haver, no período um aumento no
valor da contribuição dos intangíveis ao valor das empresas: a) em 1978, 80% do Valor de
Mercado das empresas achava-se associado ao valor dos bens tangíveis e 20% ao dos bens
intangíveis; b) em 1988 (10 anos passados), 45% eram devido aos bens tangíveis e 55% aos
intangíveis e c) em 1998, cerca de 30% do valor das empresas eram devido aos bens
tangíveis, enquanto 70% estava associado aos bens intangíveis ( SULLIVAN, 2000).
A Tabela 2 mostra dados das empresas negociadas na Bolsa de Valores (NYSE).

3

Conforme a Teoria Econômica os fatores de produção considerados clássicos são terra, trabalho e capital.
Segundo Morcillo (2005), na economia, é necessário diferenciar o capital físico do Capital Humano
( conhecimentos e qualificações adquiridos pelos indivíduos por meio da educação e experiência). Machlup
(1962) propos uma função de produção baseada em conhecimento.
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Tabela 2 Valor de Mercado e Patrimonial de Empresas na NYSE em 2008 ( 1 trimestre)
Empresas
Wall Mart
Exxon Mobil
Chevron Mobil
General Motors
General Electric
Ford Motors
Citigroup
Bank of America
IBM
Procter Gamble
Microsoft
Google
Fonte: Fortune 500 (2008)

Faturamento

Ativo Total

(1)
378
373
211
182
177
173
159
119
99
76
51
17

(2)
164
242
149
149
795
279
2187
1716
120
138
63
25

Patrimônio
Líquido
(3)
65
33
77
(37)
116
6
113
147
37
67
31
23

Valor
de Mercado
(4)
209
456
176
11
366
12
109
169
158
214
260
137

Relação
VM/VPA
(5)=(4): 3)
3,2
13,8
2,28
Nd
3,2
2,0
1,0
1,1
4,3
3,2
8,4
6,0

Percebe-se na Tabela 2 que, nas maiores empresas dos EUA, em 2008, o Valor de
Mercado geralmente supera o valor

do Patrimônio Líquido, relação esta, via de regra,

superior nas empresas intensivas de conhecimento, em setores variados, não apenas naqueles
de tecnologia de ponta, como alguns poderiam supor. Ver coluna 5, Tabela 1.
Segundo Sveiby (2000), essa diferença deve-se em grande parte ao valor dos ativos
intangíveis. Para o autor ( op.cit., p.31):
O valor de uma empresa corresponde ao valor de avaliação das suas ações
pelo mercado. Quando a cotação é superior ao valor contábil a teoria de
finanças considera este suplemento da parte dos investidores como um
benefício pelo potencial de lucros futuros. Por ocasião da venda da empresa
este potencial converte-se no chamado Goodwill, portanto, nos ativos da
empresa deve haver algum elemento que proporcione algo mais do que um
investimento em ativos conhecidos. Este algo mais é invisível,pois não está
refletido na contabilidade e, além do mais, é intangível, já que não se trata
de imóveis e recursos financeiros.

Pesquisadores têm buscado elaborar uma teoria que possa encontrar uma explicação
aceitável para a diferença entre o Valor de Mercado de uma empresa e o dos livros. Para
Blair e Wallman (2001), mesmo as empresas manufatureiras mais antigas da “velha
economia” já têm compreendido que a sua imagem e a sua marca podem ser tão ou mais
relevantes em valor para capacitá-las a gerar fluxos de lucros como o número de novas
máquinas e equipamentos, que tais empresas poderiam adquirir para as suas novas plantas
produtivas. Já segundo Sveiby (2000) as diferenças, às vezes acentuadas entre Valor de
Mercado e valor contábil do Patrimônio Líquido (Tabela 1), tendem a ser maiores justamente
nas atividades mais relacionadas com a tecnologia de informação, ou por pertencerem a
segmentos de alta tecnologia, caso da Microsoft e Intel e do setor farmacêutico.
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Para Brealey e Myers (2000) há diversidade nos marcos regulatórios contábeis entre as
diversas nações no tratamento dos ativos intangíveis. Isso impede comparações não viezadas.
Os números na tabela 2 foram extraídos de demonstrativos financeiros de algumas empresas
norte-americanas e mostram uma substancial diferença do Valor de Mercado em relação ao
valor do seu respectivo Patrimônio Líquido, a qual varia dependendo dos marcos regulatórios
de cada país para a contabilização dos Ativos Intangíveis 4.
Esta diferença, proporcionalmente maior que a média, tem sido observada em
empresas de setores variados, como também de intensa tecnologia, em parte devido a ativos
intangíveis não contabilizados, a exemplo de empresas tais como a Merck, Caterpillar e Wal
Mart nos EUA (ROOS, 1997).
Segundo Iudícibus, Martins e Gelbke (2007), tal excedente pode referir-se à forma de
contabilização do Goodwill, resultante da aquisição de uma empresa por valor acima do valor
contabilizado. As tabelas 2 e 3 evidenciam exemplos de contabilização de intangíveis ( ativos
identificados) e Goodwill, nos EUA, no 1 trimestre 2008.
Tabela 3 – Contabilização de Intangíveis no 1 trimestre 2008 (EUA) em US$ bilhões
Empresas (1)
Valor de Ativos
Patrimônio
Ativos
Valor do
Mercado
Líquido P/L Intangíveis
Goodwill
Valor
% PL
1.Exxon (XOM)
489,6
258,2
123,1
7,1
5,7
n/a
2.General Electric (GE)
320,3
833,9
116,0
15,9
13,7
83,1
3.Microsoft (MSFT)
279,3
70,7
37,6
1,6
4,3
10,4
4.AT&T
237,9
275,6
115,4
58,4
50,6
70,7
5.Procter Gamble (PG)
203,8
145,4
69,6
33,6
48,3
59,7
6.Berkshire Hat.(BRK-A)
189.5
281,0
85,8
n/a
n/a
32,4
7. Wall Mart Stores (WMT)
225,6
163,5
48,5
n/a
n/a
16,1
8.Johnson & Johnson (JNJ)
191,1
86,0
45,6
14,8
32,4
14,6
9.Chevron (CSV)
207,4
148,8
77,0
n/a
n/a
4,6
10.BankAmerica (BAC)
161,0
1,715.8
146,8
10,3
7,0
77,5
Notas: (1) Dados de encerramento de 31/03/2008 e Valor de Mercado de 16/05/08 em US$ bilhões
Fonte: Classificação pela Fortune 500 (2007) e Yahoo Finance (2008) .

A tabela 3 mostra que, em 10 das maiores empresas dos EUA, tem havido valores
significativos contabilizados, tanto de intangíveis como de Goodwill. A tabela 4 mostra a
relação do valor dos tangíveis líquidos contabilizados, em relação ao do Patrimônio Líquido,
ao longo de 2007. Em cinco das empresas parece ter havido queda na relação entre os Ativos
Tangíveis e o Patrimônio Líquido, em três houve estabilidade e em duas houve crescimento.

4

Conforme Brealey e Myers (2000, p.833): “ ao se comparar os índices financeiros de empresas nos EUA é
preciso ter-se em consideração que eles possuem um certo grau de liberdade na forma por meio da qual
reportam seus resultados e valores contábeis”. Para os autores nos EUA há uma certa discricionariedade na
decisão de contabilizar intangíveis tais como patentes, direitos e franquias.

52

Tabela 4 – Evolução dos Ativos Tangíveis líquidos pelo Patrimônio Líquido ( EUA) (1)
Empresas
1. Exxon Mobil (XOM)
2.General Electric (GE)
3.Microsoft (MSFT)
4. AT &T (T)
5.Procter Gamble (PG)
6.Wall Mart Stores (WMT)
7. Berkshire Hathaway (BRK-A)
8.Johnson & Johnson (JNJ)
9.Chevron (CVX)
10.Bank America (BAC)
Fonte: Yahoo Finance (2008)
Nd – não disponível

A

Ativos Tangíveis Líquidos : Patrimônio Líquido (%)
31/12/07
30/09/07
30/06/07
31/03/07
15
16
17
21
Nd
Nd
Nd
Nd
69
68
63
82
35
35
36
35
Nd
35
36
35
75
76
76
76
72
73
73
72
35
34
32
32
94
94
94
93
40
44
45
44

importância dos ativos intangíveis para as maiores empresas,

por valor de

mercado, negociadas na NYSE (EUA) tem requerido uma nova postura estratégica, reforçada
por Roos et al.(1997, p.14) para quem “a mudança paradigmática é que as empresas têm que
passar a gerenciar todos os seus ativos e todos os seus fluxos e não apenas os visíveis”. Na
mesma linha Sveiby (2000,p.39), sugere: “na realidade os ativos intangíveis
importantes que se seus executivos não souberem como administrá-los

são tão

adequadamente

podem até mesmo levar suas empresas a passar por dificuldades financeiras”. Os autores
podem estar referindo-se à administração da imagem da empresa, das marcas, patentes, seu
relacionamento, etc.
Na visão de Briginshaw (2002, p.5) “há dois valores para cada unidade de ação, o
valor de mercado da ação e o valor intrínseco da ação”. Segundo ele o valor de mercado é
fácil de ser identificado, mas o que realmente é desejado pelo investidor, não é o valor do
mercado no passado ou no presente, mas as informações que refletem o seu valor futuro, uma
indicação do valor intrínseco da ação, dado pela capacidade da empresa em gerar lucros e
fluxos de caixa descontados a valor presente. Para o autor (op.cit., p.55) muitas empresas
estão engajadas na aquisição de outras, gerando uma importância a ser contabilizada no Ativo
Intangível, cujo valor tende a ser maior nas empresas da “Nova Economia”, a exemplo das
“ponto.com”, devido ao seu valor patrimonial ser geralmente mais baixo do que a média das
empresas em geral.
Para Lev (2001, apud Hitchner 2003) tem havido uma diferença na composição dos
intangíveis em relação à situação dos anos 70, fato explicado pela evolução da indústria de
serviços (alta tecnologia e de serviços profissionais, entre outras).
A contabilidade tradicional apóia-se nos princípios dos custos históricos, ou seja, se há
uma fatura, uma nota fiscal, há um ativo e este pode ser avaliado; de forma inversa, se não há
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uma fatura, não há um ativo e este princípio dificulta a contabilização dos intangíveis nos
demonstrativos financeiros (HITCHNER, 2003).
Segundo Lev (2001 apud Perez e Fama, 2006) as deficiências de informação
disponíveis sobre os ativos intangíveis podem trazer as seguintes conseqüências a nível da
contabilidade: a) maior custo de capital, particularmente em empresas muito intensivas de
conhecimento e b) sub-avaliação por investidores das ações de empresas intangívelintensivas, particularmente naquelas sem níveis significativos de lucratividade.
2.4. As demonstrações financeiras e o valor de mercado da empresa
Upton Jr. (2003) sugere a seguir possíveis situações que podem elucidar o porquê da
diferença entre o Valor de Mercado e Contábil do Patrimônio Líquido das empresas:
1. Valor dos livros
2.
Avaliação de mercado das diferenças entre os saldos contábeis e o valor subjacente
reconhecido de ativos e passivo
3.
Avaliação de mercado do valor subjacente dos itens de ativos e passivos não reconhecidos
nos demonstrativos financeiros, caso das patentes internas geradas por pesquisa e
desenvolvimento
4.
Avaliação de mercado de direcionadores de valor de intangíveis ou reduções de valor que
não se acham definidas pela contabilidade, caso da “moral dos que servem a empresa”;
5.
Avaliação de mercado dos futuros planos da empresa, oportunidades e riscos do negócio
6.
Outros fatores inclusive “bolhas”, pessimismo e psicologia de mercado
7. Valor de Mercado da empresa
Quadro 4 Diferença Contábil: Valor de Mercado x Valor Contábil

Fonte: Upton Jr. (2003, p. 470 )

Nakamura (1999) fez um simples exercício contábil buscando mostrar porque, ao seu
ver, desde meados dos anos 70, quando os investimentos em ativos intangíveis começaram a
crescer, iniciava-se uma subestimação dos saldos contábeis dos investimentos, para ele fruto
de regras contábeis inadequadas, conforme o exemplo por ele exemplificado:
SITUAÇÃO A: no primeiro uma dada empresa comprou matéria prima a prazo, produziu,
vendeu e perdeu parte, mas teve resultados positivos. As perdas foram deduzidas como
custo da produção, sendo o resultado positivo e o seu patrimônio líquido cresceu;
SITUAÇÃO B: o empresário repete exatamente suas operações iniciais no segundo ano,
mas decide investir em pesquisas, na marca, no ponto de venda, no relacionamento com
fornecedores e clientes e em sistemas de controle de estoques. Considerando-se todas as
variantes constantes, caso o ganho operacional haja sido exatamente o mesmo das
operações no ano 1, o resultado líquido será menor, devido às despesas em ativos

54

intangíveis não ativadas, mas lançadas a despesas, provocando uma redução do lucro
líquido e, por extensão, do valor do patrimônio líquido.
Lev (2000) destaca a deterioração das informações contábeis que envolvem análises
de Lucro, Valor Patrimonial e Fluxo de Caixa, corroborando a posição de Nakamura (1999) .
Para o autor (2000, p.2):
O modelo contábil tradicional, reconhecendo em primeiro lugar os ativos
tangíveis, tratando de forma assimétrica com a incerteza (reconhecendo as
perdas esperadas, mas ignorando os ganhos esperados) e focando em
transações baseadas em transações legalmente contratadas ( vendas, compras
e investimentos fixos),ao mesmo tempo abstraindo-se de reconhecer
alterações criadoras de valor (ex. a reprovação de uma nova droga por testes
clínicos) não foi preparado para lidar com este novo ambiente econômico e
por isso não mais atende às necessidades essenciais de investidores e
administradores de recursos.

Na visão de
intangíveis

Gu e Lev (2003), apesar de ser amplamente aceito que os ativos

(ou intelectuais) são importantes direcionadores de crescimento econômico, a

avaliação de performance com base no método do ROA ( Retorno sobre Ativos), ROE
(Retorno sobre Patrimônio Líquido) tem sido distorcida porque o valor estimado de contas
como o Ativo e o Patrimônio Líquido são afetadas em razão da má avaliação dos referidos
intangíveis.
a) Com base em uma amostra de 146 empresas listadas no Reino Unido, do período 1990
a 1994, Bosworth e Warton (2000) encontraram significância de variáveis, tais como
Pesquisas e Desenvolvimento, patentes e direitos sobre marcas para explicar o
desempenho das empresas; e
b) Klock, Baum e Thies (1999) utilizaram agregados econômicos da economia dos EUA
e encontraram sinais de significância para a inclusão dos “Ativos Intangíveis” em um
modelo que

explica a importância das políticas financeiras nas decisões de

investimento de capital das empresas.
2.5. O “Q de Tobin” e a importância dos ativos intangíveis
Conforme Carton e Hofer (2006) esta métrica é definida como o quociente entre o
valor de mercado de uma empresa e o custo de reposição dos seus ativos. Brealey & Myers
(2000) reconhecem a importância do “Q de Tobin”

como indicador da

performance

empresarial, todavia ressaltam restrições que têm dificultado a utilização desta métrica de
forma mais disseminada, a exemplo das limitadas informações sobre o custo de reposição do
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ativos de uma empresa. Apesar de tais restrições, os autores têm buscado explicar a
importância dos intangíveis com base no “Q de Tobin”:
Bond e Cummins (2000), por exemplo, reconheceram ter havido tanto uma apreciável
valorização no mercado de ações dos EUA, desde 1995, pelo Índice S&P 500, como um
crescimento substancial no valor do Capital Intangível das empresas. Esperando que este
último pudesse explicar, ao menos uma parte deste substancial aumento no valor de mercado
das empresas, particularmente nas indústrias da “Nova Economia”, os autores basearam-se em
duas empresas com fonte componente de intangível no valor de mercado, a Coca-Cola e a
Microsoft. Testaram um modelo supondo uma relação linear entre o “Q de Tobin” com base
em lucros estimados pelos analistas (como Proxy da relação Valor de Mercado e Valor
Contábil) e “ investimento em Capital Fixo”, considerando também despesas com Pesquisa e
Desenvolvimento e Propaganda, porém os resultados não foram significativos.
2.6. Obstáculos na avaliação dos ativos intangíveis
Blair e Wallman (2001) apud Hitchner (2003, p. 762) explicam a dificuldade na
avaliação de ativos intangíveis, com as seguintes palavras:
Porque não se pode ver, ou tocar, ou pesar intangíveis, não se pode
dimensioná-los diretamente, mas apenas avaliá-los por meio de variáveis
proxy, ou utilizando-se de medidas indiretas que por sua vez possam
expressar algo a respeito da influência dos referidos intangíveis sobre
variáveis mensuráveis.

O Financial Accounting Standards Board – FASB, já emitiu mais de 36 declarações,
considerando o princípio do fair value (preço justo) dos ativos ( HITCHNER, 2003).
Para a Fasb (2001), apud Hitchner (2003), o valor justo de um ativo ou dívida é
obtido pelo valor pelo qual esse ativo ou dívida possa ser comprado (ou incorrido) ou
vendido ( ou fixado) em uma transação corrente entre partes interessadas, ou seja, qualquer
outra que não seja uma transação forçada, ou em liquidação. Lev (2001) ressalta a distorção
nos demonstrativos financeiros de empresas, devido a leis contábeis inadequadas, ao serem
obrigadas a lançar a despesas intangíveis tais como gastos em pesquisas e desenvolvimento
(P&D), valores esses que podem ser significativos em caso de aquisições, a exemplo do total
pago na aquisição da Lotus Development Corp. pela IBM em 1995, de US$ 3,24 bilhões,
cerca de 50% referentes a P&D. Perez e Famá (2006) citam pesquisas de Boulton, Libert e
Samck (2001) sugerindo que as organizações estão criando valor por meio das combinações
de ativos tangíveis e intangíveis ainda não reconhecidas pelos sistemas contábeis tradicionais.
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2.6.1. Avaliação de intangíveis pelo fluxo de caixa descontado
Para Reilly e Schweihs (1999) há três enfoques básicos no que tange a avaliação de
ativos e, no caso de intangíveis, deve ser adotado o mais apropriado: Método do Custo;
Método do Valor de Mercado; e Método da Renda.
Segundo Reilly e Schweihs (1999), o método do Fluxo de Caixa descontado somente
deve ser utilizado na avaliação de intangíveis,

quando houver um fluxo de renda

identificável a ele associado. Para Hitchner (2003, p.788): “Ativos intangíveis devem ser
avaliados como os tangíveis, pelo valor presente do fluxo de caixa descontado”. Lev (apud
Hitchner 2003) destacou o risco mais elevado dos ativos intangíveis.
A seguir, na Tabela 5, exemplos de taxas de desconto de ativos; percebe-se que os
ativos intangíveis são avaliados com as mais elevadas taxas dentre todos os ativos, sendo o
Goodwill o de maior risco.
Tabela 5 – Taxas de Descontos para Ativos Tangíveis e Intangíveis
Ativo
Taxa de Desconto ao ano
1 –Tangível
- Capital de Giro
- Terra e prédios
- Máquinas e Equipamentos
2 – Intangível
- Acordo de não competição
- Equipe de força de trabalho
- Tecnologia e Software
- Base de Clientes
- Pesquisa e Desenvolvimento
- Goodwill
Fonte: Hitchner (2003).

5%
7%
8%
16%
16%
18%
18%
25%
28%

Segundo Reilly e Schweihs (1999) a Financial Accountant Stantandard Board tem
classificado os ativos intangíveis em 5 categorias a saber: 1) relativos a Marketing; 2)
relativos a Clientes; 3) reativos a contratos artísticos; 4) ativos contratados e 5) relativos à
tecnologia. Reilly e Schweihs (1999) ainda sugerem 10 grupos de intangíveis, a seguir:
a) Marketing: marcas, nomes comerciais;
b) Tecnología: patentes de processos, patentes de aplicações, documentações técnicas,
como notebooks de laboratorio, conhecimento técnico;
c) Arte: direitos pela autoria de trabalhos literários e artísticos, composições musicais;
d) Processamento de dados: direitos sobre software, softwares de

rotinas de

automatizações, circuitos integrados e software afins;
e) Engenharia: desenhos industriais e de engenharia, patentes de produtos, segredos de
comercio, contratos de propriedade;
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f) Clientes:lista de clientes e de contratos com clientes, relacionamento com clientes e
ordens de compra em aberto;
g) Fornecedores: contratos em bases favoráveis, contratos de licenciamento, acordos de
franquia, acordos de não competição;
h) Capital Humano: força de trabalho agrupada e treinada, contratos de trabalho e acordos
com sindicatos;
i) Locação: contratos de direitos de arrendamento, de exploração mineral, easements,
direitos aéreos e de provisão de água; e
j) Goodwill: goodwill institucional, práticas profissionais de goodwill; godwill pessoal e
profissional, goodwill de celebridades e valor consensual (going concern) de negócios.
Estas características devem ser pesadas com cuidado na fase da avaliação, a seguir.
2.6.2. Avaliação de Intangíveis por meio de Fluxo de Caixa
Conforme justificado na introdução deste estudo, a comunidade de investidores e
consultores têm adotado o Fluxo de Caixa Livre descontado a valor presente como o principal
instrumento de avaliação de investimentos para a seleção de seus ativos (BREALEY e
MYERS, 2002).
Exemplos de
intangível

Método mais aplicável

Direitos autorais

Mercado
Renda
Custo

Carteira de clientes

Mercado

Dados em processo
Capital Humano

Renda
Mercado
Renda
Custo
Custo

Mercado
Renda
Quadro 5 Métricas para Avaliação de intangíveis

(1) Exemplo de Métrica requerida
Por figura; por palavra, por verso, fórmula
Lucro incremental, lucros futuros, royalties
Histórico, manutenção, de registro e de
oportunidade, de obtenção, manutenção,
marketing
Determinar preço unitário para os múltiplos,
como Preço de venda por unidade ; por cliente;
prêmio pago sobre a carteira,etc
Vida útil residual estimada, renda gerada
Preço de mercado (método é menos usado)
Renda futura, redução de custo, royalty, licença
De criação, de reprodução, de manutenção
Salários , benefícios, bônus e encargos dos
funcionários da empresa envolvidos diretamente
na operação e “overhead” relativo a esses
indivíduos mais (2);
Menos utilizado pois não é comum a
transferência de uma força de trabalho para outra
empresa
Menos utilizado por ser difícil estimar a renda
gerada Pela força de trabalho

Fonte: elaborado pelos autores com base em Reilly e Schweihs (1999)
(1)Informações internas à empresa, apenas a título de exemplo, não esgotam as despesas de cada item.
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O quadro visto mostra que os intangíveis, em grande parte não financeiros, geralmente
são disponíveis de fontes internas à própria empresa avaliada.
Segundo sugerem Reilly e Schweihs (1999) a avaliação de intangíveis requer um
tratamento específico pelas razões apontadas no decorrer deste estudo, dentre as quais pode-se
destacar: a) necessidade de montagem de métricas, a partir de dados operacionais e não
operacionais, apenas disponíveis na empresa, e b) a dificuldade de traduzir as métricas não
financeiras, em variáveis financeiras estatisticamente relevantes.
Hitchner (2003) aponta o cuidado, no caso da avaliação do valor residual, que pode ser
amortizado ou não, conforme a característica do intangível, dependendo da possibilidade de
estimar-se sua vida útil.
2.7. Ativos Intangíveis: definição e classificação
Deve-se novamente ressaltar as características peculiares dos ativos intangíveis,
segundo Lev apud Hitchner (2003, p.753):
a)

A não rivalidade (ou de não escassez) atribuída aos intangíveis ( habilidade de serem
usados em aplicações simultâneas e repetitivas sem diminuição do valor de sua
aplicabilidade) é seu maior direcionador de valor;

b) a contrário dos ativos tangíveis, geralmente limitados pela escalas físicas, os intangíveis
são limitados apenas pela dimensão de mercado; e
c)

A aplicabilidade de idéias, conhecimento e pesquisas não se acham limitadas pelos
retornos decrescentes de escala ou finalidade da planta produtiva e

d) Os ativos intangíveis apresentam retornos crescentes de escala e a informação é
cumulativa.
Lev (2001) apud Andriessen (2004) descreve algumas características de intangíveis:
a)

Positivas

1.

Podem ser desenvolvidos ao mesmo tempo, múltiplos usos, e não competem entre si;

2.

Caracterizam-se por altos custos fixos e mínimos custos marginais, assim geram
retornos crescentes de escala; e

3.

Sempre produzem benefícios por meio de redes de trabalho.

b)

Negativas

1.

É difícil assegurar a sua propriedade no caso das violações de direitos de patentes, assim
outros podem ser beneficiados pelos investimentos em intangíveis;
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2.

Investimentos de inovação em ativos intangíveis são sempre de alto risco, como é o
caso de investimentos em treinamento para o desenvolvimento de tecnologia; e

3.

Geralmente não há mercado para ativos intangíveis, embora o mercado seja a origem
vital de informação para a alocação eficiente de recursos.
O Quadro 6 a seguir descreve as características desses recursos:
Característica dos Recursos
Tipo de recurso

Valor

Apropriabilidade

Barreiras à duplicação

Ativos Tangíveis

Capacidade fixa a longo
prazo; direitos de
propriedade definidos.
Valor contábil
mensurável

Valor relativamente
fácil de ser apropriado

Relativamente fácil de
ser duplicado; imóveis;
podem ser protegidos
por impedimentos
econômicos

Ativos Intangíveis

Capacidade
relativamente ilimitada;
direitos de propriedade
definidos e valor contábil
difícil de ser estimado

Valor relativamente
fácil de ser apropriado

Relativamente difícil de
ser duplicado devido à
barreiras regulatórias e
relativas a acumulação

Capacidades

Capacidade limitada no
curto
prazo,
mas
relativamente ilimitada a
longo prazo. Direitos de
propriedade não bem
definidos e valor difícil e
ser estimado

Valor
relativamente
difícil de ser apropriado

Barreiras significativas
à duplicação caudal por
ambiguidade
causal,
tacitness, complexidade
e especificidade.

Quadro 6 Características dos Recursos Chaves de uma Empresa

Fonte: Fahy ( 2001, p.61)

Conforme Reilly e Schweihs (1999) há inúmeras definições de ativos intangíveis, do
ponto de vista legal, contábil e fiscal, porém, para um ativo intangível existir em uma
perspectiva econômica ou de valoração, precisa possuir uma série de atributos ou
características:
1.

Ser identificável e poder ser razoavelmente descrito;

2.

Estar sujeito a uma proteção e existência legal;

3.

Estar sujeito a uma propriedade privada e esta propriedade ser legalmente transferível;

4.

Haver alguma manifestação tangível da sua existência, como um contrato, licença,
documento de registro, um disquete, uma , lista de clientes, etc.

5.

Ter sido criado em um tempo identificável, ou como resultado de um evento
identificado e

6.

Ser passível de destruição, ou de um término em um instante de tempo identificado, ou
ter sua existência finda, fruto de um evento identificado.
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A importância destes ativos é sugerida por Furrer et ali (2001, p.341) “os recursos de
maior importância que uma empresa possui são os ativos intangíveis, aqueles que geram uma
renda sustentável”.
Conforme Furrer et ali (2001) uma variedade de ativos intangíveis já tem sido
identificados, como o caso de marcas, marcas registradas, patentes, direitos autorais, desenhos
registrados, contratos, segredos comerciais, redes de relacionamento, bases de informações e
reputações de empresas. Para os autores é a presença desses intangíveis que tem causado
distorção com a contabilidade, sendo mais presentes em setores industriais tais como o
farmacêutico, onde patentes são críticas, bens de consumo, onde marcas de reputação são
cruciais e o setor de serviços onde a reputação é fundamental.
2.8. Ativos Intangíveis: o Goodwill
Reilly e Schweihs(1999) destacam que observadores menos sofisticados simplesmente
referem-se ao valor econômico dos ativos intangíveis comerciais de forma coletiva, como
“tecnologia”, ou know how, ou goodwill, porém, os empresários mais exigentes não estariam
satisfeitos com a explicação de que apenas goodwill seria a razão (simplificada) da diferença
entre valor de mercado e valor contábil.
Lev (2001) ressalta, com base nos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP)
dos EUA, estabelecidos no Accounting Principles Board – APB, mais especificamente no
APB 17, que Goodwill é definido como o excesso do custo do valor de uma empresa
adquirida, nesta considerados todos os ativos identificados, sendo amortizados de forma
direta. Goodwill seria o mais conhecido e não identificado ativo intangível e, diferentemente
dos demais intangíveis identificáveis, não poderia ser adquirido em separado dos demais
ativos de uma empresa ( LEV, 2001).
Pesquisadores têm proposto definições buscando identificar os intangíveis criadores
de valor e, dessa forma, buscar reduzir a diferença existente entre Valor de Mercado e
Patrimônio Líquido, assim como Antunes (2000, p.126):
“Valor de Mercado = Capital financeiro + Capital Intelectual + Goodwill.”.
De acordo com Lev(2001, p.152) “sob nenhuma circunstância goodwill gerado
internamente à empresa poderia ser reconhecido como um ativo. Segundo o autor nenhum
recurso, criado e controlado pela firma, poderia gerar benefícios econômicos específicos no
futuro e, ao mesmo tempo, ser avaliado em bases confiáveis ao custo”.
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Posição similar foi manifestada por Iudícibus, Martins e Guelbcke (2007), pois a
contabilidade não permite a mensuração e o registro de um fundo de comércio, do capital
humano, do goodwill5, entre outros, quando não forem adquiridos de terceiros, independentes,
amparados no princípio referido, do arm´s lenght. Os autores finalmente reforçam a
importância da apuração adequada do valor dos intangíveis, por meio de técnicas de fluxo de
caixa projetado, com base em princípios de finanças bem sedimentados.
Krogh, Ichijo e Nonaka (2000) destacam o caso específico da Skandia, uma empresa
nórdica global, da área de seguros, a qual, desde 1980, já havia compreendido que as forças
competitivas de uma empresa, intensiva de serviços, deveriam ser focadas em fatores
intangíveis, tais como os talentos individuais, nos relacionamentos sinergéticos de mercado e
na habilidade para administrar o fluxo das habilidades e competências individuais, tanto que,
logo em 1991, criaram a função de Diretor de Capital Intelectual.
Segundo Hoskin (1997), tais operações geraram

enormes valores de Goodwill

contabilizados nos seus demonstrativos financeiros, a exemplo do caso da General Electric
com US$ 8 bilhões de dólares em 1994 e a Black & Decker cerca de US$ 2,3 bilhões a mais,
42% dos seus ativos totais.
Para atender aos interesses de todas as partes interessadas em conhecer as
demonstrações financeiras das empresas, sobretudo quando possuem atividades em nível
global; esforços têm sido envidenciados pelas autoridades dos principais países objetivando
uma convergência dos princípios contábeis. Esta meta é de grande relevância porque deverá
proporcionar um aumento das atividades, por meio da maior movimentação de capitais de
credores e investidores entre os diversos países ( ERNST & YOUNG; FIPECAFI, 2008).
Segundo os autores mais de 100 países já adotam as normas internacionais de relato
financeiro, International Financial Standard Reporting

(IFRS), originalmente baseadas em

princípios contábeis dos países que compõem a Comunidade Econômica Européia.
Os EUA tem seguido princípios próprios, conhecidas como “Princípios Contábeis
Geralmente Aceitos pelos EUA (USGAAP), mas existem conversações para a convergência
das normas contábeis emnível global haja visto as profundas implicações nos Demonstrativos
Financeiros das empresas sediadas em países diversos. Como bem levantou Lev ( 2001), essa
dissonância na regulamentação da contabilização em países importantes afeta diretamente a
decisão do investidor por meio da assimetria de informação, ainda hoje observada.

5

Conforme o Financial Accounting Standards Board (FASB 142, apud Andriessen 2004), é dado pelo excesso
do valor de custo de uma empresa adquirida em relação à soma de ativos líquidos identificáveis”.
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2.9. O Tratamento Contábil dos intangíveis no Brasil e no exterior
Lev (2001) ressaltou na questão da assimetria de informação, um motivo adicional
para a adoção de ajustes na legislação contábil e as distorções vistas têm levado à busca de um
mais adequado tratamento contábil dos intangíveis nos vários mercados. Segundo o autor
(op.cit., p.93) “as empresas dos EUA informam detalhadamente ao mercado informações
sobre investimentos em ativos tangíveis e em ativos financeiros mas, à exceção de pesquisas e
desenvolvimento, nada é informado sobre seus investimentos em intangíveis”.Estas
preocupações com a desinformação e o risco de prejuízo aos investidores têm motivado
alterações importantes para alinhar a contabilização dos intangíveis a nível internacional.
2.9.1. A contabilização do Intangível nos Demonstrativos Financeiros
Segundo Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007), uma nova estrutura 6 do balanço
patrimonial passou a vigorar a partir de Janeiro de 2006, introduzindo, dentre outras
alterações, um grupo de contas denominado “Intangível”, no Ativo Permanente. Para os
autores citados, no Brasil, esses ativos são contabilizados ao custo dentro do princípio anglosaxônico do arm´s length (de neutralidade das partes). A Deloitte (2008) complementa com a
informação de que o novo subgrupo de contas do intangível registra os direitos que tenham
por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa
finalidade, inclusive, o fundo de comércio adquirido. Assim, as demonstrações financeiras de
2008 aproximam as regras contábeis brasileiras do padrão internacional proporcionando
maior transparência para as empresas. Dentre estas, a parte do “Goodwill

passa a ser

atualizada regularmente dentro da norma conhecida como impairment, que trata da
amortização sujeita à avaliação do valor de recuperação como regra geral (YOKOY, 2009).
2.9.2. Alteração na Lei das Sociedades por Ações, 11.638 de 28/12/2007
A Lei 11.638, de 28 /12/2007, alterou a Lei 6404/76 e 6385 de 07/12/1976, para a
contabilização dos intangíveis e estabeleceu ( PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2008):
Artigo 179 - VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa
finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.
Artigo 183 - VII – os direitos classificados no intangível, pelo custo
incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização
6

Deliberação CVM 488/05, aprovando pronunciamento IBRACON NPC 27: Demonstrações Contábeis –
Apresentação e divulgação, a ser aplicada a parti de 01/01/2006, de acordo com Deliberação CVM 496/06.
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Segundo a Deloitte (2008) essa lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a
legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas
contábeis adotadas no Brasil àquelas constantes nas normas internacionais. A contabilização
dos intangíveis no Brasil vem ao encontro desse trabalho porque trata das Sociedades por
Ações de capital aberto e fechado; por outro lado as empresas limitadas tendem a seguir o
padrão contábil das primeiras. A seguir, uma breve descrição dos cinco setores da indústria
de transformação, selecionados na pesquisa.
2.10. Aspectos da Indústria de Transformação e dos setores pesquisados
A figura 2 mostra uma participação da ordem de 16 a 19% da Indústria de Transformação
sobre o PIB no período de 1995 a 2006.

Figura 2: Participação da Indústria de Transformação no PIB (%) de 1995 a- 2006
Fonte: IEDI (2007).

Apesar de aparentemente estável no período, as figuras 2 vista e a 3 a seguir indicam
perda de importância relativa desta indústria, um fenômeno que o IEDI (2007) associa a uma
perda de valor agregado, em parte devido aos efeitos negativos da valorização cambial,

.
Figura 3 Relação Valor da Transformação Industrial (VTI) e Valor Bruto da produção Industrial (VBPI)
Fonte: IEDI (2007) e IBGE (2007).
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Em termos setoriais a figura no Apêndice 7 mostra uma queda de participação (VTI
pelo VBPI) da maioria dos setores no período 1996-2005 exceto quanto a fabricação de
produtos de madeira (1,1 para 1,4%); fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de
combustíveis nucleares e produção de álcool (7,0 – 16,3%); metalurgia básica ( 5,4 – 8,1%);
fabricação de outros equipamentos de transporte (0,8 – 1,6%), exceto o de máquinas de
escritório e equipamentos de informática, estável no período. Todos os cinco setores
abordados nesta pesquisa (Tabela 6 a seguir) perderam participação no PIB, de 1996 a 2005,
destacando-se o setor de fabricação de máquinas e equipamentos e o de fabricação de
produtos têxteis, com queda de superior a 1 ponto percentual; a seguir o setor de fabricação de
móveis e indústrias diversas; e o de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro
com queda de participação da ordem de 0,5% e por último o de fabricação e montagem de
veículos automotivos, reboques e carrocerias. Em sentido oposto avançou o setor terciário.
A razão VTI/VBPI mostra o quanto do valor total da produção é efetivamente
agregado pela indústria brasileira, assim uma redução desse indicador, enfatiza uma menor
agregação de valor ao produto final. Conforme o IEDI ( 2005; p.7):
Deve-se notar que a referida maior especialização da estrutura produtiva nos
segmentos de indústria intensiva em recursos naturais não levou a uma
regressão da indústria brasileira do ponto de vista tecnológico. Uma
classificação dos setores da indústria por grau de intensidade tecnológica
constata que os setores intensivos de tecnologia mantiveram sua participação
básica na indústria, muito embora sintomas de desindustrialização tenham
sido detectados em diversos segmentos considerados de média ou alta
tecnologia.

A tabela 6 mostra a evolução de indicadores da Indústria de Transformação, de 2000 a
2008. Percebe-se uma evolução superior do índice de produção em relação ao de emprego no
período citado, indicando um aumento de produtividade.
Tabela 6. Indicador de Emprego ( col.2) & Índice de Produção Setorial de 2000 a 2008
Ano

Pessoal
assalariado

Produção
Industrial

Bens de
Capital

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (10)

1,000
1,024
1,046
1,125
1,220
1,214
1,280
nd
nd

1,000
1,014
1,019
1,017
1,104
1,134
1,163
1,172
1,383

1,000
1,135
1,069
1,092
1,307
1,354
1,432
1,739
2,217

Bens de
Bens
Consumo
Intermediários
Duráveis
1,000
0,999
1,041
1,062
1,140
1,151
1,175
1,172
1,320

Fonte: IBGE (2006) e Conjuntura Econômica (2008)

1,000
0,994
1,041
1,072
1,306
1,455
1,539
1,444
1,967

Bens de
Consumo
não
Duráveis,
1,000
1,016
1,028
0,988
1,028
1,075
1,104
1,135
1,256

Máquinas e
Equipamentos

Têxtil

1,000
1,044
1,073
1,128
1,309
1,297
1,349
1,646
1,900

1,000
0,947
0,950
0,905
0,993
0,979
0,994
1,048
1,030
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A Tabela 7 exibe os cinco setores da Indústria de Transformação, conforme Pesquisa
Industrial Anual – PIA, do IBGE (2000-2006), enfocados no presente estudo e selecionados
por critério de peso na amostra (Apêndice 3 e 4); bem como a classificação do Índice IBI e o
grau de Participação de Capital Estrangeiro.
Tabela 7. Setores Selecionados, Amostra, Índice de Inovação (IBI) e Índice de Nacionalização
CNAE

Setor

Frequência (1)

IBI

(3)

número

%

(2)

%

17

Fabricação de Produtos Têxteis

319 a 505

4,3

0,87

14,4

19
29
34
36
Total

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro,
Fabricação de Máquinas e Equipamentos
Fabr. e Mont.de Veículos Aut., Reb. e Carrocerias (4)
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas

256 a 446
287 a 513
319 a 505
267 a 448
15.106

5,6
5,9
5,7
6,4
100,0

0,52
1,63
1,62
0,95
Nd

4,4
52,0
74,8
18,8
Nd

Fonte: IBGE (2006) Furtado; Camilo e Domingues (2007) e Queiroz e Carvalho (2005).
(1)Número de observações do referido setor extraída da PIA, conforme tópico 4.6, Apêndice 3 e 4; o número original
amostrado para cada setor conforme o Apêndice 4,a nível geral e de setores foi reduzido devido aos ajustes nos painéis
setoriais bem como às exigências dos modelos, a exemplo do Modelo das Primeiras Diferenças .
(2)Índice Brasileiro de Inovação - IBI ( IBGE, 2006).
(3)Porcentual da contribuição das empresas estrangeiras no Valor da Transformação Industrial do setor referido.
(4) Fabricação e Montagem de Veículos Automotores., Reboques e Carrocerias

Observa-se na tabela 6 que os cinco setores selecionados apresentam uma participação
do Capital Estrangeiro, variando de 4,4 % (preparação de couros e fabricação de artefatos de
couro, a cerca de 74,8% no setor de fabricação e montagem de veículos.
Queiroz e Carvalho (2005) examinaram o efeito das empresas multinacionais em
atividades tecnológicas no Brasil e concluíram que, no conjunto, elas participam com cerca de
cerca de 35% do Valor da Transformação Industrial - VTI ( apenas 3% em número do total),
com taxas oscilando de 0,8% a 97,3%, nos vários setores da Indústria de Transformação.
Abordando o impacto da participação estrangeira, em termos setoriais, Queiroz e
Carvalho (2005) constataram a ocorrência de: a) taxas altas nos setores mais importantes (a
exemplo do automotivo, metalúrgico, de comunicações, entre outros e b) taxas baixas (menor
que 20%) em setores relativamente menos importantes tais como fabricação de produtos
têxteis; confecção de artigos de vestuário e acessórios; preparação de couro e artefatos de
couro; artigos de viagem e calçados; fabricação de produtos de madeira; edição, impressão e
reprodução de gravações, fabricação de móveis e indústrias diversas e (a única exceção pela
importância relativa na economia) o de fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de
combustíveis nucleares e produção de álcool.

66

Nas cinco amostras (cinco setores) utilizadas neste estudo a

média simples de

participações estrangeiras ficou em 33%, pouco abaixo da média da Indústria de
Transformação como um todo, de 35%.
2.11. Ativos Intangíveis e Capital Intelectual
Em 1969 o economista canadense John Kenneth Galbraith (1908-2006), em uma carta
escrita ao economista polonês Michael Kalecki (1989-1970), teria, pela primeira vez,
mencionado a palavra “Capital Intelectual” (BONTIS, 2001). De acordo com o autor (op.cit,
p.2), Galbraith teria dito na carta: I wonder if you realise how much those of us the world
around have owed to the intellectual capital you have provided over these last decades. Esse
conceito, segundo Bontis (op.cit), foi posteriormente expandido por Peter Drucker (1993) em
sua obra sobre a sociedade pós-capitalista, o qual popularizou-se desde então.
Para Roos et al. (1997) e Bontis (1998) o economista Galbraith teria sugerido que
Capital Intelectual estaria mais relacionado à “ação intelectual”, do que ao “Conhecimento”
ou “intelectualidade pura”, assim poderia ser um “criador de valor” ou um “ativo”,
tradicionalmente falando. Nesse sentido, segundo Bontis (1998, p.67): “o Capital Intelectual
não se trata tão somente de um intangível estático por si, mas um processo ideológico, um
meio para a obtenção de um propósito”.
No início dos anos oitenta, executivos, consultores e acadêmicos de todos o mundo,
progressivamente perceberam que os ativos intangíveis de uma empresa, seu “Capital
Intelectual”,conforme Sullivan (2000, p.13) “era, com frequência, o principal determinante
dos lucros de uma empresa”. Segundo tal autor essas impressões foram confirmadas por
Hiroyuki Hitami com empresas japonesas ao analisar performance e ativos intangíveis. Em
1986, Karl-Erik Sveiby7 publicava The Knowledge Company, uma frase que poderia ser
livremente traduzida como “a empresa do conhecimento”. Tanto para Sveiby (2000) como
para Roos et al. (1997) o “Capital Intelectual” é um recurso estratégico. Para esses autores é
algo que requer igual, se não, maior atenção do que a do Capital Financeiro, forçando os
administradores a mudarem a sua visão do mundo, dadas as dificuldades e peculiaridades do
seu tratamento como ativo estratégico, devido aos efeitos do fator tempo e intangibilidade.
Dada a crescente importância dos intangíveis para o valor dos negócios autores têm retomado
a idéia do Capital Intelectual, buscando uma melhor compreensão da Criação de Valor da
empresa pela empresa. Conforme Bontis e Choo (2002, p.7):
7

Neste ano Sveiby ocupava posição executiva na “Skandia”, a primeira empresa no mundo a publicar um
demonstrativo financeiro revelando estimativa do valor do seu Capital Intelectual.
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Teóricos como Bontis ( 2002), Nahapiet e Ghoshal (2002) e De Carolis
(2002) propuseram uma descrição de Capital Intelectual de múltiplas faces
compreendendo Capital Humano, Estrutural, dos Clientes, Relacional e
social. Enquanto a literatura a respeito de Capital Intelectual claramente
identifica Capital Humano e Capital Estrutural como componentes distintos,
os três últimos componentes vistos apresentam conceitos entrelaçados e
carecem de maior esclarecimento.

Segundo Sullivan (2000), as empresas em geral derivam ao menos uma parte do seu
negócio, seja pela inovação ou conhecimento, do Capital Intelectual, nas suas múltiplas
formas, devendo considerá-lo na formulação da sua visão e da sua estratégia de negócios para
criar valor a longo prazo.

Para o autor (op.cit., p.102): “Uma miríade de empresas,

atualmente nos primeiros estágios de vida, são em grande parte avaliadas pela contribuição
que conseguem extrair do seu Capital Intelectual”.
2.12. Breve revisão dos principais “Modelos de Capital Intelectual”
Drucker (1993 e 2004) denominava

esta

sociedade como “pos-capitalista”, ou

sociedade de conhecimento, na qual o recurso principal é o conhecimento; uma sociedade
onde o valor passaria a ser criado, não pelo capital e o trabalho, mas pela produtividade e
inovação.
O reconhecimento da expansão dos ativos intangíveis e a dificuldade na sua avaliação
já era reportada por Yang (1927, p.223) ao sugerir que: “no nível atual praticamente não há
um método consistente para a avaliação de ativos intangíveis com o propósito de compra e
venda”. Em linha com as previsões de Yang (1927), Bontis (2002), um dos especialistas em
nível internacional, sugere que a questão relativa ao Capital Intelectual tem sido considerada
por muitos, definido por alguns, compreendida por poucos e praticamente não avaliada.
Para Andriessen (2004), ainda não há unanimidade a respeito da melhor definição para
Capital Intelectual, no entanto, as dificuldades citadas por Yang (1927), parecem persistir. O
autor (op.cit), realizou um levantamento das principais correntes teóricas propondo definições
de intangíveis e de Capital Intelectual, apurando 25 modelos diversos, dos quais 22 estariam
baseados na apuração de métricas financeiras e não financeiras.
Dentre estes 25 modelos apenas oito isolam Capital Intelectual, buscando a partir daí
identificar seus componentes para compreender o processo de criação de valor em uma
empresa como variável dependente. Estes oito foram objeto de uma exposição na Figura 4, a
seguir, por estarem mais alinhados com esta proposta.
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Capital
Intelectual

Capital
Intelectual

Ativos
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Capital Humano
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Mercado
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Capital
Intelectual

Capital Intelectual

Capital de
Clientes

Ativos Intangiveis
Estruturais

Ativos Intangíveis
Comercializáveis

Modelo do Capital Intelectual Auditado

Capital
Humano

Capital de
Inovação

Capital Humano

Capital
Estrutural

Capital Estrutural

Atitude

Capital
Organizacional

Organização

Competência

Relacionamentos

Capital de

Capital de

Inovação

Processo

O Navegador Skandia

Renovação e
Desenvolvimento

Agilidade Intelectual

Modelo do Capital Intelectual Indexado

Figura 4 Descrição de oito modelos de Capital Intelectual.
Fonte: o autor com base nos modelos referenciados nos tópicos 2.13.1 a 2.13.8
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2.13 Capital Intelectual segundo oito diversos modelos
2.13.1. O Enfoque do Valor Holístico (HVA)
Segundo Bontis (2001), este modelo originou-se do modelo IC- Index (Capital
Intelectual Indexado), abaixo, concebido por Roos 8et ali. (1997) da Intellectual Capital
Services Ltd. e foi o primeiro publicado pela empresa Skandia, em 1977, em um suplemento
anexo ao seu Relatório Anual. O autor (op.cit.; p.48) sugere que: “este modelo foi endossado
e implementado por muitos outros desde então”.

Capital Intelectual

Capital Humano

Competência

Capital Estrutural

Atitude

Relacionamentos

Organização

Renovação e
Desenvolvimento

Agilidade Intelectual

Figura 5: O Modelo do Capital Intelectual Indexado
Fonte: Andriessen (2004)

Para Roos (2003,p.2):
Na presente situação econômica a função de administrar as empresas, em
grande parte refere-se ao gerenciamento de recursos intangíveis,
adicionalmente ao gerenciamento de recursos de recursos físicos (...). Nas
últimas décadas tem havido crescente reconhecimento da importância dos
recursos intangíveis nas operações das organizações (...).Devido a este
reconhecimento iniciou-se uma busca por novas ferramentas para
administrar as organizações, bem como para medir a sua performance.

Na organização o Capital Total seria classificado em Capital Financeiro e Capital
Intelectual; aquele seria composto por recursos físicos e monetários, enquanto neste, o Capital
Intelectual, por recursos humanos, organizacionais e relacionais ( ROOS, 2003). A seguir
breve descrição dos componentes do Capital Intelectual (op.cit.; p.2003) são apresentados.
1.

Recursos

Humanos:

compreenderiam

competências

cognitivas,

competências

funcionais, competências quanto a valor e objetivos;
8

J. Roos é um ex-professor do curso de Administração Geral e Estratégias do IMD (Suiça) e um dos mais
destacados em termos de estudos e contribuições neste campo de pesquisas.
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2.

Recursos Organizacionais:a sua essência é a competência e o valor inseridos nas rotinas,
processos, marcas, códigos IP, informação, software, estruturas da organização; e

3.

Recursos Relacionais: obtidos pelo relacionamento da organização por quaisquer tipos
de atores externos tais como

fornecedores, clientes, comunidades locais, governos,

acionistas e outros stakeholders, comumente conhecidos como a rede de
relacionamento.
Segundo Roos (2003) o modelo completo seria o seguinte:
Capital
Total

Capital
Financeiro

Capital
Intelectual

Recursos
Físicos

Recursos
Monetários

Recursos
Organizacionais

Recursos de
Relacionamento

Recursos
Humanos

Figura 6 – Modelo de Fontes de Recursos

Fonte: Roos (2003)

O modelo do “ Enfoque do Valor Holístico” proposto por Roos et ali. (1997 e 2003)
compõe-se do Capital Humano, Capital Organizacional e Capital Relacional, a seguir.

Capital
Intelectual

Capital
Humano

Capital
Organizacional

Capital
Relacional

Figura 7: O Enfoque do Valor Holístico

Fonte: Roos et al. (1997)

O modelo utiliza métricas de estoque (das contas patrimoniais) assim como de
métricas de fluxo ( da Demonstração de Resultados) e sugere um caminho para a criação de
valor para o acionista a partir dos recursos da empresa.
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2.13.2 A Metodologia do Valor Inclusivo
Capital
Intelectual

Capital
Humano

Capital
Estrutural
Organizaçional

de Inovação
Relacional

Figura 8: A Metodologia do Valor Inclusivo
Fonte: M‟Pherson e Pike (2001)

O modelo foi desenvolvido por M‟Pherson e Pike (2001) os quais sugerem que a
organização e suas atividades internas e externas estão refletidas no seu valor de mercado que
por sua vez divide-se em Valor do Patrimônio Líquido ( ou Capital Financeiro) e o Capital
Intelectual. O Capital Financeiro no modelo é classificado em Capital Físico e Monetário e o
Capital Intelectual (Capital Humano e Estrutural). Enfim, o Capital estrutural seria composto
de três partes: organizacional, de inovação e relacional.
A proposta tem por objetivo viabilizar uma estimativa do valor dos intangíveis de forma a
propiciar a sua gerência específica para compor o valor da empresa para o acionista
(M‟PHERSON e PIKE,2001).
2.13.3. O Sistema Benchmarking de Capital Intelectual
O modelo foi desenvolvido por Viedma (2004, p.432).
Capital Intelectual

Capital Humano

Capital Estrutural

Capital
Relacional

Figura 9: Sistema Benchmarking de Capital Intelectual
Fonte: Viedma (2004).

Viedma (2004) parte dos pressupostos gerais da Visão Baseada em Recursos (RBV) e
da necessidade das empresas sustentarem vantagem competitiva. Para o autor os recursos de
uma empresa são de duas ordens, tangíveis e intangíveis. Já o Capital Intelectual classifica-se
em Capital Humano, Capital Estrutural e Capital Relacional:
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Capital humano: conhecimento, destreza, motivação e habilidade comunicativa;
Capital Organizacional: tecnologia, conhecimento, reputação e cultura e
Capital Relacional: clientes, fornecedores, stakeholders, competidores e outros sócios.
O autor ressalta o papel do Capital Social, dado pela soma dos

recursos e

capacidades, pertencentes à rede de organizações que a “empresa inteligente” tem construído
de forma a competir com sucesso.
2.13.4. O Valor Dinâmico de Capital Intelectual ( IC–dVAL).
O modelo foi desenvolvido por Bonfour (2002).
Capital Intelectual

Capital
Estrutural

Capital
Humano

Capital de
Mercado

Capital de
Inovação

Figura 10: Valor Dinâmico do Capital Intelectual
Fonte: Bounfour (2002)

Para Bounfour (2002), as empresas poderiam elaborar estratégias de Capital
Intelectual, construindo uma ligação, de forma a integrar os valores financeiros dos ativos e
suas performances internas. Em termos analíticos, na visão do autor, quatro importantes
dimensões de competitividade precisariam ser integradas: a) Capital Intelectual (central); b)
Recursos e competências; c) Produtos e d) Processos. Segundo o autor o Capital Intelectual de
uma empresa é composto por quatro partes, o Capital Estrutural, o Capital Humano, o Capital
de Mercado e o Capital de Inovação.
O Capital Intelectual pode ser construído por meio da combinação dos seus recursos
intangíveis. Esta combinação pode produzir

resultados específicos, como conhecimento

coletivo, patentes, marcas, reputação, rotinas específicas e redes de cooperação; e métricas
específicas podem ser produzidas para cada um destes resultados (BOUNFOUR, 2002)..
2.13.5. Capital Intelectual Auditado
Segundo Van den Berg (2005), a criação do modelo é de Annie Brooking (1996).
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Figura 11: O Modelo do Capital Intelectual Auditado
Fonte: Van den Berg (2005)

Para Bontis (2001) o modelo de Annie Brooking (1996), explicitado por Van der Berg
(2005), tem quatro categorias:
Ativos de Mercado, que representam o potencial de uma organização; neste os
intangíveis estão relacionados ao mercado como marcas, clientes e negócios que se
repetem, reservas, canais de distribuição, contratos e acordos, licenças e franquias;
Os Ativos Centrados em Humanos, que representam a experiência coletiva,
capacidade de criatividade e capacidade de resolução de problemas, liderança e
habilidades empreendedoras e administrativas das pessoas da organização;
Ativos de Infra estrutura que são as tecnologias, metodologias e processos que
capacitam a organização a funcionar, inclusive cultura corporativa, métodos para
avaliar risco, métodos para gerenciar força de vendas, estrutura financeira, bases de
dados de informações de mercado ou de clientes e sistemas de comunicação, e;
Ativos de propriedade intelectual, os quais compreendem

know-how, acordos

comerciais sigilosos, patentes, direitos sobre desenhos e plantas e comércio e marcas
de serviços.
2.13.6 O Trabalho de Sullivan
O modelo foi proposto por Sullivan (2000).
Capital Intelectual
Capital Humano

Ativos Intelectuais

Ativos Intangíveis que
podem ser
comercializados

Ativos Intangíveis
Estruturais

Figura 12: O Trabalho de Sullivan
Fonte: Sullivan (2000)

Conforme Sullivan (2000) o Valor de Mercado de uma empresa é dado pelo valor do
seu Capital Estrutural adicionado ao valor do seu Capital Intelectual. Este, por sua vez,
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compreende, como acima demonstrado, o Capital Humano e os Ativos Intelectuais
(subdividido em Ativos Intangíveis Comercializáveis e Estruturais).
2.13.7. O Navegador Skandia
Este modelo foi proposto por Edvinsson e Malone ( 1997) conforme Van den Berg
(2005).

Capital Intelectual

Capital Humano

Capital Estrutural

Capital de Clientes

Capital Organizacional

Capital de Inovação

Capital de Processo

Figura 13: Skandia Navigator
Fonte: Van der Berg (2005)

Conforme Bontis 9(2001) a Skandia, segmento de seguros, é considerada a primeira
grande empresa a ter realizado um esforço reconhecidamente coerente com o propósito de
mensurar ativos de conhecimento, havendo produzido o seu primeiro relatório sobre Capital
Intelectual em 1995, nomeou um Diretor de Capital Intelectual em 1991(L. Edvinsson) e foi
pioneira em veicular esse relatório para seus acionistas em 1994, introduzindo o “Navegador
Skandia”. Segundo o autor (op.cit.) segue o significado básico dos principais componentes do
modelo:
a.

Capital Humano: dado pelo conhecimento combinado, destreza, capacidade de
inovação e habilidade individual dos funcionários de uma empresa para levar a cabo
suas atribuições. Inclui também os valores da companhia, sua cultura e filosofia. O
Capital Humano não pode ser propriedade da empresa;

b.

Capital Estrutural: é o valor do hardware, software, bases de dados, estrutura
organizacional, marcas registradas e todos os itens relativos à capacidade

9

Nick Bontis é professor da Mischael G DeGroote School of Business, Mack Master University, Hamilton,
Canada.
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organizacional, que dão suporte à produtividade dos funcionários (que a empresa
fornece aos seus funcionários para suas atividades, mas que permanece nesta quando
eles se vão, a cada dia).
O modelo compreende também o capital de clientes, bem como os relacionamentos
desenvolvidos com os clientes principais. Este intangível, segundo o autor, pode ser
negociado e transferível. Capital Estrutural nesse modelo compreende Capital de Clientes e
Capital Organizacional (subdividido em Capital de Inovação e Capital de Processos).
2.13.8 O Capital Intelectual Indexado (IC-Index)
Segundo Bontis (2001) o modelo abaixo foi concebido por Roos et ali. (1997) da
Intelectual Capital Services Ltd. e foi o primeiro publicado pela empresa Skandia, em 1977,
em um suplemento anexo ao seu Relatório Anual. O autor (op.cit.; p.48) sugere que: “ este
modelo foi endossado e implementado por muitos outros desde então” ( ver 3.15.1). A seguir
o modelo:
Capital Intelectual

Capital
Estrutural

Capital Humano

Competência

Atitude

Relacionamentos

Agilidade Intelectual

Organização
Renovação e
Desenvolvimento

Figura 14: O Modelo do Capital Intelectual Indexado
Fonte: Andriessen (2004)

As teorias que buscam relacionar Capital Intelectual e Criação de Valor, aqui
brevemente visitadas, com base no artigo de Andriessen (2004), incluem variáveis
independentes que possuem métricas não financeiras e financeiras, nem todas publicamente
disponíveis, como pode-se verificar nos modelos descritos de 2.13.1 a 2.13.8

e nas

características dos intangíveis em 2.6, quando se deseja avaliar empresas de capital aberto e
fechado, tal qual o objeto deste estudo. Esta situação configura-se em um obstáculo
considerável para que o Capital Intelectual de uma empresa seja analisado por investidores e
partes interessadas . Segundo Lev (2001) esta característica dos ativos intangíveis pode ser
fonte de uma importante assimetria de informação, assunto que não é objetivo deste trabalho.
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Ressalte-se que, dentre os oito modelos vistos, apenas três poderiam ser testados a
partir de medidas financeiras e destes três, apenas dois seriam passíveis de testes estatísticos
por meio de informações públicas disponíveis a interessados de fora das empresas, sejam elas
do tipo capital fechado ou aberto:
a.
b.

Value Added Intellectual Coefficient de Ante Pulic ( University of Zagreb e Graz )
Calculated Intangible Value ( Internal Revenue Service - EUA)
O objeto deste estudo concentrou-se com mais ênfase na Teoria do Valor Adicionado

do Coeficiente Intelectual, de Pulic (2000, 2002a e 2002b). De forma subsidiária alguns dos
modelos incluem a variável do Valor do Intangível Calculado, conforme Luthy (1998), uma
estimativa do estoque de capital intelectual.
2.14. Modelos utilizados para teste da teoria proposta neste estudo
Esse estudo teve como principal objetivo testar a “Teoria do Modelo de Valor
Adicionado – VAIC” de Pulic (2000, 2002a e 2002b), descrito a seguir.
Pelas razões expostas em 2.14 esse modelo foi tomado como referência, pois permitiu a
construção das variáveis independentes com base em informações contábeis históricas de
uma amostra de empresas brasileiras PIA (1995 a 2006), conforme procedimentos descritos
no tópico 4.6 a seguir. Do Modelo de Valor Intelectual Adicionado – VAIC, conforme o autor
(op.cit) foram extraídas as variáveis independentes a saber:
a.

Eficiência do Capital Intelectual – ICE, que contribuiu com duas métricas, a HCE
(Eficiência do Capital Humano) e a SCE ( Eficiência do Capital Estrutural) e

b.

CEE ( Capital Físico e Financeiro, conforme Pulic (2000 e 2002).
Outra variável independente, o Valor Intangível Calculado – CIV, foi extraída do

Modelo do Intangible Calculated Value, utilizado pela Receita Federal dos EUA (NCI
Research and Internal Revenue Service – USA), conforme Luthy (1998).
Trata-se de uma métrica utilizada para estimar o Estoque de Capital Intelectual,
estimada a partir das demonstrações financeiras das empresas e de dados publicamente
disponíveis, conforme instruções de 2.14.2, a seguir, e Apêndice 2.
A abordagem destes dois modelos se fez de grande importância, em termos da sua
contribuição para o modelo aqui estudado. As fórmulas e adequação para cálculo pela PIA
acham-se descritas no Apêndice 1.
A seguir uma breve descrição mais detalhada de cada modelo, bem como das variáveis
que o compõe.
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2.14.1. O Modelo de Valor Intelectual Adicionado
O modelo com contribuição mais relevante para os testes realizados foi o da Teoria do
Valor Adicionado de Pulic (2000, 2002a e 2002b).
Para Pulic (2002b): “Cada empresa tem um conhecimento único, habilidades, valores
e soluções que podem ser transformadas em valor a nível de mercado”.Segundo o autor
(op.cit.), as empresas podem adquirir vantagem competitiva por meio da administração destes
recursos intangíveis, elevando a sua produtividade e o seu valor de mercado, por esse motivo
a questão não seria “porque” administrar o seu Capital Intelectual, mas “como” fazê-lo.
Segundo Pulic (2002b), na

“Velha Economia” riqueza era criada por meio do aumento da

produção em massa, mas, no século XXI, o conhecimento dos trabalhadores e a sua
produtividade são os ativos mais valiosos. Para ele, na

Economia do Conhecimento, a

produção em massa tem cedido espaço para a relação entre os resultados obtidos pelos
recursos utilizados; nesta Nova Economia a riqueza é gerada por meio de acréscimos ao valor
adicionado e incorporado aos produtos e serviços.
No século XX a verdadeira e única contribuição da gerência das empresas foi a taxa de
aumento na produtividade do trabalhador em cinqüenta vezes, de forma similar, no século
XXI, a maior contribuição gerencial deveria ser um aumento similar na contribuição do
conhecimento aplicado ao trabalho e aos trabalhadores ( DRUCKER, 1999 apud Pullic
2002b).
Um importante passo foi alcançado pela adoção do EVA (Economic Value Added),
Valor Econômico Adicionado, nos anos noventa, uma métrica que permitiu estimar o valor
adicionado em relação aos custos, inclusive o custo do capital, uma medida que expressa a
produtividade dos fatores de produção; com a adoção do EVA, em conjunto com o ABC
(Activity Based Cost), Custo Baseado em Atividade, muito progresso foi conseguido para
maior controle da informação nas atividades negociais (PULIC, 2000).
Pulic (2000) sugere que o atual sistema contábil, em que se pese as enormes
contribuições do EVA, e do ABC, ainda acha-se muito preso aos fluxos financeiros e ao
capital empregado, carecendo informação relevante sobre a performance do Capital
Intelectual. Por essa razão, o autor propôs um modelo para estimar o Valor Adicionado do
Capital Intelectual (

.

O Modelo do Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado (
seguinte maneira:

é ilustrado da
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COEFICIENTE INTELECTUAL DO VALOR ADICIONADO
VAIC TM
VAIC TM =

VACA

+

Capital Empregado
CE

Capital
Físico
PhC

Capital
Financeiro
FC

VACA = (OUT – IN) : CE = VA : CE

VAHU

+

STVA

Capital Intelectual
IC

Capital
Humano
HC

Capital
Estrutural
SC

VAHU = VA : HC

STVA = SC : VA

Figura 15 – Modelo do VAIC
Fonte: elaborado pelo autor, com base em Pulic (2000, 2002 e 2002b)

De forma a dar maior suporte à teoria o autor propõe uma forma gerencial de
abordagem das demonstrações financeiras da empresa, como segue, subtraindo-se da
Demonstração de Resultados certas contas, as quais passariam a ser contabilizadas no ativo
como Capital Humano (HC) e Capital Estrutural (SC), cuja contrapartida, no lado dos
recursos, o Passivo, seria o seu respectivo Valor Adicionado (PULIC, 2002b):
a.

Despesas com Capital humano, debitadas no Ativo como Investimentos

b.

Despesas com Capital Estrutural, debitadas no Ativo como Investimentos

c.

Valor Adicionado, creditado na conta de Capital Próprio (Passivo)
A figura 16 mostra a proposta de alteração contábil sugerida por Pullic (2000,2000ª e

2000b). Com a reclassificação de Capital Intelectual da Demonstração de Resultados para o
Balanço das empresas, do lado do passivo como Recursos e do lado do Ativo Fixo como
Investimentos. Pullic (2000) reduz a diferença entre Valor de Mercado e Valor Contábil,
buscando avaliar valor adicionado por meio da eficiência no uso dos recursos da empresa .
Segundo ele, o autor

Fluxo de Caixa e o Lucro não podem ser considerados medidas

adequadas para avaliar a performance do Capital Intelectual.
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Figura 16: Proposta de um novo Sistema Contábil
Fonte: Pullic (2002b, p.9)

O autor parte da premissa de que certos gastos operacionais, tais como custos de
pessoal, depreciação, amortização e outros gastos internos não deveriam ser lançados a
despesas, mas como ativos a serem recuperados a longo prazo. As empresas combinam
recursos tangíveis e intangíveis para gerar valor às suas atividades produtivas sob novas
premissas ( PULIC, 2002b):
a.

Gastos com empregados como investimento e não como custos;

b.

Valor Adicionado (VA) = Output (Receitas Operacionais) – Input (Despesas
Operacionais – Gastos com empregados ou Despesas com Materiais, manutenção e
outros gastos externos);

c.

Capital Humano (HC), custos com funcionários;

d.

Capital Estrutural (SC), dado pelos custos de depreciação, manutenção,outros internos; e

e.

Capital Empregado (CE) = Capital Físico +Financeiro

Nesta pesquisa o modelo de Pulic (2000 e 2002) contribuiu com a maior parte das variáveis
independentes para os modelos testados nesta pesquisa; adotou-se a seguinte denominação:
a.

Eficiência do Capital Empregado – VACA ou VA/CE, no modelo CEE;

b.

Eficiência do Capital Humano - VAHU ( HC/VA), no modelo HCE;

c.

Eficiência do Capital Estrutural – STVA ou (VA-HC)/VA, no modelo SCE;

d.

Eficiência do Capital Intelectual – IC ( HCE + SCE), no modelo ICE.

Para um melhor detalhamento das fórmulas e contas alocadas ver Apêndice 1, no qual cada
variável foi direcionada às células da Pesquisa Industrial Anual do IBGE – PIA.
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Uma informação muito utilizada no modelo é a do valor adicionado; nesta pesquisa
adotou-se a fórmula que tem sido utilizada pelo IBGE, por ser a fórmula de cálculo
recomendada por economistas e pelas restrições das informações a partir da PIA10.
2.14.2. Valor Intangível Calculado - CIV
Este foi o segundo modelo que contribuiu para os testes aqui realizados, com a fórmula
de estimativa do estoque de capital intelectual (CIV). De acordo com Luthy (1998) o
“Capital Intelectual” poderia ser estimado por dois caminhos:
a.

Avaliação componente por componente: por meio de medidas apropriadas para cada
componente, por exemplo, as fatias de mercado, o valor das patentes e o número de
competências relativas ao fator humano, considerando-se que diferentes medidas têm
relevância e utilidades diversas, conforme os diferentes níveis organizacionais, e

b.

Avaliação do valor dos ativos intelectuais em termos financeiros ao nível
organizacional, sem referência aos componentes individuais do Capital Intelectual.
Conforme Luthy (1998), medidas que levam em consideração os efeitos sinérgicos

dos ativos intelectuais ao nível organizacional produzem uma estimativa muito importante de
desenvolvimento e de valor.
De acordo com Luthy (1998) e Stewart (1997 apud Kujansivu; Lonnqvist, 2005) o
Método do CIV é desenhado para avaliar o Capital Intelectual de uma companhia, visto que é
baseado na premissa de que a rentabilidade adicional, um tipo de prêmio, que a empresa gera
por ser superior à sua rentabilidade média histórica na mesma indústria, resulta do seu Capital
Intelectual; de outra forma, por meio dos ativos tangíveis a empresa consegue gerar apenas
um nível médio de retornos; o prêmio é a geração de resultados adicionais.
Para estimar o estoque de Capital Intelectual os autores destacam a fórmula do CIV,
utilizada pelo Internal Revenue Service – IRS ( EUA), regra de número 68-609. Ver as regras
no Apêndice 2 e um exemplo no Quadro 7, a seguir.

10

Há duas fórmulas que podem ser base para cálculo do Valor Adicionado, a partir das Vendas Brutas ou do
Lucro Distribuído, conforme a Lei 11.318 de 28/12/2007:
a) Vendas – Provisão para Devedores Duvidosos ( a PIA não oferece) + Res. não Operacionais- Custo dos
Insumos adquiridos de Terceiros – Depreciação, amortização e exaustão + Equivalência Patrimonial +
Receita Financeira + Receita de Aluguel e Royalties (de royalties a PIA não oferece) e
b) Despesas e encargos com Salários + Tributos + Juros de dívida + Lucros + Alugueis + Juros sobre
Capital Próprio e Dividendos ( PIA não oferece) + Lucros retidos ( a PIA não oferece).
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Passos
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
6
6.1
6.2
6.4
7

Instruções
Na base 2000 somar o Lucro antes do imposto de renda para
dois anos do setor 27, exemplo anos 2000 e 2001
Calcular como acima o Ativo total Médio para 2000e 2001
Dividir 1 por 2 acima e obter o retorno sobre os ativos
Achar o Retorno médio sobre ativos (ROA) da indústria
Somatória de todos os lucros do setor 27 ano 2000
Somatória de todos os lucros do setor 27 ano 2001
Somatória de todos os ativos do setor 27 ano 2000
Somatória de todos os ativos do setor 27 ano 2001
Dividir ( 4.1 +4.2) por (4.3 +4.4)
Comparar passo 3 com passo 4.5
Calcula o retorno em excesso de Xi
Taxa média de Imposto de Renda do período
Produto do Excesso de Valor criado x Taxa de IR
Taxa de desconto
2000-2006
6 : 6.4 ( exemplo)

Quadro 7 Passos para o cálculo do Valor Intangível Calculado – CIV

Exemplo numérico
US$ 18.033
US$ 148,245
18033: 148245 = 12,2%

8,9%
“excesso” ( ganho da empresa)
1 – (4.5 x 2) = 4840
0,35
9,39
(4840 x 0,65) x 0,094 = 33.503

Fonte: autor com base em Luthy (1998, p.9,10).

2.14.3 Testes da Teoria do VAIC realizados em nível internacional
Mahony e Vecchy (2000) realizaram testes buscando associar a performance das
empresas ao valor dos investimentos tangíveis e intangíveis para cerca de 2000 empresas,
sendo 70% da área de manufaturas e 30% não manufatureiras, sediadas nos EUA, França,
Itália, Alemanha e Reino Unido.
O modelo utilizado foi uma função do tipo Cobb-Douglas, regredindo o faturamento
das empresas em função de capital tangível (valor da propriedade e equipamentos), de capital
intangível (investimentos em pesquisas e outros intangíveis) e emprego. Os autores
encontraram significância das variáveis para Investimentos em Pesquisa por meio de painéis
estáticos; a seguir os autores (op.cit.) testaram modelos dinâmicos (estimador GMM e de
Arelano Bond) buscando variáveis instrumentais para reduzir o viés de simultaneidade. Os
testes não revelaram-se significativos para painéis dinâmicos, pois o teste de sobre
identificação revelou que as variáveis instrumentais não eram válidas.
2.14.3.1 Considerações sobre os instrumentos adotados e resultados encontrados
O Modelo do “Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado – VAIC” de Ante Pullic
(Pullic 200, 2002ª e 2000b) já foi testado antes, obtendo os seguintes resultados:
a.

Na África do Sul, Firer e Willians (2003), testaram o modelo em uma amostra de 75
empresas (manufatureiras e de serviços de três setores mais intensivos em capital,
bancos indústria eletrônica e setor de informação) listadas em Bolsas de Valores, ano
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de 2001, com a técnica de painel de dados. Os autores estimaram a correlação entre
pares de variáveis (Coeficiente de Pearson), partindo das seguintes variáveis
dependentes: ROA

(Lucro Líquido sobre os Ativos Totais), ATO (Faturamento

sobre Patrimônio Líquido e MB ( Valor de Capitalização de Mercado sobre Patrimônio
Líquido) das empresas em relação às variáveis independentes que compõem o VAIC, a
saber Eficiência do Capital Empregado (CEE), Eficiência do Capital Humano (HCE) e
Eficiência o Capital Estrutural (SCE). Como variável de controle utilizaram
Endividamento sobre Ativos e variáveis dummy. Os testes estatísticos validaram as
regressões de ATO e MB em função dos componentes do VAIC, mas os resultados
estatísticos não foram promissores. O Modelo

Avaliação de Mercado mostrou

significância de HCE ( Eficiência do Capital Humano), mas coeficiente negativo; CEE
(Eficiência do Capital Empregado) foi significativa e positiva, mas SCE (Eficiência do
Capital Estrutural) não foi significativa.
b.

Em Taiwan, Chen, Cheng e Hwang (2005) trabalharam com uma amostra de 4254
observações para um número anual variável de empresas listadas no país, no período de
1992 a 2002, pertencentes a mais de 19 setores, com a técnica de painel de dados
estáticos. Os autores regrediram a variável Retorno sobre Ativos (ROA) contra VAIC e
encontraram significância estatística; regrediram ROA contra as variáveis componentes
do VAIC e encontraram significância estatística para CEE (VACA) e HCE (VAHU),
enquanto que para SCE (STVA) a significância foi apenas para Retorno sobre Recursos
Próprios. Os autores trabalharam com variáveis independentes defasadas de 1 a três
períodos e neste modelo a variável CEE (VACA)

foi definida pela razão

Valor

Adicionado em relação ao Ativo Total menos Ativos Intangíveis; no original o valor do
Passivo era o denominador desta métrica; e
c.

Na Finlândia Kujansivu e Lonnqvist (2005) trabalharam com uma amostra de quase
2000 empresas no período de 2001 a 2003. Os autores trabalharam com medidas de
correlação estimando o Coeficiente de Correlação de Pearson para avaliar a associação
entre variáveis. Os resultados mostraram uma associação positiva entre CIV (
Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado) e ICE ( Eficiência do Capital Intelectual),
mas não encontraram associação significativa entre CIV e o Coeficiente Intelectual do
Valor Adicionado (

.
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2.15. Modelo de Painel de Dados Estáticos
De acordo com Hair et al (2006) a tecnologia computacional hoje disponível tem feito
avanços extraordinários na análise de dados, possibilitando o uso integrado de técnicas
multivariadas. Dentre essas técnicas o autor ele destaca o uso da regressão múltipla (op.cit.,
p.87): “a regressão múltipla talvez seja a técnica estatística mais usada e tem levado ao uso
crescente de outras técnicas multivariadas”. Segundo Stock e Watson (2004) o estimador de
Mínimos Quadrados Ordinários - MQO escolhe os coeficientes da regressão, de modo que a
reta de regressão seja mais próxima possível dos dados observados.
Para Greene (2003), uma análise de dados que utiliza a técnica de painel ou de dados
longitudinais insere-se em um campo de estudos que podem ser considerados um dos mais
inovadores em econometria, em parte, porque os “dados em painel” possibilitam um rico
ambiente para o desenvolvimento de técnicas de estimação e obtenção de resultados teóricos.
O interesse econométrico em Dados em Painel, especialmente em aplicações
microeconométricas, tem sido o resultado de, no mínimo, duas motivações (ARELANO,2003,
p.7): a) o desejo de explorar os dados alinhados em painel com o objetivo de controlar efeitos
heterogêneos não observados, invariáveis no tempo, em modelos de cross sections e b) usar a
técnica de dados em painel, com o objetivo de extrair componentes da variância e de estimar
as possibilidades de transição entre estados (cenários, situações) e, de uma forma mais
genérica, estudar a dinâmica das populações dos modelos de cross-section.
A regressão de Dados em Painel é para Stock e Watson (2004, p.185) “ um método para
o controle de alguns tipos de variáveis omitidas sem observá-las de fato” . Isto é possível,
quando a análise das variações na variável dependente ao longo do tempo possibilita a
eliminação dos efeitos não observados das variáveis omitidas, que diferem entre as entidades,
mas que sejam constantes no tempo.
Segundo Asteriou e Hall (2006)

esta técnica (equação das primeiras diferenças),

possibilita eliminar características invariáveis na séries de tempo mais curtas, caso dos
modelos aqui estimados.
O Modelo de Dados em Painel foi aplicado em duas etapas a saber:
a) Modelo de Efeitos Estáticos e testes para seleção do melhor modelo
i.

Modelo de Constante Comum (Pooled OLS Method)

ii.

Modelo de Efeitos Fixos

iii.

Modelo de Efeitos Aleatórios
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b) Modelo de Efeitos Dinâmicos e testes para seleção do melhor modelo
i.

Estimador GMM

ii.

Estimador de Arelano & Bond

Esses modelos e os testes foram discutidos anteriormente nos tópicos
2.15.1. Modelo de Constante Comum (Polled OLS Method)
Segundo Asteriou e Hall (2007), a hipótese principal é de que não há diferenças entre
as matrizes de dados das i dimensões em cross-section, ou seja, há uma constante comum a
cada entidade (no caso deste estudo, entre cada empresa no tempo). Segundo os autores
citados esta é a razão pela qual o modelo é considerado muito restritivo, sugerindo igual
intercepto e inclusive a possibilidade de igual declividade para todas seções e todos os anos.
No modelo abaixo, e doravante, os subscritos (i = 1,2....N) representam as seções
diversas (cortes por empresa) e (t) os diversos períodos de tempo. Ex. Empresa A, em 2000,
a Empresa B, em 2001, etc.
O Modelo Pooled OLS é composto por uma variável dependente (Y), pelas variáveis
independentes (Xi), coeficientes (

) e o termo de “Erro” (

), que abriga as variações não

observadas de Y (STOCK, WATSON, 2004). Note-se que o intercepto

não tem

subscritos sugerindo que são constantes para todos os indivíduos da amostra (ASTERIOU e
HALL; 2007).

2.15.2 LSDV ( OLS Least Square Dummy Variable)
O modelo a seguir é uma variante do OLS simples acima, porém o intercepto

tem

um subscrito i, sugerindo variação entre indivíduos da amostra, uma dummy para cada
indivíduo, mas não tem t, por ser constante no tempo (ASTERIOU e HALL,2007):

Dadas as restrições, este modelo limitado é um tipo de modelo de Efeito Fixo.
Segundo Yafee (2003) há ao todo sete tipos.
2.15.3 Modelo de Efeitos Fixos
Segundo Wooldridge (2002) o

variando entre empresas mas não no tempo, é

conhecido como “efeito ou heterogeneidade não observada” dos indivíduos; é uma variável
que capta todos os fatores não observados, constantes no tempo, que afetam

.
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Dado o modelo geral a seguir o subscrito “i” representa as empresas e o subscrito “t”,
os diversos anos:
O termo de erro

é às vezes chamado de “erro idiossincrático”, contém os fatores

não observados que mudam no tempo, afetando

; esse efeito pode ser eliminado por uma

equação das primeiras diferenças. (WOOLDRIDGE, 2002).

Conforme o autor esse modelo transformado ainda requer a hipótese de exogeneidade
estrita devido à correlação entre o regressor (Xi) e o erro ( Ui).
Segundo Wooldridge (2002, um método alternativo, que funciona melhor sob certas
hipóteses, é a transformação de Efeitos Fixos pelo método de “transformação interna”
(within), subtraindo-se cada variável da sua média. Para ele, por meio do método within, as
variáveis são transformadas, subtraindo-as da sua própria média, e os estimadores de efeitos
fixos, obtidos, são idênticos aos do LSDV (“Least Square Dummy Variable”).
Dado o modelo inicial (2), pelo operador de transformação de efeitos fixos vem:
- =
Segundo Wooldridge (2002), o método alternativo ao da transformação interna
(within), que usa a variação temporal entre as observações, é conhecido como “between”; este
último, no entanto, produz estimadores viesados quando os regressores correlacionam-se com
os efeitos não observados nos resíduos. Para o autor, sob uma hipótese de exogeneidade
estrita das variáveis explicativas, o modelo de efeitos fixos não é viesado.
Quando T for pequeno em relação a N, devemos incluir uma variável dummy para
cada período de tempo para levar em conta as mudanças seculares que não estejam sendo
modeladas (WOOLDRIDGE, 2002).
Os modelos deste estudo caracterizaram-se por ter Efeitos Fixos e incluíram dummies
de ano. As primeiras diferenças também foram reportadas.

2.15.4. Modelo de Efeitos aleatórios
Segundo Asteriou e Hall (2006) este modelo trata das constantes para cada crosssection como parâmetros aleatórios, de sorte que para cada seção horizontal da matriz de
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dados haverá uma regressão, cuja constante será

, onde

é uma variável

aleatória “standard” de média zero para cada cross-section (cortes por ano na amostra). Dado
o modelo:
(5)
No modelo, os Efeitos aleatórios para cada “cross-section” são tratados como
parâmetros aleatórios e não fixos .Conforme Johnston e Dinardo (2001) o pressuposto
essencial que distingue este do modelo de Efeitos Fixos a seguir é que o efeito específico do
indivíduo

, invariante no tempo, não está correlacionado com as variáveis explicativas; para

os autores esta condição de ortogonalidade, em conjunto com os pressupostos sobre os
resíduos é suficiente para que os estimadores OLS sejam assintoticamente não viesados.
2.15.5 Modelo de Efeitos Fixos
Para Stock e Watson (2004, p.190): “ A regressão com efeitos fixos (EF) é um
método para controlar variáveis omitidas em dados de painel quando elas variam entre
entidades (empresas), mas não ao longo do tempo”. O modelo de Efeitos Fixos tem N
interceptos, um para cada entidade, ou empresas, os quais absorvem os efeitos de todas as
variáveis omitidas que diferem de entre entidades, mas são invariáveis ao longo do tempo.
Neste trabalho foi aplicado o modelo de efeitos fixos na opção Within, por meio da
aplicação do operador diferença, o qual é consistente, segundo Johnston e Dinardo (2001).
O modelo de efeito fixo deste estudo foi o de inclinação constante, dentre os mais de 7
modelos de efeitos fixos relacionados no trabalho de Yaffee ( 2003), com uma variável
dummy de ano. Vale ressaltar que quase 100% dos modelos estimados nesta pesquisa
apresentaram efeitos fixos pelo Teste Hausman, descrito em 2.18.5, p.91.
2.16. O Modelo de Painel Dinâmico
2.16.1. Indicações Teóricas para a a adoção de um modelo dinâmico
Os modelos aqui aplicados possuem variáveis explicativa do tipo “estoque” e “fluxo”.
A esse respeito, segundo Shone (1997), fluxos, usualmente, embora não sempre, ocorrem no
mesmo período, mas as variáveis estoque, por outro lado, são mudadas após um certo número
de anos, caracterizando um processo inerentemente dinâmico.
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Adicionalmente, a variável estoque nos modelos aplicados também encontra respaldo
em Becker (1962); o autor sugeriu que o investimento em capital humano beneficiaria a renda
futura das pessoas, criando valor. Já a variável dependente “Criação de Valor” também tem
efeitos dinâmicos pois os “ganhos” de um ano fortalecem os Fluxos de Caixa deste ano e
afetam os seguintes.
Bontis (1998, p.67) sugere uma dinâmica nos fluxos:
Intellectual capital means more than just intellect as pure intellect but rather
incorporated a degree of intellectual action. In that sense, intellectual
capital is not only a static intangible asset per se but an ideological process;
a means to an end.

Um modelo dinâmico é caracterizado pela presença de variáveis defasadas entre os
regressores; o modelo com o uso de variáveis instrumentais defasadas é às vezes chamado de
Estimador GMM (Métodos dos Momentos Generalizados), segundo Asteriou e Hall (2007). O
Modelo GMM, segundo Yafee (2003) é usualmente robusto no que tange os desvios
subjacentes aos modelos e informações, em relação aos princípios de heterocedasticidade e
normalidade.
Conforme exposto em 2.14.2 a teoria testada justifica a tentativa de testes de modelos
dinâmicos, pois um dos regressores nos modelos foi o Estoque de Capital Intelectual.
Segundo Asteriou e Hall (2007), um modelo dinâmico é caracterizado pela presença
de variáveis defasadas entre os regressores. O modelo dinâmico seria o seguinte:
(6)
Para Asteriou e Hall (2007), o estimador OLS em painéis estáticos é consistente
quando N ou T crescem com tendência ao infinito, quando todas as variáveis explicativas são
exógenas e não correlacionadas com os efeitos específicos individuais. Se este não for o caso,
segundo os autores, o OLS será viesado.
Neste modelo

representa um escalar,

heterogeneidade é dada pelo intercepto individual

e

seriam matrizes k x 1 e a

; este modelos não pode ser estimados na

forma tradicional dos modelos MQO por serem viesados, devido à correlação entre
já que

. Assim

seria função de

e

. (ASTERIOU; HALL, 2007).

Dentre os modelos dinâmicos testados também foram estimados modelos com
variações de defasagem, para a variável depende Yit e Xit, sempre sob a hipótese de
exogeneidade estrita dos regressores.
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2.16.2. O modelo dinâmico GMM segundo Arelano & Bond
Para Xavier e Marçal (2004, p.7):
Abrindo-se mão da hipótese de ortogonalidade do efeito fixo e dos
regressores não é mais possível assumir consistência para OLS (estimador de
mínimos quadrados ordinários), contudo LSDV ( efeito fixo com dummy de
tempo) continua sendo consistente
.

Conforme Asteriou e Hall (2007, a redução deste viés seria feita por dois caminhos: a)
Uso de variáveis exógenas, um processo regressivo de primeira ordem e um período de tempo
pequeno, mas o estimador de LSDV (Least Square Dummy Variables) continuaria viesado;
b) uso de variáveis instrumentais defasadas conforme Anderson e Hsiao (1981 e 1982) e
Arelano & Bond (1991), também conhecidos como Estimadores GMM, de momentos.
Este trabalho adotou a saída de correção sugerida por Verbeek (2001) buscando um
modelo por meio da adoção de variáveis instrumentais defasadas, pelo estimador de Arelano
& Bond, impondo-se a ausência de auto-correlação de resíduos. Para Asteriou e Hall (1997)
haveriam duas soluções propostas para o problema do viés: uma delas seria a introdução de
variáveis exógenas; a outra, é usar o método de variáveis instrumentais proposto por
Anderson e Hsiao (1981 e 1982) e Arelano e Bond (1991)”. Para Kennedy (1991) a utilização
de variáveis instrumentais defasadas tem sido comum pois, geralmente, são correlacionadas
às respectivas variáveis independentes e não correlacionadas contemporaneamente com os
resíduos, quando estes, por hipótese, não são correlacionados entre si, podendo, assim, gerar
estimadores consistentes.
Xavier e Marçal (2004)

destacam a proposta de

Arelano & Bond (1991), um

procedimento em dois estágios, por meio de uma matriz de instrumentos Z, defasados,
considerados estritamente exógenos. O segundo estágio consiste em obter uma estimativa
utilizando a matriz de variâncias e covariâncias V, construída a partir dos resíduos estimados
no primeiro estágio. Foi adotada a proposta de Arelano & Bond, na forma da estimativa
tradicional, a partir dos resíduos do primeiro estágio considerado superior aos do segundo
estágio, com defasagem de até segunda ordem das variáveis dependentes e das independentes.
Tomando-se a primeira diferença de (1) para eliminar-se o efeito fixo
(heterogeneidade não observada), rearranjando-se os termos da equação e redenominando-se
alguns coeficientes pôde-se chegar ao seguinte modelo dinâmico estimado:
(7)
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Outro modelo dinâmico estimado dentro da mesma metodologia foi defasar a variável
dependente em duas ordens e a independente de apenas uma ordem:
(8)
Foram incluídas dummies de ano para o período 2001 a 2006, em todos os modelos,
mas não foram reportadas.
2.17. Hipóteses básicas adotadas para o modelo de Painel
Os modelos em painel têm como premissas as hipóteses de trabalho, aqui adotadas,
descritas por Woldridge (2002, p.450) :
a) Hipótese EF.1: para cada i, o modelo é
(9)
onde os

são os parâmetros a serem estimados.

b) Hipótese EF.2: a amostra é aleatória na dimensão do corte transversal;
c) Hipótese EF.3: para cada t, o valor esperado do erro idiossincrático, dadas as variáveis
explicativas e todos os períodos de tempo e o efeito não observado é zero:

=0; e
d) Hipótese EF.4: cada variável explicativa muda ao longo do tempo ( para ao menos
algum i) e não há relações lineares perfeitas entre as variáveis explicativas.
Para Wooldridge (2002),

sob essas quatro primeiras hipóteses ( EF.1 a EF.4),

idênticas às hipóteses do estimador de primeiras diferenças, o estimador de Efeitos Fixos é
não viesado. A principal delas é a EF.3 (exogeneidade estrita). Sob essas mesmas quatro
hipóteses o estimador EF é consistente com um T fixo conforme
e) Hipótese EF.5:
f) Condicionais a todas as variáveis explicativas e

;e
)

Sob as hipóteses EF.1 a EF.6 o estimador de Efeitos Fixos dos

.
é o melhor

estimador linear não viesado. Como o estimador da PD é linear e não viesado ele é,
necessariamente pior que o estimador de EF. A hipótise que torna EF melhor que PD é EF.6
implicando no fato de que os erros idiossincráticos são serialmente não correlacionados.
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g) Hipótese EF.7: Condicional em

são independentes e identicamente

distribuídos como Normal
Segundo Wooldridge (2002) a hipótese EF.7 implica nas hipóteses EF.3, EF.5 e EF.6.
Com relação aos efeitos aleatórios Wooldridge (2002) coloca as seguintes hipóteses:
a) Hipótese EA.3: “ adicionalmente a EF.3 o valor esperado de
variáveis explicativas, é constante:

, dadas todas as

, elimina a correlação entre o efeito

não observado e as variáveis explicativas;
b) Hipótese EA.4: “ não há relações lineares perfeitas entre as variáveis explicativas”; e
c) Hipótese EA.5: “ em adição a EF.5, a variância de
explicativas, é constante:

, dadas todas as variáveis

.

Finalmente, vale ressaltar, ainda que todos os modelos estáticos selecionados não
reprovados pelos testes estatísticos realizados, foram utilizados para gerar estimadores de
modelos dinâmicos, considerando-se as variáveis defasadas até as de ordem 2.
2.18. Procedimentos e testes adotados na busca de um estimador consistente e eficiente
O desafio é buscar um estimador não viesado e, dentre os existentes, o mais eficiente
(KENNEDY, 1991). Neste estudo a opção foi, em princípio, buscar o melhor estimador de
Efeitos Estáticos, entre Efeitos Pooled, Efeitos Fixos e Aleatórios. Praticamente, quase todos
os modelos estáticos estimados, caracterizou-se por Efeitos Fixos, cuja característica é a
correlação entre pelos menos alguns dos regressores e a heterogeneidade não observada nos
resíduos, devido às idiossincrasias das empresas, invariáveis no tempo.
Como já explicado, os modelos estáticos foram estimados mediante os dados
transformados (subtração da média) neutralizando o efeito da heterogeneidade não observada
presente nos resíduos; a seguir o modelo foi estimado novamente pelo Estimador Robusto de
Newey-West . Conforme Stock e Watson (2004, p.344), sob hipóteses gerais, o estimador da
variância de Newey-West é um estimador consistente. Já para Yaffee (2002), a opção robusta
(método por ele referido como “Estimador de White e de Newey-West”) opera como um filtro
iterativo corretivo,

reduzindo os efeitos de heterocedasticidade e autocorrelação. Todos os

modelos dinâmicos reportados foram estimados pela opção robusta referida.
Para os modelos dinâmicos foi estimada, adicionalmente, uma estatística com o
objetivo de avaliar o efeito de longo prazo da variável independente (e das suas defasadas)
sobre a dependente. A este respeito ver fórmula da estatística de longo prazo em 2.19.
A seguir os testes de hipóteses aplicados aos modelos.
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2.18.1. Teste para heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg)
ou homoscedásticas
A rejeição da hipótese nula indica a presença de heterocedasticidade devido à
correlação entre o erros e as variáveis independentes, viesando o estimador de mínimos
quadrados. Este possível viés no estimador foi tratado em todos os modelos estáticos e
dinâmicos pelo estimador robusto da variância (YAFEE,2002).
2.18.2. Teste de autocorrelação de resíduos nos erros de primeira ordem (Wooldridge)

A rejeição da hipótese nula indica a existência de autocorrelação de ordem um. No
modelo estático foi assumido exogeneidade estrita e o estimador foi tratado pela opção
robusta de Newey-West ( YAFEE,2002).
2.18.3. Painel Estático: Pooled OLS e Efeitos Fixos
Um Teste F analisou os coeficientes da regressão em conjunto

A não rejeição da hipótese nula invalida o modelo neste teste, pois todos os

seriam

nulos. O Teste “t” avalia a significância de cada intercepto e coeficiente, isoladamente,
testando-se a hipótese nula de que cada coeficiente e o intercepto sejam iguais a zero, contra
a hipótese alternativa. Vale ressaltar que os testes F e T, padrão, foram realizados para todos
os modelos. Finalmente, por meio de outro Teste F, compara-se o Modelo Pooled OLS com o
de Efeitos Fixos, um teste de igualdade dos interceptos (ASTERIOU; HALL, 2007, P.346):

Esse teste permite verificar a existência de efeitos fixos não observáveis nos resíduos;
o efeitos fixo é comprovado pela rejeição da hipótese nula. A não rejeição de

favorece o

Modelo Pooled OLS, acima citada; a rejeição favorece o Modelo de Efeitos Fixos.
2.18.4. Painel Estático: Efeitos Aleatórios x Pooled OLS
Aplica-se o teste LM ( Lagrange Multiplier), Breush-Pagan para efeitos aleatórios:
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, ou

O “Teste LM (Lagrange Multiplier) de Breush-Pagan” permite comparar o Modelo
“Pooled OLS” com o Modelo de Efeitos Aleatórios. A rejeição de

favorece o modelo de

efeitos aleatórios.
2.18.5. Painel Estático: Efeitos Fixos x Efeitos Aleatórios
Aplica-se um teste Hausman para efeitos aleatórios onde:

Caso a estatística de Hausman seja suficientemente grande (valor absoluto), “ p-valor
menor que 10%”, rejeita-se a Hipótese nula e o Modelo de Efeitos Fixos mostra-se superior,
caso contrário o Modelo de Efeitos Aleatórios é escolhido (ASTERIOU; HALL, 2007).
Caso seja confirmado que o melhor modelo, dentre os três (Pooled OLS, Efeitos Fixos
e Efeitos Aleatórios) é o de Efeitos Fixos, esta evidência indica a existência de efeitos
invariantes (no tempo) nos resíduos, indicando que há heterogeneidade entre empresas. O
Modelo de Criação de Valor aqui testado subentende que estes efeitos são causados, em
grande parte, pela própria empresa, a exemplo de fatores culturais, organizacionais, que se
mantenham inalterados no tempo.
Conforme já mencionado antes o estimador para efeitos estáticos foi submetido à
correção pelo estimador robusto de “Newey-West”, que reduz os efeitos de autocorrelação e
heterocedasticidade” ( STOCKe WATSON, 2004) e (YAFEE,2008).
2.18.6. Arelano e Bond ( Modelo Dinâmico GMM)
Os modelos dinâmicos somente foram considerados válidos para análise, quando pelo
menos uma defasada da dependente foi significativa e atenderam (conjuntamente) aos Testes
Sargan ( ou Sargan-Hansen, ou Hansen) e Arelano & Bond.
A seguir uma descrição da rotina de testes realizados e respectivo critério de decisão:
2.18.6.1 Teste Sargan : de validade dos instrumentos ou de sobre identificação de restrição
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Segundo Stock e Watson (2004) não é possível testar se os instrumentos são exógenos;
por outro lado o teste de “restrições sobre identificadas” faz essa comparação de forma
implícita. Assim a hipótese nula seria a seguinte:
A não rejeição de Ho validaria as variáveis instrumentais.
2.18.6.2 Testes de Arelano & Bond
O modelo impõe a não autocorrelação de resíduos ao enunciar a seguinte hipótese nula
.
O teste é realizado com os erros transformados (do primeiro estágio),devendo mostrar
autocorrelação de primeira ordem, mas não na segunda ordem ( DOORNICK; ARELANO;
BOND, 2001). Como está esquematizado na Figura 17 a seguir,

há, pelo menos, três

condições a serem satisfeitas para a eleição dos possíveis modelo:
a) Teste de Arelano & Bond para validar a hipótese de não correlação serial, o teste
baseia-se nos erros transformados por primeira diferença, assim,

deverá

apresentar autocorrelação negativa de primeira ordem, mas não de segunda ordem; a
estatística “m1” tem que ser negativa e significante (p valor < 10%) e a “m2” deve ser
não significante ( p-valor >10%), (DOORNICK; ARELANO; BOND, 2001);
b) Teste de Sargan-Hansen ou Sargan: a estatística deve ser não significativa
(ARELANO, 2003); e
c) Evidência de dinâmica nas variáveis: o modelo contempla defasagens das variável
dependente e das independentes, mas no mínimo a variável dependente de ordem 1
deve ser significativa (ASTERIOU e HALL; 2007).
Quando o modelo dinâmico atendeu aos testes citados ele foi estimado pela opção
robusta de Newey-West; quando não atendeu, conjuntamente, a essas três condições citadas, o
modelo dinâmico foi descartado. Descartando-se o modelo dinâmico a opção foi o modelo
estático estimado segundo a opção robusta da variância de White e Newey-West.
2.19. Teste de Wald e cálculo da estatística de efeitos de longo prazo
O Teste Wald é aplicável nos modelos dinâmicos, onde há variáveis defasadas. Não
teve por objetivo avaliar a significância do modelo dinâmico ou de suas variáveis
instrumentais, mas apenas avaliar o sentido positivo, ou negativo, dos

das
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variáveis independentes originais e das suas respectivas variáveis defasadas, ou seja avaliar o
sentido da influência de X sobre Y. Suponha a equação seguinte:

O efeito de longo prazo seria estimado por meio derivada parcial de Y para X
resultando na estatística

( ASTERIOU, HALL,2007):

, pois –
A hipótese nula para o Teste Wald é a seguinte:

Essa estatística, obtida da derivada parcial

, dá o efeito de longo prazo: se o

numerador é positivo, o efeito é positivo, se negativo, o oposto. A elasticidade permite avaliar
a sensibilidade dos choques de longo prazo da variável dependente ( e das suas defasadas)
sobre a dependente e investigar o tipo de sua trajetória, se convergente ou não.
2.20. Fluxo simplificado da decisão pelos modelos estáticos ou dinâmicos
A seguir um esquema para a decisão dos modelos a serem utilizados na pesquisa.
Conforme a árvore de decisão da Figura 17, o primeiro passo foi averiguar qual é o tipo de
painel estático que está sendo tratado entre três possibilidades: a) Modelo Pooled OLS;
Modelo de Efeitos Fixos e Modelo de Efeitos Aleatórios . A seguir identificado o Modelo
Estático aplicou-se o estimador robusto.
O próximo passo foi testar a aceitação ou não do modelo dinâmico, introduzindo-se
variáveis instrumentais ( variáveis defasadas da dependente e das independentes) até ordem 2.
Ordens superiores são desejáveis, mas no caso do estudo feito os testes limitaram-se à
segunda ordem. Caso os modelos dinâmicos não sejam aprovados pelos testes estatísticos
pode-se utilizar os estáticos sob a hipótese de exogeneidade estrita dos regressores.
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Modelo de Decisão: painel estático x dinâmico
Modelo de Efeitos Aleatórios EA

Modelo Pooled OLS

Teste Breush-Pagan
Ho rejeitada (est.sig.) indica Ef. Aleatório

Modelo de Efeitos Fixos EF

Teste F
Ho rejeitada ( est.sig.) indica Efeito Fixo

Teste Hausmann
Ho rejeitada (est.sig..)prevalece Efeito Fixo , se não for prevalece Efeito Aleatório
Modelo EF ou EA com Estimador Robusto de White e Newey –West reduz
efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade
Teste Sargan : Ho não rejeitada (n/sig.) valida variáveis instrumentais modelo dinâmico
Ho rejeitada. Sob certas
hipóteses (1) pode-se
admitir o modelo estático
Dinâmico: no mínimo os regressores Yt-1 e Xt devem ser significativas; é bom que Xt-1
também seja. A seguir Rodar opção robusta. Para o sinal aplicar teste Wald .

Modelo dinâmico de Arelano & Bond é aceito se:
a) m1 < 0 e significativa ( p-valor <10%)
ou
b) m2 > 0 ou m2 <0 e não significativa ( p-valor > 10%)

Figura 17 - Diagrama de Seleção aplicado ao caso do Modelo de Efeitos Fixos
Fonte: o autor, baseado em Asteriou e Hall (2007) e Doornick; Arelano; Bond, 2001).
.Nota: sobre os modelos estáticos e dinâmicos ( antes e após as primeiras diferenças para eliminar o efeito fixo
ver tópico 3.7.3.

A seguir os procedimentos metodológicos.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Tipo e Método de Pesquisa
Segundo Richardson (2007) no sentido genérico, método em pesquisa significa a
escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos; o método
científico consiste em delimitar um problema, realizar observações e interpretá-las, com base
nas relações encontradas, fundamentando-se, se possível, nas teorias existentes. Para o autor
(op.cit., p.70) “em base bastante ampla pode-se dizer que há dois grandes métodos, o
quantitativo e o qualitativo, que diferenciam-se não apenas pela sistemática pertinente a cada
um deles, bem como pela abordagem do problema”.
Para Cervo e Bervian (2007), qualquer pesquisa considerada pode conter estudos
formuladores ou exploratórios e descritivos. Neste caso a pesquisa é quantitativa e descritiva,
buscando estabelecer relações de causalidade entre duas variáveis ou mais variáveis, com base
em hipóteses.
3.2 Hipóteses de Pesquisa
Para Lakatos e Marconi (2009) hipótese é uma proposição que se faz na tentativa de
verificar-se a validade da resposta existente para um problema. Dado o problema de
pesquisa já colocado em 1.2 e os objetivos gerais e específicos em 1.3 e 1.4, respectivamente,
as hipóteses são as seguintes:
a) Existe relevância explicativa na Criação de Valor pelo Coeficiente Intelectual do
Valor Adicionado (

nos seguintes setores da Indústria de Transformação no

Brasil: a) Fabricação. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e
Carrocerias; b) Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas;Preparação de Couros e
Fabricação de Artefatos de couro, Artigos de Viagem; d) Fabricação de Produtos
Têxteis e Calçados; e) Fabricação de Máquinas e Equipamentos;
b) Existe relevância explicativa na Criação de Valor pelo Valor do Intangível Calculado
(CIV) em nível setorial na indústria de transformação no Brasil ( setores acima);
c) Existe relevância explicativa na Criação de Valor pela Eficiência do Capital Intelectual
(ICE) em nível setorial na Indústria de Transformação no Brasil (setores acima);
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d) Existe relevância explicativa na Criação de Valor pela Eficiência do Capital
Empregado (CEE) em nível setorial na indústria de transformação no Brasil (setores
acima);
e) Existe relevância explicativa na Criação de valor pela Eficiência do Capital Humano
(HCE) em nível setorial na indústria de transformação no Brasil (setores acima);
f) Existe relevância explicativa na Criação de Valor pela Eficiência do Capital Estrutural
(SCE) em nível setorial na indústria de transformação no Brasil (setores acima) ;
g) Existe diferença na criação de valor pelo Capital Intelectual nos seguintes setores na
Indústria de Transformação no Brasil: Fabricação. e Montagem de Veículos
Automotores, Reboques e Carrocerias; Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas;
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de
Viagem;Fabricação de Produtos Têxteis e Calçados e Fabricação de Máquinas e
Equipamentos.
3.3 Definição Operacional das Variáveis

Para Richardson (2007), as variáveis apresentam duas características essenciais, os
aspectos observáveis de um fenômeno e o fato de apresentarem variações ou diferenças em
relação ao mesmo ou a outros fenômenos, por isso as variáveis podem ser mensuráveis.
Há várias definições do constructo Capital Intelectual; as indefinições ainda existentes,
a falta de unanimidade teórica no que diz respeito à respeito da sua composição, trazem um
complicador adicional aos objetivos deste trabalho. Um aspecto importante é que as variáveis
que compõem os modelos estudados sobre Capital Intelectual são operacionais, não
financeiras, e financeiras, conforme visto nos modelos brevemente visitados no tópico 2.13
deste estudo.As variáveis selecionadas neste estudo são compostas por métricas que
permitiram estimar o Capital Intelectual gerado nas empresas, a partir de efeitos de estoque e
de fluxo, construídas com informações dos demonstrativos financeiros

e de dados do

conhecimento público, obedecendo à conceituação proposta por Pulic (2000; 2002a; 2002b).
3.3.1 Variável Dependente
Para Lakatos e Marconi (2009) a variável dependente consiste naqueles valores
(fenômenos, fatores) a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados,
determinados ou afetados pelas variáveis independentes.
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Neste estudo a variável dependente é : Criação de Valor nas Empresas Brasileiras da
Indústria de Transformação do Brasil de porte superior a 100 funcionários. Esta variável foi
representada pelo Retorno sobre o Ativo Total (Lucro Bruto sobre o Ativo Total),
denominado de ROA4 ( LAKATOS; MARCONI, 2003) .
3.3.2. Variável independente
A variável independente é aquela que influencia, determina ou afeta outra variável; é o
fator dominante, condição ou causa para determinado resultado, efeito ou conseqüência; é o
fator manipulado (geralmente) pelo investigador, na sua tentativa de assegurar a relação do
fator com um fenômeno observado ou a ser descoberto, para ver que influência exerce sobre
um possível resultado. Nesta pesquisa a Variável Independente é representada pelo Capital
Intelectual das empresas brasileiras da Indústria de Transformação do Brasil com porte acima
de 100 funcionários ( LAKATOS; MARCONI, 2003). As variáveis foram estimadas segundo
Pullic (2000, 2002a e 2002b) e, de forma subsidiária, conforme Luthy (1998).
3.4 População pesquisada
A população é composta pela Indústria brasileira de transformação, um universo a
partir do qual, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE cadastra as empresas
com base em certos requisitos, como registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, cadastro do IBGE por meio da Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE (IBGE, 2005). Desse universo o IBGE realizou uma pesquisa censitária anual de 1968
a 1979, a Pesquisa Industrial Anual - PIA, a qual tem tido seus critérios aperfeiçoados. O
número de empresas amostradas cresceu no período, iniciando com 99.000 empresas e
atingindo um número próximo a 150.000 empresas , em 2006.
Por valor de faturamento, em 1995,

as empresas com mais de 500 empregados

representaram 68,9%; as empresas com 100 a 500 pessoas, 17,8% e as com menos de 100
empregados 13,3% (IBGE, 2005b). Em 1995 os segmentos mais representativos foram: bens
intermediários (57,9%); bens de consumo semi-duráveis e não duráveis (21,2%) e bens de
capital (7,7%). Ver divisão por setores no Apêndice 4.
De acordo com IBGE (2006), com base na PIA do período 1996 a 2006, aumentou a
concentração industrial, devido ao maior dinamismo das

empresas com mais de 1000
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empregados: a) de 48,7% para 60% em termos do valor da transformação industrial e b) em
termos de pessoal ocupado 29,4% do total de pessoal ocupado para 31,9% em 2006.
3.5 Dados amostrais
Foram necessários ajustes no banco de dados original da PIA (IBGE. O ponto de
partida foi de 81185 empresas de 22 setores e 281615 observações, pertencentes à CNAE 2,
da Indústria de Transformação da PIA de 2000 a 2006.
A seguir informações gerais sobre o ajuste da amostra (Apêndice 3):
a) Apesar de o IBGE ter disponibilizado dados da PIA de um período de 11 anos, de
1995 a 2006, apenas o período 2000 a 2006 incluiu o Ativo Total das companhias,
componente chave para estimativa do ROA (Retorno sobre Ativo Total) foi
introduzida a partir de 2000 no questionário da PIA;
b) No cadastro do IBGE não constam nomes mas CNAEs (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas). Na CNAE-3 haviam empresas muito pequenas, na CNAE-1
muito grandes. Inicialmente optou-se por uma base mais ampla, composta por CNAE2 e empresas pequenas, acima de 30 funcionários, porém a análise descritiva mostrou
maiores distorções (desvio padrão elevado pela média). A escolha foi por empresas
com mais de 100 pessoas;
c) Houve uma série importante de empresas de médio porte (menor do que 1000
funcionários) que entraram e saíram da pesquisa no meio do período analisado,
ocasionando perda de informações no painel, um dos principais motivos por este não
ser equilibrado.
Outros limites precisaram ser introduzidos com o objetivo de depurar se os erros de
respondentes nos valores das variáveis dos modelos e nos demonstrativos financeiros. O
ajuste da amostra requereu uma série de cortes que terminaram por gerar um banco de dados,
com 4.191 empresas e 15.106 observações, compreendendo empresas com mais de 100
empregados distribuídas por todo o país. Observe-se ainda:
a) As 4.191 empresas acham-se mais concentrada em alguns setores tais como couros e
artefatos (2301 observações); metalurgia (1353) e veículos automotores, reboques e
carrocerias (1192). Portanto há três setores com mais de 1000 observações, 11 setores
entre 500 e 1000 observações e 8 entre 99 e 500 observações.
b) Percebem-se setores com intensidade tecnológica diversa, tais como o de Couros e
Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados (2301 observações.) e Móveis
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(496) à Fabricação de Produtos Químicos (496), Veículos Automotores, Reboques e
Carrocerias (1192), e Fabricação de Produtos de Informática, Produtos Eletrônicos e
Óptica (847).
c) Conforme descrito no item 2.18 foram aplicados testes estatísticos para cinco setores
a saber: Fabricação de Produtos Têxteis; Preparação de couros e fabricação de
artefatos de couro; Fabricação de
Montagem de

Máquinas e Equipamentos; Fabricação

Veículos Automotores, Reboques e

e

Carrocerias e Fabricação de

Móveis e Indústrias Diversas.
3.6 Tratamento do Dados em Painel
O estudo utilizou a estimação de uma regressão múltipla por meio de um Painel de
Dados Estáticos e Dinâmicos. Esta técnica, segundo Asteriou e Hall (2007), é frequentemente
considerada um método analítico eficiente, para tratar dados econométricos; a técnica
combina uma série completa no tempo para cada elemento da cross-section, possibilitando
uma variedade de métodos de estimação, além de contribuir com um maior número de
observações.
De acordo com Verbeek (2000), por uma variedade de motivos, freqüentemente os
dados organizados em forma de painel são incompletos e o motivo principal é a ocorrência de
uma série de alterações, com os indivíduos, ao longo do tempo, em um ou mais anos; no caso
de empresas, umas são criadas, outras encerram-se durante o período de pesquisa. Este estudo
trabalhou com um painel não equilibrado, em função dos motivos citados e dos ajustes que se
fizeram necessários nos dados disponibilizados pela PIA, descritos no tópico 3.5 deste.
3.7. As variáveis utilizadas nos modelos
As informações foram colhidas do banco de dados da Pesquisa industrial Anual (PIA),
por entrevistadores do IBGE. As informações não contemplam todos os principais saldos das
contas dos Demonstrativos Financeiros, tão pouco estão dispostas como recomenda a Lei das
Sociedades por Ações, por esse motivo algumas variáveis foram estimadas por meio de
fórmulas, a exemplo do Lucro Bruto; não são disponíveis, por exemplo, o valor do Capital de
Terceiros, do Ativo Permanente, do Lucro Líquido, entre outras. Por outro lado a PIA
apresenta vantagens como a abertura maior da Demonstração de Resultados – DRE, a
exemplo das contas de Salários e Encargos Sociais, uma variável crítica para a estimativa do
Capital Humano de uma empresa, uma das variáveis chave do modelo testado.
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Conforme Carton e Hofer (2006) a variável “riqueza do acionista” tem sido
considerada, de forma crescente, por acadêmicos de finanças e estrategistas gerenciais como a
melhor métrica para avaliar o sucesso de empreendedores, porém a maioria dos negócios
realizados não são divulgados ao mercado, não há cotações das ações que permitam trabalhar
com esta métrica, impedindo, por exemplo, a estimativa do Valor de Mercado de uma ação.
Já Robinson (1995) ressalta métricas como o ROA, ou retorno sobre ativos, o return
on equity ( ROE), ou retorno sobre o capital próprio, o return on investment (ROI), ou retorno
sobre os investimentos e o return on sales (ROS), retorno sobre o faturamento.
Como a PIA não publica o Patrimônio Líquido das empresas e o Ativo Permanente é o
único índice possível, dentre os sugeridos, o escolhido foi o Retorno sobre os Ativos - ROA.
Foram testados vários tipos de ROAs e ROS,

com o objetivo de buscar a melhor

configuração do modelo em uma primeira fase, por eim, elegeu-se o ROA4 como a métrica
mais adequada em termos de aderência aos modelos. A seguir os ROAs e ROS testados:
ROA1= Lucro operacional sobre Ativo Total

a)

ROA2 = Lucro antes do Imposto de Renda e participações sobre Ativo Total

b)

ROA3= Lucro operacional da atividade própria sobre Ativo Total

c)

ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total

d)

ROS1 = Lucro operacional sobre Vendas Líquidas

e)

ROS2 = Lucro antes do Imposto de Renda e participações sobre Vendas Líquidas

f)

ROS3 = Lucro operacional da atividade própria sobre Vendas Líquidas

g)

ROS4 = Lucro Bruto sobre Vendas Líquidas

O ROA4 ( Lucro Bruto sobre Ativo Total ) foi o escolhido pelos testes preliminares e
é a única variável dependente utilizada em todos os modelos aplicados nesta pesquisa.
3.7.1 Variáveis adotadas nos modelos rodados
Devido aos limites de informação da PIA ( a pesquisa não publica o Lucro Líquido das
empresas, mas apenas o Lucro antes do Imposto de Renda) e à diversidade de empresas
pesquisadas) foi decidido realizar as regressões apenas com a variável dependente que
partisse do Lucro Bruto das empresas, por esta apresentar resultados mais significativos.
Assim foi possível gerar o índice Retorno sobre os Ativos - ROA4 ( Lucro Bruto sobre o
Ativo total das Empresas).
Como a PIA também não reporta o Lucro Bruto das empresas este foi estimado a
partir da fórmula contábil do Custo dos Produtos Vendidos - CPV (Apêndice 1, F4).
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Variáveis conforme modelo

Unidade

Variáveis “Proxy” ( fórmulas Apêndice 1)

% ano

Retorno sobre o Ativo Total (ROA4)
Lucro Bruto sobre o Ativo Total

Unidade

VAIC ou

Dependentes
Criação de Valor pelas Empresas
Independentes
Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado (VAIC)

unidade
Estoque de Capital Intelectual (CIV)

unidade

Eficiência do Capital Empregado (CEE)

unidade

Eficiência do Capital Humano (HCE)

unidade

Eficiência do Capital Intelectual ( ICE)

unidade

Eficiência do Capital Estrutural (SCE)
Variável “Dummy” para efeito ano

LN CIV

unidade
0 ou 1

Dummy ano de 2001 a 2006

Quadro 8 Variáveis utilizadas nos modelos

Fonte: o autor, com base em Pullic (2000, 2002ª,2002b) e Luthy (1998).

Cada um destas variáveis independentes acha-se explicada nos tópicos 2.14.1 e
2.14.2. Com relação aos demais procedimentos vale ressaltar ainda:
a)

Capital Empregado (CE nos modelos) é representativa do Capital Físico e Capital
Financeiro. No modelo original foi estimado pela diferença entre o Ativo Total e o
Passivo Circulante das empresas (PULLIC 2000, 2002a e 2002b). A variável
endividamento teve poder explicativo em estudos de Kayo (2002). Dada a falta de
informação da PIA sobre o grau de endividamento das empresas o modelo teve de usar
uma Proxy de poder limitado, o Ativo Total. Nos modelos foi representado por CE,
utilizada para cálculo da CEE (quadro acima)

b)

O valor adicionado (VA) foi calculado segundo o conceito do IBGE, reportado no
apêndice 1, com base na PIA.

c)

Os modelos incluíram Variáveis Dummy de ano para o período estudado, de 2001 a 2006
para eliminar efeitos econômicos específicos de cada ano os quais possam ter
influenciado os resultados do modelo naquele ano específico.
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Os modelos pesquisados e utilizados nas regressões, embasando as hipóteses foram
reportados e discutidos no Capítulo 4; modelos complementares foram reportados no apêndice
9. As variáveis foram definidas no apêndice 1.
3.7.2. Modelos de painel de dados que respaldam as hipóteses
Como já foi dito as variáveis foram extraídas de duas propostas teóricas que buscaram
explicar a criação de valor a partir do Capital Intelectual: a) da Teoria do “ Coeficiente
Intelectual do Valor Adicionado – VAIC” de Pullic (2000, 2002ª e 2002b) e do Valor
Adicionado Calculado – CIV conforme Luthy (1998) , discutidos em 2.14.1 e 3.14.2.
A variável dependente, selecionada nos pré-testes, foi o Retorno sobre o Ativo Total das
empresas, obtida dos demonstrativos financeiros das empresas e representada pelo Lucro
Bruto sobre Ativo total – ROA4, definida no Apêndice 1.
Os modelos apresentados incluíram variáveis independentes, segundo as duas teorias
referidas, além de uma dummy para cada ano da pesquisa, a saber:
a) Variáveis principais: extraídas da Teoria do VAIC, já definidas neste trabalho, aplicadas
em conjunto, ou separadamente, conforme a hipótese foi enunciada, com características de
fluxos:
i.

Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado: VAIC (CEE + ICE) ou
(CEE+HCE+SCE)

ii.

Eficiência do Capital Intelectual: ICE ( HCE + SCE)

iii.

Eficiência do Capital Humano ( HCE);

iv.

Eficiência do Capital Estrutural (SCE) e

v.

Eficiência do Capital Empregado (CEE)

b) A variável complementar Valor Intangível Calculado - CIV, variável de controle, para a
estimativa do estoque de Capital Intelectual das empresas, definida em 2.14.2 (LUTHY,
1998).
Os modelos foram estimados por Mínimos quadrados Ordinários, em painel, na forma
estática e dinâmica, conforme Asteriou e Hall (2007). As hipóteses enunciadas em 4.2 focam
mais especificamente os grupos de empresas de cinco setores (tópico 3.9, quadro 5).A
amostra extraída da PIA constituiu-se no banco de dados para a pesquisa, composto de
diversos setores da Indústria de Transformação no Brasil de 2000 a 2006. Deste banco de
dados foram testados cinco setores, aos quais foram aplicados os modelos de regressão,
estáticos e dinâmicos, em painel de dados, com objetivo de testar as hipóteses referidas.
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Dado o número elevado de modelos possíveis de serem rodados (estáticos e
Dinâmicos possíveis), elencando-se todas as possibilidades, foram feitos testes iniciais,
buscando-se os modelos (estáticos e dinâmicos) que atendessem às hipóteses enunciadas. Os
três primeiros foram a base da discussão das

hipóteses e foram reportados antes das

Considerações Finais; os demais foram reportados no Apêndice 9 (ver Figura18, p.109).
1.
onde

2.
onde

e

3.
Onde

,

e

No Apêndice 9 foram testados ( estáticos e dinâmicos) isolando-se as variáveis
explicativas, sempre para os cinco setores escolhidos.
1.
onde

2.
3.
onde
4.
onde
5.
onde
6.
onde
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3.7.3 Especificações das equações para os vários modelos
Cada um dos modelos vistos em 3.7.2 foi “rodado” com cinco especificações,
sendo uma no modelo estático (equação 1); duas nos modelos dinâmicos ( equação 2 e 3)
e duas nos modelos dinâmicos com primeira diferença para eliminar o efeito fixo
( equações 4 e 5).

A seguir são apresentadas as especificações das equações e as

respectivas hipóteses, além das referidas em 2.17, que tratam das propriedades dos
estimadores de mínimos quadrados.
a) Equação 1 :
i. Hipótese:
ii. Hipótese de exogeneidade estrita dos regressores
b) Modelos Dinâmicos (GMM)
Equação 2:
Equação 3:
i. Hipótese:

para s= 0 e 1

ii. Hipótese: Exogeneidade estrita dos regressores
c) Modelo Dinâmico GMM com primeira diferença (ver 2.16.2)
Equação 4:
Equação 5:
i. Hipóteses:
ii. Hipótese de exogeneidade estrita dos regressores
Com relação aos modelos acima, com fundamentos teóricos em 2.14.1 e 2.14.2, que
suportam as hipóteses, vale ressaltar que sua ordem tem uma lógica da própria teoria.
a) o VAIC ( uma das variáveis independentes do modelo 1) é constituído pelo CEE e ICE
que foram subdivididas no Modelo 4 e
b) O ICE ( Modelo 4) foi subdividido variáveis HCE e SCE, nos demais modelos.
A pesquisa focou cinco setores da Indústria de Transformação, de sorte que a seguir
foram dispostas uma série de tabelas resumindo os resultados dos modelos estáticos e
dinâmicos, rodados para cada setor ( cada hipótese requereu uma série de tabelas), com o
comentário respetivo do modelo, baseadas nas saídas dos modelos rodados.

106

Nesta mesma ordem as hipóteses foram discutidas nas considerações finais. Outros
modelos rodados constam do Apêndice 9.
As saídas das regressões, por setor, foram explicitadas na figura 18, Capítulo 4.
Regressões complementares também foram rodadas, isolando-se as variáveis da Figura 18,
assim como da amostra geral da PIA e estas foram reportadas no reportadas no Apêndice 9.
Destaque-se ainda que os modelos dinâmicos foram rodados até defasagem de
segunda ordem e, na tabela nas quais são reportados, foram denominados de M1 a M4, como
segue, uma denominação que facilitou a discussão sobre a sua significância:
a) M1: defasagem de até duas ordens para todo os regressores, inclusive para a variável
dependente;
b) M2: defasagem de até duas ordens para a variável dependente e de uma ordem para os
demais regressores;
c) M3: defasagem de ordem um para todos os regressores e
d) M4: defasagem de ordem 1 apenas para a variável dependente.
A defasagem de segunda ordem resultou da metodologia de tratamento dos modelos
dinâmicos (contando com os regressores

e

1) pela primeira diferença, com o

objetivo de eliminar-se o efeito fixo, conforme já explicado. Defasagens superiores poderiam
ser testadas, mas optou-se por até duas defasagens, em razão do modelo já contar com uma
variável do tipo “estoque” (o Valor Intangível Calculado – CIV).
A Figura18 mostra a ordem na qual foram explicitados os modelos rodados nas
especificações estática e dinâmica para aos cinco setores.Como já foi ressaltado no Apêndice
9 foram comentadas as saídas de modelos complementares

(regressões isolando-se

cada uma das variáveis como regresso), que serviram de apoio para a hipótese 7 desta
pesquisa e também foram mencionadas, complementarmente, na discussão das demais
hipóteses.
Optou-se por essa separação no texto, devido ao elevado número de modelos
reportados, sempre procurando-se dar uma maior clareza na exposição do trabalho. Daí a
decisão de expor no Capítulo 4 os modelos principais utilizados no suporte das hipóteses,
modelos esses que foram extraídos da Teoria de Pulic (2000, 2002ª 2 2002b) e, de forma
complementar, de Luthy (1998).
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A seguir a distribuição da variável dependente ROA4 e das variáveis independentes ,
bem como a sua respectiva matriz de correlação.
4.1 Estatística Descritiva
Tabela 8 Intervalo de confiança, desvio-padrão e média das variáveis
Variáveis
Observações
Media
Desvio Padrão
CNAE 34
ROA4
865
.5801743
.2120894
LnCIV
505
17.13552
1.715694
CEE
865
.5707403
.2244401
VAIC
865
3.219914
1.178796
ICE
865
2.649174
1.148334
HCE
865
2.168966
1.020069
SCE
865
.4802079
.1516972
CNAE 36
ROA4
966
.5718205
.2148724
LnCIV
448
15.88703
1.437664
CEE
966
.5060206
.2188655
VAIC
966
3.249366
1.331566
ICE
966
2.743345
1.283318
HCE
966
2.263146
1.122918
SCE
966
.4801987
.1811672
CNAE 19
ROA4
845
.6122503
.2272502
LnCIV
446
15.49764
1.648168
CEE
845
.6118318
.2489153
VAIC
845
3.066203
1.404433
ICE
845
2.454371
1.383003
HCE
845
2.029324
1.243884
SCE
845
.425047
.1775478
CNAE 17
ROA4
644
.4875322
.2174898
LnCIV
282
16.02745
1.784543
CEE
644
.510018
.2307342
VAIC
644
3.236655
1.268249
ICE
644
2.726637
1.285431
HCE
644
2.246666
1.13349
SCE
644
.4799702
.1741891
CNAE 29
ROA4
1192
.615853
.2340492
LnCIV
513
16.35994
1.615071
CEE
1192
.5769677
.2297372
VAIC
1192
3.044662
1.437842
ICE
1192
2.467694
1.405375
HCE
1192
2.036207
1.276788
SCE
1192
.4314876
.1714946
Fonte: o autor, com base nas saídas das regressões pelo STATA SE/10

Intervalo de Confiança
.0051157
8.773288
.0044709
1.289323
1.08226
1.041975
.0402843

1.416444
21.52949
1.370979
15.60434
15.02726
14.09819
.9290689

0058388
10.99437
.0036224
1.137569
1.002662
1.001332
.0013303

1.324095
19.18733
1.380858
11.1813
10.53481
9.638558
.8962501

.054627
7.610373
.0408192
1.506428
1.021715
1.010916
.0107983

1.41605
19.66269
1.490793
20.22262
19.97414
19.0267
.9474423

.0175799
8.21002
.0251849
1.034648
1.009463
1.004743
.0047205

1.274821
19.72575
1.35463
11.17624
10.74091
10.74091
.8983999

.0685668
10.64507
.0524225
1.366807
1.011757
1.005896
.0058614

1.427474
21.2706
1.709138
21.84272
21.17067
20.22013
.9505444

A dispersão (desvio padrão pela média) é da ordem de 37 a 45% para a variável
dependente ROA4 e de 30 a 62% para as independentes, talvez, em função da diversidade
de porte das firmas; a exceção é a independente LnCIV, uma dispersão menor, de 9 a 11%.
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4.2. Matriz de Correlação
Complementando as descritivas seguem as matrizes de correlação entre as variáveis
contempladas nos modelos aplicadas aos cinco setores da PIA.
Tabela 9 - Matriz de correlação para os setores analisados
Variáveis
CNAE 34

RO4

ICE

HCE

SCE

VAIC

CEE

LnCIV

ROA4
ICE
HCE
SCE
VAIC
CEE
LnCIV
Variáveis
CNAE 36
ROA4
ICE
HCE
SCE
VAIC
CEE
LnCIV
Variáveis
CNAE 19
ROA4
ICE
HCE
SCE
VAIC
CEE
LnCIV
Variáveis
CNAE 17
ROA4
ICE
HCE
SCE
VAIC
CEE
LnCIV
Variáveis
CNAE 29
ROA4
ICE
HCE
SCE
VAIC
CEE
LnCIV

1.0000
0.0083
0.0072
0.0161
0.1714
0.8827
-0.0941
RO4

1.0000
0.9981
0.8516
0.9829
-0.0754
0.3707
ICE

1.0000
0.8179
0.9814
-0.0730
0.3581
HCE

1.0000
0.8335
-0.0834
0.4176
SCE

1.0000
0.1096
0.3407
VAIC

1.0000
-0.1560
CEE

1.0000
LnCIV

1.0000
0.0708
0.0675
0.0896
0.1949
0.8091
0.0746
RO4

1.0000
0.9984
0.8929
0.9881
-0.0333
0.5606
ICE

1.0000
0.8664
0.9871
-0.0298
0.5441
HCE

1.0000
0.8779
-0.0578
0.6269
SCE

1.0000
0.1209
0.5453
VAIC

1.0000
-0.0747
CEE

1.0000
LnCIV

1.0000
0.0629
0.0564
0.1023
0.1886
0.7112
-0.0350
RO4

1.0000
0.9975
0.8365
0.9844
-0.0924
0.3750
ICE

1.0000
0.7959
0.9829
-0.0868
0.3558
HCE

1.0000
0.8160
-0.1196
0.4563
SCE

1.0000
0.0841
0.3393
VAIC

1.0000
-0.2038
CEE

1.0000
LnCIV

1.0000
-0.1374
-0.1364
-0.1291
-0.0223
0.7887
0.0029
RO4

1.0000
0.9984
0.8867
0.9895
-0.3225
0.5337
ICE

1.0000
0.8596
0.9898
-0.3097
0.5147
HCE

1.0000
0.8619
-0.3875
0.6240
SCE

1.0000
-0.1823
0.5192
VAIC

1.0000
-0.2306
CEE

1.0000
LnCIV

1.0000
0.0798
0.0815
0.0408
0.1722
0.7937
-0.0235

1.0000
0.9981
0.7484
0.9931
0.0532
0.4025

1.0000
0.7058
0.9918
0.0584
0.3818

1.0000
0.7366
-0.0168
0.5148

1.0000
0.1702
0.3916

1.0000
-0.0480

1.0000

Fonte: o autor, com base nas saídas das regressões pelo STATA SE/10
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Observa-se nas matrizes de correlação expostas que as variáveis que compõe o VAIC
apresentam alta associação entre si, a exemplo dos pares: SCE e HCE; SCE e ICE; e HCE e
ICE o que pode ter interferido na significância dos resultados.
Digno de nota é o fato da variável CEE apresentar correlação negativa com SCE,HCE
e ICE, nos setores 34, 36, 19 e 17 e, em todos os cinco setores, com SCE e LnCIV, o que
tende a interferir na significância estatística das regressões. Deve-se considerar que, no
original, o autor definiu CEE como resultado da razão entre Valor Adicionado (VA) e Capital
Empregado (CE), sendo CE o Passivo Exigível das empresas. Neste estudo o Passivo Exigível
foi substituído pelo Ativo Total por falta do Passivo Exigível na PIA.
Os resultados mostram um nível de correlação um tanto alto entre as variáveis. Para
Kennedy (1991, p.147): o estimador OLS, na presença de multicolinearidade, continua não
viesado e de fato ainda é Best Linear Umbiased Estimator – BLUE. A maior conseqüência
negativa deste problema é o aumento da variância nas estimativas dos parâmetros. Uma saída
seria “derrubar uma variável”; outra seria obter mais dados ou tentar formalizar uma relação
entre os regressores, ou ainda incorporar variáveis adicionais, procedimento esse já adotado
neste estudo, com a inclusão de Ln/CIV, conforme Luthy (1998) e item 2.14.2.
A Figura 18, a seguir, teve por objetivo relacionar os modelos teóricos (Coeficiente
Intelctual do Valor Adicionado – VAIC e Valor do Intangível Calculado – CIV) às equações
especificadas, que foram base das regressões. A Figura 18 mostra os modelos utilizados.

Modelos considerados para discussão das hipóteses
Variável
Dependente
ROA4

Variáveis Independentes

+

Dummy ano + Erro

Ln CIV

ROA4

Ln CIV

ROA4

Ln CIV

VAIC
CEE
CEE

ROA4
ROA4

ICE
HCE

SCE

VAIC
Ln CIV

ROA4
ROA4

ICE
CEE

ROA4
ROA4

Fonte: o autor, com base nas saídas dos modelos

Figura 18 - Especificação das equações de regressão aplicadas.

HCE
SCE
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4.3. Resultados Econométricos: modelos reportados e comentados
4.3.1 Equação 1 tendo como regressores
A seguir os modelos reportados em suporte das hipóteses. Os modelos da figura
atendem às teorias explicitadas em 2.14.1 e 2.14.2, e foram explicitados em 3.7.2 e 3.7.3.
Vale dizer que os testes Wald somente foram reportados quando os modelos dinâmicos não
foram rejeitados nos testes estatísticos ( ver operacionalização do teste em 2.19).
Modelo 1:
Este modelo permitiu discutir as hipóteses 1 e 2, que tratam da relevância explicativa
para a criação de valor nos cinco setores selecionados da Indústria de Transformação,
respectivamente pelo Valor Adicionado do Capital Intelectual - VAIC ( Hipótese 1) e pelo
Valor do Intangível Calculado - CIV (Hipótese 2). No quadro 10, há um resumo dos
resultados das regressões conforme a amostra de cada setor.
Setores

Amostra geral e setorial
Amostra ajustada extraída da PIA (3)

34

Modelo com variância Robusta
Variáveis significativas
Estático
Dinâmico (1)
LnCIV/ VAIC
M3 (
ROA4_1/ROA4_2/LnCIV/VAIC)
LnCIV/ VAIC
M4 ( ROA4_1/VAIC)

Fabricação e Mont.de Veículos Aut. Reb. e
Carrocerias (1)
36
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
LnCIV/ VAIC
Não
19
Preparação de couros e fabricação de artefatos LnCIV/ VAIC
de couro,
Não
artigos de viagem e calçados
17
Fabricação de Produtos Têxteis
LnCIV/ VAIC
Não
29
Fabricação de Máquinas e Equipamentos
LnCIV/ VAIC
M4 ( ROA4_1/LnCIV/VAIC)
Quadro 9 Resultados para ROA 4 = f(Ln CIV; VAIC, Dummy de 2001 a 2006)
Fonte: o autor com base nas saídas dos modelos reportados no apêndice 9

Nota
(1) Fabricação e Montagem de Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias
(2) Esta numeração dos setores denominada pelo IBGE de CNAE-2 foi alterada em 2007 ( Apêndice 4, nota da tabela)
(3) Este modelo acha-se reportado no Apêndice 9.

De acordo com o quadro visto pode-se inferir que:
a)

Todos os setores explicam a criação de valor pelos Modelos Estáticos.

b)

Os setores 34 e 29 explicam de forma significativa a criação de valor a nível de modelos

dinâmicos. Ressalte-se que, em todos os dinâmicos foram testados quatro tipos de modelos
conforme as variações das defasagens, denominados M1 a M4.
Nos modelos dinâmicos, com duas defasagens da variável dependente, o efeito fixo é
eliminado pela primeira diferença, dando maior confiabilidade ao resultado, desde que
aprovado pelos testes descritos em 2.18.
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Setor 34: Na Tabela 10 uma breve análise do modelo estático e dinâmico para o setor
de Fabricação e Montagem de Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias.
Tabela 10 Modelo Estático, setor 34: ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

-.0221251*
.0371378*
Sim
.8804112*

.0009509
.064022*
Sim
.3919168*

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito Fixo Within
varianc. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
Ln CIV
VAIC
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 Ajustado/Within
Teste F regressão. (3)
Graus de Liberdade
Teste F( 175,321) (4)
Breush-Pagan chi2(1) (5)
Hausman (8) (6)

2.68
32.95* ( 0.0000)
4.554** (0.0358)
505
505
n/a
0,0310
n/a
0,0294
0.0493
0.2483
4.26*
94.65*
F(8,496)
Wald chi(8)
Estatística
7,38
274,78
44.85

.0327546*
.0729665*
Sim
-.041779*

319
n/a
n/a
0.2900
19.56*
F(7,311)
p-valor
0.0000
0.0000
0.0000

.0249368*
.0729252*
sim
-.0309638

505
0.0108
0.0047
0.2721
15.00*
F(8,321
Resultado
Efeito Fixo
Efeito Aleatório
Efeito Fixo

.0249368*
.0729252*
Sim
-.0309638

505
0.0108
0.0047
0.2721
8.09*
F(8,321
Significância
* p
** p
*** p

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a)

O Fator Inflacionário da Variância (FIV) de 2,68 revelou haver um certo nível de
multicolineariedade no modelo;

b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese nula
de que as variâncias dos resíduos são constantes ao nível de 1% de significância ;
c)

O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível de
5% de significância, logo há autocorrelação de resíduos;

d) O Teste Hausman indicou a presença de Efeitos Fixos a 1% de significância e o teste F
rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta com 1% de
significância; e
e)

O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente do VAIC
e do LnCIV na opção robusta de White e Newey-West (trata efeitos da autocorrelação e
heterocedasticidade). O sinal de ambas é positivo para a criação de valor.
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A Tabela 11 mostra o resultados das quatro variações dos modelos dinâmicos. Dos 4
modelos dinâmicos, o Modelo 1 e 2 foram tratados pela primeira diferença, com o objetivo
de eliminar o efeito fixo; o

resultado mais expressivo neste setor é o do modelo M2, com

variáveis defasadas de ordem 2, pelo estimador robusto.
Tabela 11 Modelo Dinâmico para o setor 34 ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)
Modelo 1re
Modelo 2nre
Modelo 3nre
Modelo 4nre

ROA4_1

.4147911* *

.5224435**

.3984015**

.4188589*

ROA4_2

.2212275

.1723092***

n/a

n/a

Ln Civ

.0007633

.0195195

.0262742

.0365903*

Ln Civ _1

-.0197263

-.040423***

-.0262121(0,119)

n/a

Ln Civ_2

0035201

n/a

n/a

n/a

VAIC

.096416*

.1027419*

.0743491*

.0841758*

VAIC_1

-.0321786

-.0297939

-.0314227**

n/a

VAIC-2

-.0098922

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.2050819

.2918305

.2080426

-.5502957*

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações

90

109

174

202

Wald 2 / chi2 com g.l. =...

67,35* / gl =12

61,85*/gl=10

50,92*/gl=10

130,08*/gl=8

Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

8.4267 (0,7510)

(12,6079) 0,5576

9,0379 (0,8286)

-1.6629

-2.2788

-2.5726

4,9979 (0,9580)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-1.374

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)

0,1694

0.0963

0.0227

0.0101

-1.2021

-.63814

.67698

1.1301

0,2293

0.5234

0.4984

0.2584

VAIC + VAIC_1=0

(4)

4,94**

3,20***

n/a

LnCIV + LnCIV_1=0

(4)

0,49

0,00

n/a

p.valor ( Prob > z)
Teste Wald (estatística/p.valor)

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
Nota: n/a- não aplicável
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Os modelos foram identificados no topo de cada coluna por nre (não rejeitado pelos testes estatísticos ) e re (rejeitado).
(4) Wald não reportado porque modelo não foi aprovado pelo teste de Arelano e Bond.

Os testes para os modelos dinâmicos com variância robusta indicaram:
a) O teste de Sargan validou as restrições sobre identificadas em todos os quatro casos;
b) As defasagens da variável dependente foram significativas em todos os modelos, com
graus variados;
c) O teste de Arelano e Bond confirmou a “não autocorrelação de resíduos” com a introdução
das variáveis instrumentais para os modelos 2,3 e 4. Esse teste exige estatística negativa e
significativa nos erros de primeira ordem, mas não significativa nos erros de segunda
ordem (ver Figura 17).
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d) O teste Wald mostrou que as somas das independentes e suas defasadas são
significativamente diferentes de zero (estatística de longo prazo 2.19) no M2, M3 e M4
para o VAIC, dada a rejeição da hipótese nula. Não foi possível determinar o sentido do
sinal para LnCIV para M2 e M3 (Wald não rejeitou a hipótese nula), apenas para M4.
e) A longo prazo a estatística

é obtida das derivadas parciais (fórmula 2.19) para o VAIC é

sempre positiva no M2 e M3, “empurrando” a variável dependente. Este resultado deu
indicações de ser o mais confiável dado o relaxamento das hipóteses estatísticas. No caso
do modelo M2 os regressores foram pré-determinados.
f) No modelo M4 a única defasada é RO4_1 e as duas variáveis independentes foram
significativas. Neste caso a estatística de longo prazo mostra valores de

0,063 para o

LnCIV e 0,145 para o VAIC, ambas positivas, sendo que o VAIC “empurra” com maior
intensidade a variável dependente.
Setor 36: a Tabela 12 propõe uma análise do modelo estático para o setor de
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas.
Tabela 12 - Modelo Estático, setor 36: ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

-.0041099
.0289844*
Sim
.6105528*

.014881
.0576943*
Sim
.2371961***

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito Fixo Within
variância. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
Ln CIV
VAIC
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.
Graus de Liberdade (3)

1,78

.0475457*
.0787059*
Sim
.0132935

.0423403*
.0762813*
Sim
-.259235

.0423403*
.0762813*
Sim
-.259235

1. (0.0000)
15.926* (0.0002)
448
448
267
448
448
n/a
0.0457
n/a
0.0374
0.0374
n/a
0.0142
n/a
0.0125
0.0125
0.0403
0.3193
0.3180
0.3325
0.3325
3.35*
99.58*
18.72*
17.37*
11.07*
F(8,439) Wald chi2(8)
F(7,259)
F(8,279)
F(8,279)
Estatística
p-valor
Resultado
Significância
* p
Teste F( 160,279) (4)
5,76
0.0000
Efeito Fixo
** p
Breush-Pagan chi2(1) (5)
107.37
0.0000
Efeito Aleatório
*** p
Hausman (8) (6)
38,00
0.0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
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a)

O Fator Inflacionário da Variância (FIV) de 1,78 revelou haver um certo nível de
multicolineariedade no modelo;

b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese nula
de que as variâncias dos resíduos são constantes ao nível de 1% de significância ;
c)

O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível de
5% de significância, logo há autocorrelação de resíduos;

d) O Teste Hausman indicou a presença de Efeitos Fixos a 1% de significância;
e)

O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a
1% de significância, portanto a regressão existe;

f)

Esta regressão foi “rodada” na opção robusta de White e Newey-West (trata efeitos da
autocorrelação e heterocedasticidade); e

g)

o teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente do VAIC e
do LnCIV O sinal de ambas as variáveis é positivo para a criação de valor.
Nesse modelo estático robusto o Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado - VAIC

contribui positivamente para a criação e valor e seu coeficiente é superior em valor absoluto
ao do LnCIV. A Tabela 13 tras as saídas dos modelos dinâmicos.
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Tabela 13 Modelo Dinâmico para o setor 36: ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)

Variáveis Independentes

Modelo 1re

Modelo 2re

Modelo 3re

Modelo 4re

ROA4_1

.5341854 **

.6231634**

.4392244***

.2189473**

ROA4_2

-.0277165

-.0685002

n/a

n/a

Ln Civ

.0505488

.0530701**

.0465709***

.0477325*

Ln Civ _1

-.0252796

.0027417

.005708

n/a

Ln Civ_2

-.0844867*

n/a

n/a

n/a

VAIC

.046549**

.0404509**

.0457419*

.0683154*

VAIC_1

-.0132075

-.0788158**

-.0732614*

n/a

VAIC-2

.0090647

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

1.051846**

-.5312141

-.3382418

-.4649427**

72

86

61

72

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 (chi2 com g.l. = ... )

186.28*/gl=12

67,50*/gl=10

96,69*/gl=10

7.606101 (0,8151)

8.127715(0.7751)

14.54328(0.4101)

m1 (z)

-1.2097

-1.0328

-1.245

-1.7627

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.2264

0.3017

0.2131

0.0780

-.92696

-1.2531

-1.2741

-1.807

0.3539

0.210

0.2026

0.070

Estatistica Sargan: Est/p-val (1)

58,53*/gl=8
15.83458(0.3236)

Arelano-Bond ( 2)

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
n/a: não aplicável.
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Os modelos foram identificados no topo de cada coluna por nre (não rejeitado pelos testes estatísticos ) e re (rejeitado).

Os testes não confirmaram a validade de modelos dinâmicos com variância robusta
neste setor, pois:
a) O teste de Sargan validou as restrições sobre identificadas ( as variáveis instrumentais são
válidas) ao não rejeitar a hipótese nula nos quatro modelos acima reportados;
b) A defasagem de primeira ordem da variável dependente foi significativa nos modelos 2,3 e
4; porém,
c) O teste de Arelano & Bond reprova os modelos ( ver 2.18.6.2) e, por esta razão, não faz
sentido o cálculo do efeito de longo prazo, nem o Teste Wald, como na Tabela 11.
Prevaleceu o Modelo Estático tradicional, decisão esquematizada na Figura 17.
Setor 19: na Tabela 14 há um resumo dos resultados do modelo estático para o setor de
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados.
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Tabela 14- Modelo Estático, setor 19: ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito Fixo Within
variância. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
Ln CIV
VAIC
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade (2)
Autocorrelação serial (2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.(3)
Graus de Liberdade

-.0147558 **
.0336342*
Sim
.8091679*

.0033072
.0546971*
Sim
.4794423*

.0365042*
.0584045*
Sim
.0436851

.0253106 *
.0621568*
Sim
.1102789

.0253106**
.0621568*
Sim
.1102789

1,56
13.50 * (0,00002)
2.217 (0.1415)
446
446
256
446
446
n/a
0,0489
n/a
0.0305
0.0305
n/a
0.0007
n/a
0.0004
0.0004
0.0675
0,3019
0.2756
0.3168
0.3168
3.96*
96,34*
14.86*
15.88*
7,60*
F(8,437) Wald chi2(8)
F(7,248)
F(8,274)
F(8,274)
Estatística
p-valor
Resultado
Significância
* p
Teste F( 163,274) (4)
4.73
0.0000
Efeito Fixo
** p
Breush-Pagan chi2(1) (5)
111.02
0.0000
Efeito Aleatório
*** p
Hausman (8) (6)
34,44
0.0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Efeito.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausman comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) de 1,56 revelou haver um certo nível de
multicolineariedade no modelo;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan e Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes ao nível de 1% de significância ;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel, não
rejeitou a hipótese nula de ausência de autocorrelação;
d) O Teste Hausman indicou a presença de Efeitos Fixos a 1% de significância;
e) O teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a
1% de significância e o

teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância,

validando o coeficiente do VAIC e do LnCIV; e
f) O modelo final foi tratado pelo estimador Robusto de White e Newey-West.
No setor 19 as duas variáveis representativas do Capital Intelectual contribuem
positivamente para a criação de valor na empresa, sendo que o coeficiente do VAIC é mais de
duas vezes o do LnCIV. Na Tabela 15 um breve comentário dos resultados obtidos com o
modelo dinâmico.
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Tabela 15 Modelo Dinâmico para o setor 19: ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)
Modelo re

Modelo 2re

Modelo 3re

Modelo 4re

ROA4_1

-.5399889***

-.2629522

-.1553191

-.0851866

ROA4_2

-.2741129

-.0787612

n/a

n/a

Ln Civ

-.0068451

.0092277

.0117513

.0210318**

Ln Civ _1

.0089357

.0064924

-.0008534

n/a

Ln Civ_2

-.0287433

n/a

n/a

n/a

VAIC

.0962178*

.1024548

0999334*

.0928288*

VAIC_1

.0626964

.0340131

.0247407

n/a

VAIC-2

.0146095

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

1.02212

.1777362

.0960683

.0091907**

77

84

141

161

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 (chi2 com g.l. = ...)
Estatistica Sargan: Est/p-val (1)

163.93/gl=12
14.02829 (0.2989)

118.88*/gl=10

69,87*/gl=10

78.60*/gl=8

12.76347 (0.3865)

16.39185 (0.2900)

15.60164 (0.3383)

Arelano-Bond ( 2)
m1 (z)

-.23142

.1777362

-2.5422

-2.4571

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.8170

0.3059 |

0.0110

0.0140

-.39833

-.23873

.17293

.36334

0.6904

0.8113

0.8627

0.7163

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
Nota
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeiras diferenças.
(3) Os modelos foram identificados no topo de cada coluna por nre (não rejeitado pelos testes estatísticos ) e re (rejeitado).

Os testes não confirmaram a validade de modelos dinâmicos com variância robusta
neste setor, pois:
a) O teste de Sargan validou as restrições sobre identificadas (as variáveis instrumentais são
válidas) ao não rejeitar a hipótese nula nos quatro modelos acima reportados, porém
b) A defasagem de primeira ordem da variável dependente foi significante apenas no modelo
de número 1; e
c) Os modelos 1 e 2 foram reprovados no Teste de Arelano & Bond, a hipótese nula foi
rejeitada, mostrando haver autocorrelação de resíduos. Para um melhor entendimento desse
teste ver 2.18.6.2.
Prevaleceu neste caso o Modelo Estático tradicional, na opção robusta, onde ambas as
variáveis foram significativas.
Setor 17: a seguir uma breve análise do modelo estático para o setor 17, Fabricação de
Produtos Têxteis.
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Tabela 16 - Modelo Estático, setor 17: ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

.0011414
-.0031872
Sim
.5213332*

.0035075
.0340375*
Sim
.3311852*

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito Fixo Within
variância. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
Ln CIV
VAIC
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.(3)
Graus de Liberdade

.0140751
.0565993*
Sim
.0605885***

0187385**
.052998*
Sim
.0152422

.0187385**
.052998*
Sim
.0152422

1,84
0.37 (0.5452)
5.826**( 0.0203)
282
282
166
282
282
n/a
0.0000
n/a
0.0000
0.0000
n/a
0.0374
n/a
0.0370
0.0370
0.0064
0.2164
0.2456
0.2313
0.2313
0.22
26.38*
7.35*
6.54*
5.54*
F(8,273)
Wald chi2(8)
F( 7,58)
F(8,174)
F(8,174)
Estatística
p-valor
Resultado
Significância
* p
Teste F( 99,174) (4)
5,96
0.0000
Efeito Fixo
** p
Breush-Pagan chi2(1)(5)
72,22
0.0000
Efeito Aleatório
*** p
Hausman (8) (6)
40.82
0.0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) foi de 1,84 revelando haver alguma
multicolineariedade no modelo;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) não rejeitou a
hipótese nula, de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação a 1% de significância;
d) O Teste Hausman indicou a presença de Efeitos Fixos a 1% de significância; e
e) O teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a
1% de significância e o teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando
o coeficiente do VAIC e do LnCIV na opção robusta (trata efeitos da autocorrelação
e heterocedasticidade); o sinal de ambas é positivo para a criação de valor e
f) O modelo final foi estimado pela opção robusta de White e Newey-West.
A seguir o modelo dinâmico.
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Tabela 17 Modelo Dinâmico para o setor 17: ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens(3)
Modelo 1re

Modelo 2re

Modelo 3re

Modelo 4re

ROA4_1

.0660199

.4838389

.2968918

.161609

ROA4_2

-.0201352

.0674215

n/a

n/a

.0377468**

.0594954**

.0376799**

.0281371

Ln Civ _1

.0284084

.0007917

.0219838

n/a

Ln Civ_2

.0023823

n/a

n/a

n/a

VAIC

.1256476*

.0962308*

.0219838 **

.0550024

VAIC_1

.0291344*

-.0045798

-.0027615

n/a

VAIC-2

-.024582*

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

-1.051415**

-1.020618**

-.7382898**

-.16587

44

57

86

107

Ln Civ

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 (chi2 com g.l. = .....)

945.48*/gl=12

57,64*/gl=10

13.76918 (0,3157)

5.018743 (0.9573)

m1 (z)

.40678

-.90644

-1.2223

-1.3573

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)

0.6842 |

0.3647

0.2216

0.1747

-1.0196

.22718

.08137

-.17678

Estatistica Sargan: Est/p-val (1)

78,37*/gl=10
5.018743 (0.9573)

20,84*/gl=8
14.54069 (0.4103)

Arelano-Bond ( 2)

0.3079
0.8203
0.9351
0.8597
p.valor ( Prob > z)
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Os modelos foram identificados no topo de cada coluna por nre (não rejeitado pelos testes estatísticos ) e re (rejeitado).

Os testes não confirmaram a validade de modelos dinâmicos com variância robusta
neste setor, pois:
a) O teste de Sargan validou as restrições sobre identificadas (as variáveis instrumentais são
válidas) ao não rejeitar a hipótese nula nos quatro modelos acima reportados;
b) A defasagem de primeira ordem da variável dependente não foi significativa no quatro
modelos e
c) Todos os modelos 1 e 2 foram reprovados no Teste de Arelano & Bond, a hipótese nula
foi rejeitada mostrando autocorrelação de resíduos. Para um melhor entendimento desse teste
ver 3.19.
Prevaleceu neste caso o Modelo Estático tradicional, na opção robusta, onde LnCIV e
VAIC são significativas e contribuem significativamente para a criação de valor.
Setor 29: na Tabela 18 a seguir os resultados do modelo estático para o setor 29,
Fabricação de Máquinas e Equipamentos.
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Tabela 18 - Modelo Estático, setor 29: ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito Fixo Within
Variância. Robusta

Var. Dependente ROA 4
Var. Independentes
Ln CIV
VAIC
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade (2)
Autocorrelação serial .(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.(3
Graus de Liberdade

-.015701**
.0244558*
Sim
.830134*

.0057032
.0472513*
Sim
.4348125*

.0176664**
.0867533 *
Sim
.0579315*

.0138785**
.079729*
Sim
.2138823**

.0138785**
.079729*
Sim
.2138823**

1,70
0.68 (0.4086)
16.858 (0.0001)
513
513
287
513
513
n/a
0.0242
n/a
0.0212
0.0212
n/a
0.0132
n/a
0.0107
0.0107
0.0455
.0057032
0.3885
0.3231
0.3231
3.00*
86.81*
26.96*
11,13*
11.13*
F(8,504)
Waldhi2(8)
F( 7,279)
F(8,307)
F(8,307
Estatística
p-valor
Resultado
Significância
* p
Teste F( 197,307) (4)
9,14
0.0000
Efeito Fixo
** p
Breush-Pagan chi2(1)(5)
243.72
0.0000
Efeito Aleatório
*** p
Hausman (8) (6)
71,13
0.0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Efeito.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) e 2,68 revelou haver certo nível de
multicolineariedade no modelo;.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) não rejeitou a
hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 1% de significância, logo há autocorrelação de resíduos; e
d) O Teste Hausman indicou a presença de Efeitos Fixos a 1% de significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância e o teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o
coeficiente do VAIC e do LnCIV na opção robusta de White e Newey-West (trata efeitos da
autocorrelação e heterocedasticidade). O sinal de ambas é positivo para a criação de valor.
A Tabela 19 mostra o resultado dos modelos dinâmicos.
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Tabela 19 - Modelo Dinâmico para o setor 29: ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1re

Modelo 2re

Modelo 3 nre

Modelo 4 re

ROA4_1

-.0673577

.0793378

.3785585**

.2567828*

ROA4_2

.2042632

.0109414

n/a

.n/a

Ln Civ

-.0117891

-.0129379

.0129835

.0215357**

Ln Civ _1

.0295612***

.0222087***

.0242165**

n/a

Ln Civ_2

.0050812

n/a

n/a

n/a

VAIC

.0757848*

.0761129*

.0773593*

.0950597*

VAIC_1

-.0143342

-.0186601

-.0592097**

n/a

VAIC-2

-.0434829**

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

1424152

.3338366

-.3055088

-.1888292

58

74

128

166

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 (chi2 com g.l. = ... )
Estatistica Sargan: Est/p-val (1)

107.08* / gl=12
19.73161(0.0723)

85.55*(gl=10)
20.36647 (0.0605)

147.09/ (gl=10)
13.7506 (0.4685)

105.45/ (gl=8)
24.24132 (0.0428)

Arelano-Bond ( 2)
m1 (z)

-1.1464

-2.0683

-3.2801

-3.1047

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.2516

0.0386

0.0010

0.0019

-1.80

-.75957

.51139

.42534

0.0708

0.4475

0.6091

0.6706

VAIC + VAIC_1

(4)

(4)

0,26

Nd

LnCIV + LnCIV_1

(4)

(4)

7,55*

Nd

Teste Wald : estatística/p-valor

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Os modelos foram identificados no topo de cada coluna por nre (não rejeitado pelos testes estatísticos ) e re (rejeitado).
(4 Modelo rejeitado pelos testes

Os resultados dos testes para o modelo dinâmico mostraram que:
a)

O teste de Sargan validou as restrições sobre identificadas ( as variáveis instrumentais são
válidas) ao não rejeitar a hipótese nula no Modelo 3 apenas;

b) A defasagem de primeira ordem da variável dependente foi significativa; e
c)

Os testes de Arelano e Bond confirmaram a “não autocorrelação de resíduos” com as
variáveis instrumentais. Nos três modelos, 2,3 e 4 a estatística m1 foi negativa e
significativa e m2 não significativa. A hipótese nula foi rejeitada
Assim o modelo dinâmico 3 foi o único adequado, pois neste modelo as variáveis

LnCIV e VAIC foram ambas significativas, respectivamente a 5% e 1%, além do ROA 4
defasada de ordem 1 também a 1% de significância, todas explicando positivamente a criação
de valor pelo Capital Intelectual. O Teste Wald não rejeitou a hipótese de soma zero do VAIC
e defasada de ordem 1, mas rejeitou para LnCIV defasada de ordem 1.
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A estatística

de efeito a longo prazo no modelo 3 resultou em um valor de 0,03898

para o LnCIV confirmando o efeito positivo deste na criação de valor a longo prazo, mas não
foi conclusiva quanto ao sinal do VAIC para o modelo dinâmico.
4.3.2 Equação 2 tendo como regressores

.

Neste tópico são analisados os resultados dos modelos que dão suporte às hipóteses 4 e
5, que buscam explicar a criação de valor (ROA) por meio das variáveis independentes
“Eficiência do Capital Intelectual (ICE)” e “ Eficiência do Capital Empregado (CEE)”,
segundo Pulic (2000, 2000a e 200b), que compõe o VAIC, conforme a Figura 18. Como já
comentado, a variável LnCIV estimou o estoque de Capital Intelectual (LUTHY, 1998).
Abaixo um resumo dos resultados encontrados.
Setores

34
36
19
17
29

Amostra geral e setorial
Amostra da PIA
Fabricação e Mont.de Veículos Aut. Reb. e Carrocerias
(1)
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro,
artigos de viagem e calçados
Fabricação de Produtos Têxteis
Fabricação de Máquinas e Equipamentos

Modelo com variância Robusta
Variáveis significativas
Estático
Dinâmico (1)
Nd
Nd
CEE
Não
CEE
LnCIV/CEE

Não
Não

ICE/CEE
CEE

Não
ROA4_1/ICE/CEE

Quadro 10 Resultados para ROA 4 = f(Ln CIV; CEE; ICE; Dummy de 2001 a 2006)
Fonte: o autor com base nas saídas dos modelos reportados no apêndice 9
Nd – Não disponível
Nota
(1)
Fabricação e Montagem de Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias
(2)
Esta numeração dos setores denominada pelo IBGE de CNAE-2 foi alterada em 2007 ( Apêndice 4, nota da tabela).

De acordo com o quadro visto pode-se inferir que:
a)

O modelo estático com variância robusta foi significativo nos setores analisados;

b) Não houve consistência quanto à significância das variáveis nos setores analisados,
diferentemente do esperado, talvez como efeito de multicolineariedade entre CEE e ICE.
c)

Nos modelos estáticos a variável CEE foi considerada significativa em todos os setores,
com graus variados; a variável LnCIV foi significativa em dois setores, no setor 19 a 5%
e no 17 foi marginalmente significativa a 0,114. A variável ICE foi significativa a 5% no
setor 17, apenas; e

d) Só houve validação de um modelo dinâmico, dentre todos os cinco setores analisados: o
modelo 3 no setor 29, lembrando que no Modelo 3 todas as variáveis são defasadas na
ordem 1. Foram encontradas significantes a 5% a ROA4_1 (variável dependente defasada
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de ordem 1) e a 1% a variável CEE. A variável ICE_1 foi marginalmente significante a
11,1% no setor 29, mas o Teste Wald reprovou o sinal de ICE ( p-valor de 0,4783 para a
soma de ICE e da as defasada de ordem 1), mas não de CEE, assim pode-se comprovar
que CEE foi significativa para a criação de valor e de forma positiva.
Setor 34: a seguir a Tabela 20, com os resultados do modelo estático aplicado aos cinco
setores da indústria de transformação, iniciando pelo de Montagem de Veículos Automotivos,
Reboques e Carrocerias.
Tabela 20 Modelo Estático Setor 34: ROA4 = f( LnCIV, CEE,ICE,Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito Fixo Within
varianc. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
ICE
CEE
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F e Wald (3)
Graus de Liberdade
Teste F( 175,320) (4)

.0023954
.0116835*
.8204639*
Sim
.0441955

.0045991
.0089015**
.829037*
Sim
.0185661

.0108272**
.0078037***
.0078037
Sim
.0166037

2,51
0.13 (0,7157)
5.224 (0.0248)
505
505
319
n/a
0.7845
n/a
n/a
0.7925
n/a
0.7821
0.7910
0.8080
202.02*
1861.77*
168.29*
F(9,495)
Walch2(9)
F(8,310)
Estatística
p-valor
5,54
0.0000

.0057493
.0038685
.856536*
Sim
.0019893

505
0.7810
0.7866
0.7926
135.87*
F(9,320)
Resultado
Efeito Fixo

.0057493
.0038685
.856536***
Sim
.0019893

505
0.7810
0.7866
0.7926
71,00*
F(9,320)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2 (1)(5)
296.53
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2 (9) (6)
-19,93
0.0000
(9)
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.
(7) Teste Hausman não conclusivo por falha nas propriedades assintóticas.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) de 2,51 revelou haver certo nível de
multicolineariedade no modelo.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) não rejeitou a
hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 5% de significância, logo há autocorrelação de resíduos; e
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d) O Teste Hausman não foi conclusivo quanto a efeitos fixos ou aleatórios.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância e o teste t rejeitou a hipótese nula a 10% de significância validando o
coeficiente positivo de CEE ( Eficiência do Capital Empregado) na opção robusta (trata
efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade).
A seguir a Tabela 21 com os resultados dos modelos dinâmicos para o setor 34.
Tabela 21 Modelo Dinâmico, setor 34: ROA4 = f(LnCIV, CEE,ICE,Dummy 2001 a 2006).
Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)

Variáveis Independentes

Modelo 1 re

Modelo 2 re

ROA4_1

-.0004337

.1508695

Modelo 3 re

ROA4_2

.1486998

-.016987

n/a

n/a

LNCIV

-.006305

-.0059931

-.0005502

.007327

LNCIV_1

.0013547

-.0071134

-.0070675

n/a

.0969371

Modelo 4 re
.095643

LNCIV_2

.002838

n/a

n/a

n/a

ICE

.0090414

.0128815

.0097835**

.0055691

ICE_1

.0032766

.009857

.0046669

n/a

ICE_2

-.0015908

n/a

n/a

n/a

CEE

.9449457*

.949008

.8729271 *

.8789423*

CEE_1

-.0194485

-.1661065

-.0810421

n/a

CEE_2

-.2061948*

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.1146429

.2611078

.1923453

-.0910343

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações

90

Wald 2 / chi2 com g.l. =...

2031.19 *(15)

Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

10.85452 (0,5414)

109

174

202

1414.52*(12)

1299.80*(12)

815,40*(9)

11.37387 (0,4972)

14.82695 ( 0,3901)

8.209602 (0,8781)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

.03928

-.68616

-1.1706

-1.8896

p.valor ( Prob > z)
M1 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.9687

0.4926

0.2418

0.0588

-1.16

1.4713

.26374

1.4111

0.2460

0.1412

0.7920

0.1582

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2) Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Nas colunas re significa modelo rejeitado pelos testes estatísticos e nre modelo nõ rejeitado.

Os modelos dinâmicos reportados acima foram rejeitados:
a) Os modelos M1, M2 e M3 não foram rejeitado pelo Teste Sargan;
b) Apenas o Modelo 4 atendeu às exigências do Teste de Arelano & Bond, ao apresentar
correlação de resídíduos nos erros transformados de primeira ordem, mas não nos de
segunda ordem; e
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c) A variável dependente defasada de ordem 1 e/ou 2 não foram significativas.
Dessa forma os modelos dinâmicos não se mostraram estatisticamente adequados a
este setor.
Setor 36: a seguir, a Tabela 22, com os resultados do modelo estático para o setor de
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas.
Tabela 22 Modelo Estático Setor 36: ROA4 = f( LnCIV, CEE,ICE,Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito Fixo Within
varianc. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV

.0184087*

.0160304*

.0165393*

.0128144***

.0128144

ICE
CEE
Dummy de 2001-2006

.0042616
.7906743*
Sim

.006829
.818469*
Sim

-.0057405
.8562351*
Sim

.0039966
.8583782*
Sim

.0039966
.8583782*
Sim

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F e Wald (3)
Graus de Liberdade

-.1190703

-.1071723

.0109665

-.0669919

-.0669919

267
n/a
n/a
0.7405
92.05*
F( 8,258)

448
0.6723
0.6721
0.7388
87.38*
F(9,278)

448
0.6723
0.6721
0.7388
54,93
F(9,278)

Teste F( 160,278)( 4)
Breush-Pagan chi2(1)(5)
Hausman chi2(7) (6)

1,71
11,02 (0,0009)
13.410 (0,0005)
448
448
n/a
0.6741
n/a
0.6748
0.6679
0.7382
100,89*
1102.31*
F(9,438)
Walchi(9)
Estatística
4,86

p-valor
0.0000

Resultado
Efeito Fixo

151,00
5,12

0.0000
0.8234

Efeito Aleatório
Efeito Aleatório

Significância
* p
** p
*** p

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV), indicador de multicolieariedade foi 1,71;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 5% de significância, logo há autocorrelação de resíduos; e
d) O Teste Hausman indicou efeitos aleatórios.
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O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a 1% de
significância e o teste t rejeitou a hipótese nula a 10% de significância validando o coeficiente
de CEE ( Eficiência do Capital Empregado). O sinal de CEE é positivo para a criação de
Valor.
A seguir a Tabela 23, com os resultados do modelo dinâmico para o setor 36.
Tabela 23 Modelo Dinâmico, setor 36: ROA4 = f( LnCIV, CEE,ICE,Dummy 2001 a 2006).
Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)
Modelo1 re

Modelo2 re

ROA4_1

.0162679

.0307153

.0860891

.0188279

ROA4_2

-.1938935

-.0188131

n/a

n/a

LNCIV

Modelo3 re

Modelo4 re

-.0195264

-.0120542

-.0004141

.0013325

LNCIV_1

.0431705***

.0229505

.0135844

n/a

LNCIV_2

-.0513726*

n/a

n/a

n/a

ICE

-.0286305*

-.0231208**

-.0311672

-.022979

ICE_1

.0271086 **

.007735

.0075106

n/a

ICE_2

-.0008376

n/a

n/a

n/a

CEE

1.022568*

.9956905*

.9772057

.9869917

CEE_1

-.0524899

-.067681

-.1372421

n/a

CEE_2

.2919572

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.5244767

-.0255978

.0082022

.136297

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

72

86

133

160

4466.81*(15)

1405.57*(12)

957.51(12)

578.65(9)

18.78347(0.0939)

29.60263(0.0032)

26.80972(0.0204)

0.0204(0.0367)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.0811

-1.7152

-1.3061

-1.4397

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0374

0.0863

0.1915

0.1500

1.1291

-.4402

.22783

.10291

0.2588

0.6598

0.8198

0.9180

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
Nota:
(1)
A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2)
Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3)
Nas colunas re significa modelo rejeitado pelos testes estatísticos e nre modelo nõ rejeitado.

Os testes não confirmaram a validade dos modelos dinâmicos:
d) O teste de Sargan validou as variáveis instrumentais com significância marginal no
Modelo 3 apenas ( p-valor de 0,0939);
e)

A defasagens de primeira ordem da variável dependente não foram significativas nos
modelos em geral;
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f)

Os testes de Arelano e Bond confirmaram a “não autocorrelação de resíduos” apenas para
os modelos 1 e 2.
Nenhum modelo dinâmico atendeu às três condições acima.
Setor 19: a seguir a Tabela 24, com os resultados do modelo estático para o setor de

Preparação de Couro s e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados.
Tabela 24 Modelo Estático Setor 19: ROA4 = f( LnCIV, CEE,ICE,Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito Fixo Within
varianc. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
ICE
CEE
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F e Wald (3)
Graus de Liberdade
Teste F( 163, 273) (4)

.0103991**
.0157728*
.6530293*
Sim
.0573063

.0139602*
.0101842**
.704595*
Sim
-.0148959

.0164167**
-.0058873
.7939576*
Sim
.0197999

.0130875**
.0022727
.7800864*
Sim
-.0314885

1,52
10,67(0.0011)
1.588(0,213)
446
446
256
n/a
0.5312
n/a
n/a
0.4153
n/a
0.5242
0.7013
0.7083
55.48*
745,31*
78.42*
F( 9,436)
Waldch(9)
F(8,247)
Estatística
p-valor
5,70
0.0000

446
0.5251
0.4119
0.7040
72.16*
F(9,273)
Resultado
Efeito Fixo

.0130875**
.0022727
.7800864*
Sim
-.0314885

446
0.5251
0.4119
0.7040
45,35*
F(9,273)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)(5)
137,64
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7) (6)
15,07
0.0890
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV), indicador de multicolieariedade foi 1,52;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel não
rejeitou a hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos
ao nível de 5% de significância, logo há autocorrelação de resíduos; e
d) O Teste Hausman indicou efeitos fixos a 10% de significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância. O teste t rejeitou a hipótese nula a 5% de significância para LnCIV e a
1% de significância validando o coeficiente de CEE ( Eficiência do Capital Empregado) na
opção robusta . O sinal de ambas é positivo para a criação de Valor.
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Os modelos dinâmicos a seguir não foram validados pelos testes estatísticos, assim
neste caso foi assumido o modelo estático com a hipótese de exogeneidade estrita. Na Tabela
25, a seguir, os modelos dinâmicos.
Tabela 25 Modelo Dinâmico, setor 19: ROA4 = f( LnCIV, CEE,ICE,Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)
Modelo1 re

Modelo2 re

ROA4_1

-.2453448

-.061664

ROA4_2

-.1089513

.0006017

n/a

n/a

LNCIV

-.0043104

-.0069057

.0022512

.0079836

LNCIV_1

.0030407

-.0001149

-.0093627

n/a

LNCIV_2

-.0015412

n/a

n/a

n/a

ICE

.0243347

.0255336

.0009346

-.0133624

ICE_1

.0450508*

.0434393*

.0277531**

n/a

ICE_2

.0010607

n/a

n/a

n/a

CEE

.8542456*

.8635367*

.901890*

.8889781*

CEE_1

.1642683

.0349036

.0520801

n/a

CEE_2

.0615767

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.0303584

-.006009

.1268062

.0077647

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Modelo3 re
-.085034

Modelo4 re
.0253915

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

77

84

141

161

1029,12*(15)

688,32*(12)

600,15*(12)

343,27*(9)

15.81031(0.2001)

13.198(0.3548)

25.38347(0.0310)

16.13801(0.3050)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-.69925

-1.4491

-1.3328

-1.9897

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.4844
-1.1626

0.1473

0.1826

0.0466

-.50354

-.28017

.26995

0.2450

0.6146

0.7793

0.7872

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
Nota:
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2) Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Nas colunas re significa modelo rejeitado pelos testes estatísticos e nre modelo não rejeitado.

Nas quatro versões dos modelos dinâmicos acima reportadas observou-se que:
a) As variáveis instrumentais foram validadas pelo Teste Sargan;
b) Dentre os quatro modelos apenas o modelo 4 não foi rejeitado pelo teste de Arelano e
Bond; mas
c) Nos quatro modelos os coeficientes da variável dependente ROA4, defasadas, de 1 e 2
ordens, bem como os coeficientes das independente revelaram-se não significativos.
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Verifica-se, desta forma, que as variáveis instrumentais não satisfizeram as condições
necessárias para reduzir o efeito da autocorrelação de resíduos observada, além do fato de que
no Modelo 4 observa-se que não houve significância da variável dependente defasada.
Setor 17: a seguir a Tabela 26, com os resultados do modelo estático para o setor de
Fabricação de Produtos Têxteis.
Tabela 26 Modelo Estático Setor 17: ROA4 = f( LnCIV, CEE,ICE,Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito Fixo Within
variância. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
ICE
CEE
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F e Wald (3)
Graus de Liberdade
Teste F(99,173) ) (4)

.0182617*
.0060646
.7355325*
Sim
-.1918168*
1,78
54.54 (0.0000)
0.484 (0.4907)
282
n/a
n/a
0.6511
59.27*
F(9,272)
Estatística
9,51

.0103538**
.0146752*
.8179575*
Sim
-.148304**

.000912
.0101369**
.8580095*
Sim
.0189576

282
0.6532
0.5293
0.8208
896.55*
Waldch(9)

166
n/a
n/a
0.8027
84.92*
F(8,157)

p-valor
0.0000

.0074025(0,11)
.0138999*
.8478639*
Sim
-.1277196**

282
0.6480
0.5237
0.8219
88.70
F(9,173)
Resultado
Efeito Fixo

.0074025
.0138999**
.8478639*
Sim
-.127719***

282
0.6480
0.5237
0.8219
55.88*
F(9,173
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)(5)
72.42
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7) (6)
0.0022
0.0022
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV), indicador de multicolieariedade foi 1,78;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel não
rejeitou a hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos
ao nível de 5% de significância, logo sinais de autocorrelação de resíduos; e
d) O Teste Hausman indicou efeitos fixos a 5% de significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a 1% de
significância. O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância para CEE e a 5% de

130

significância para ICE validando o coeficiente de ambas, na opção robusta . O sinal de
ambas é positivo para a criação de Valor.
Os modelos dinâmicos a seguir não cumpriram todas as exigências requeridas pelos testes
estatísticos. A seguir a Tabela 27 com os resultados obtidos.
Tabela 27 Modelo Dinâmico, setor 17: ROA4 = f( LnCIV, CEE,ICE,Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)

Variáveis Independentes

Modelo1 re

Modelo2 re

ROA4_1

-.3408651**

-.5075741***

ROA4_2

-.0899631

.0885037

n/a

n/a

LNCIV

.0264967(0,102)

.0127331

.005644

.0148925**

.0441222

.0282837

.0178957

n/a

LNCIV_1
LNCIV_2

Modelo3 re
-.6899841

Modelo4 re
.0286801

.0137728

n/a

n/a

n/a

.0381048(0,111)

.0266648

.0051973**

.0033136

ICE_1

.0158771*

.0102096(0,103)

.0163205

n/a

ICE_2

ICE

-.0116181**

n/a

n/a

n/a

CEE

.6770831*

.7826669*

.8467596*

.897142*

CEE_1

.3971153**

.4949606**

.576012(0,118)

n/a

CEE_2

.2077014

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

-1.447849*

-.7041265*

-.319189

-.2245737*

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

44

57

86

107

20787.77*(15)

567.21*(12)

499,28*(12)

336.32*(9)

10.40113(0.5808)

10.86859(0.5402)

17.85788(0.2133)

10.72134(0.7078)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-.57697

.73528

.58026

-2.2074

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.5640

0.4622

0.561

0.0273

-.16651

.42943

-1.0924

-.19056

0.8678

0.6676

0.2746

0.8489

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
Nota: n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2) Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Nas colunas re significa modelo rejeitado pelos testes estatísticos e nre modelo nõ rejeitado.

Nas quatro versões dos modelos dinâmicos acima reportadas observou-se que:
a) As variáveis instrumentais foram validadas pelo Teste Sargan;
b) Dentre os quatro modelos apenas o modelo 4 não foi rejeitado pelo teste de Arelano e
Bond, pois a estatística m1 foi significativa e a m2 não significativa; mas
c) Nos quatro modelos os coeficientes da variável dependente ROA4, defasadas, de 1 e 2
ordens, revelaram-se não significativos.
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Verifica-se, desta forma, que as variáveis instrumentais não satisfizeram as condições
necessárias para reduzir o efeito da autocorrelação de resíduos observada.
Setor 29: na Tabela 28, a seguir, o modelo estático para o setor Fabricação de Máquias
e Equipamentos.
Tabela 28 Modelo Estático Setor 29: ROA4 = f( LnCIV, CEE,ICE,Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito Fixo Within
Variância. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
ICE
CEE
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F e Wald (3)
Graus de Liberdade
Teste F( 197,306) (4)

.0001403
.0051795
.7962885*
Sim
.1657375
1,63
26,46(0,0000)
3.038 (0,0859)
513
n/a
n/a
0.6261
96.25*
F(9,503)
Estatística
9,76

.0049518
.0051326
.813012*
Sim
.0741793

.0047734
.0019286
.8469788*
Sim
.0259927***

513
287
0.6308
n/a
0.5494
n/a
0.7537
0.7322
1165.74*
95,01*
Waldch(9)
F(8,278)
P-valor
0.0000

.0047561
.0004832
.8691601*
Sim
.0637554

513
0.6308
0.5494
0.7545
104.48*
F(9,306)
Resultado
Efeito Fixo

.0047561
.0004832
.8691601*
Sim
.0637554

513
0.6308
0.5494
0.7545
81,82*
F(9,306)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)(5)
188,28
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7) (6)
16,79
0.0522
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV), indicador de multicolieariedade foi 1,63;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 10% de significância, logo sinais de autocorrelação de resíduos; e
d) O Teste Hausman foi marginalmente significante a 5% ( p-valor de 0,0522) indicando
efeitos fixos.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a 1% de
significância. O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância para CEE validando o
seu coeficiente na opção robusta . O sinal é positivo para a criação de Valor.
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O único modelo dinâmico a cumprir todas as exigências estatísticas foi o Modelo 3,
validando, nesse caso as variáveis instrumentais para tratar com a autocorrelação de resíduos
observada. O Modelo 3 e os demais foram explicitados na Tabela 29, a seguir.
Tabela 29 Modelo Dinâmico, setor 29: ROA4 = f( LnCIV, CEE,ICE,Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes
ROA4_1

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)
Modelo1 re

Modelo2 re

Modelo3 nre

Modelo4 re

.0366538

.0926949

.4925062**

.1240698**

ROA4_2

.1267588

.0260172

n/a

n/a

LNCIV

-.0550135**

-.0375003**

-.0009885

.0006508

LNCIV_1

.0272491*

.0183449**

.0054707

n/a

LNCIV_2

.0129674**

n/a

n/a

n/a

-.0154081

-.0112779

-.0122447

-.0035657

ICE_1

.0360693**

.0193338

.0261062(0,111)

n/a

ICE_2

-.0062671

n/a

n/a

n/a

CEE

1.184373*

1.098403*

1.053789*

.9187413*

CEE_1

-.2714083

-.1245363

-.4476432

n/a

CEE_2

-.1278814

n/a

n/a

n/a

ICE

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

sim

Sim

Sim

Sim

.3063565

.3037093

-.1691383

.0138744

58

74

128

166

3286.84*(15)

709.95*(12)

290,02*(12)

377,65*(9)

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

16.39589(0.1738)

11.50487(0.4862)

6.105792(0.9638)

10.94867(0.6901)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-.99717

-1.1937

-2.4567

-2.975

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.3187

0.2326

0.0140

0.0029

-.52233

-.0788

1.2946

.6844

0.6014

0.9372

0.1955

0.4937

ICE + ICE_1=0

n/a

n/a

0,50 (0,4783)

n/a

LnCIV + LnCIV_1=0

n/a

n/a

0,22(0,1955)

n/a

CEE + CEE_1 = 0

n/a

n/a

6,87*

n/a

Teste Wald: p.valor

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
Nota: n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2) Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Nas colunas re significa modelo rejeitado pelos testes estatísticos e nre modelo nõ rejeitado.

Nas quatro versões dos modelos dinâmicos acima reportadas observou-se que:
a) As variáveis instrumentais form validadas pelo Teste Sargan;
b) Dentre os quatro modelos apenas os modelos 3 e 4 não foram rejeitados pelo teste de
Arelano e Bond, pois a estatística m1 foi significativa e a m2 não significativa; mas
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c) Dentre os quatro modelos apenas nos Modelos 3 e 4 houve significância estatística da
variável defasada dependente ROA 4, da ordem 1 a 5%.
Verifica-se, desta forma que apenas no Modelo 3 as variáveis instrumentais
satisfizeram as condições necessárias conforme as hipóteses assumidas. Neste modelo foi
considerada significativa CEE a 5% e marginalmente significativa ICE (11,1 %). Apenas CEE
cria valor de forma positiva com = 1,19, como efeito de longo prazo.
4.3.3 Equação 3, regressores

.

Os resultados das saídas que suportam as hipóteses 4,5 e 6 mostram os resultados com
os testes dos regressores Eficiência do Capital Empregado (CEE), Eficiência do Capital
Humano (HCE) e a Eficiência do Capital Estrutural (SCE), os três últimos componentes do
Valor Adicionado do Capital Intelectual ( VAIC), conforme tópico 3.7.3, e a variável de
controle LnCIV.

Segue o quadro 11 resumindo os resultados dos modelos estáticos e dinâmicos.
Setores
34
36
19
17
29

Amostra geral e setorial
Amostra ajustada extraída da PIA
Fabricação. e Montagem.de Veículos
Automotivos, Reboques e Carrocerias
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
Preparação de couros e fabricação de
artefatos de couro, artigos de viagem e
calçados
Fabricação de Produtos Têxteis
Fabricação de Máquinas e Equipamentos

Modelo com variância Robusta
Estático
Dinâmico
LnCIV/CEE
ROA4_1/CEE
Não
HCE/CEE
CEE
Não
SCE/CEE
Não
SCE/CEE
HCE(0,119)/SCE(0,114)/CEE

Não
ROA4_1/CEE

Quadro 11 Resultados para ROA 4 = f(Ln CIV; CEE; HCE; CEE; Dummy de 2001 a 2006)
Fonte: o autor com base nas saídas dos modelos reportados no apêndice 9
Nota: (1) Esta numeração dos setores denominada pelo IBGE de CNAE-2 foi alterada em 2007 ( Apêndice 4)

De acordo com o quadro visto pode-se inferir que:
a) O modelo estático com variância robusta foi significativo nos setores analisados;
b) Não houve consistência quanto à significância das variáveis nos setores analisados,
diferentemente do esperado, talvez fruto do efeito de multicolineariedade entre
algumas delas, já que HCE e SCE tem na sua composição componentes comuns como
o Valor Adicionado e a “Proxy” de Capital Humano (HC) (ver Apêndice 1e 2.14.1);
c) Pelo teste de significância individual (Teste t), a variável CEE foi considerada
significativa em 4 setores (34,36,19 e 17); SCE foi significativa em 2 setores e
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positiva (17 e 19) e apenas no setor 29 foi marginalmente significativa a 0,114 ( sinal
negativo), HCE foi significativa no 34 e marginalmente significativa (0,119) no 29 e
d) O único setor com modelo dinâmico não rejeitado foi o 29. Neste CEE foi
significativa e positiva para a criação de valor; SCE não foi significativa.
Setor 34: a Tabela 30 mostra os resultados do modelo estático para o setor 34, de
Fabricação e Montagem de Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias.
Tabela 30 Modelo Estático, setor 34: ROA4 = f( LnCIV,CEE, HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt.
Efeito Fixo
Within
c/ 1 diferença

Efeito Fixo Within
variância. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
HCE
SCE
CEE
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F e Wald (3)
Graus de Liberdade
Teste F( 175,319) (4)

.0008923
-.0013813
.1515095**
.8212682*
Sim
.0255152

.0040999
.0062293
.0412881
.828068*
Sim
.0165333

2,77
chi2(1) = 0,06 (0,8036)
F( 1,83) = 5808 (0,0182)
505
505
0.7841
184,03
F(10,494)
Estatística
5,48

.0114767*
.0121334**
-.0594186
.8382816*
Sim
.0176821

319

0.7900
0.8083
1858,91
149,95
Waldch2(1)
F(9,309)
P-valor
0.0000

.007046(0,109)
.010092
-.079365
.8588385*
Sim
.0084875

.007046
.010092***
-.079365
.8588385***
Sim
.0084875

505
0.7936
122,69
F(10,319)
Resultado
Efeito Fixo

505
0,7936
72,47*
F(10,319)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)(5)
292,54
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(10) (6)
24,81
0.0057
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar, o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 2,77, inferior a 5, mas já mostrando algum grau de correlação
entre as variáveis;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) não

rejeitou a

hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes ;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula, de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos; e
d) O Teste Hausman indicou Efeitos Fixos ( rejeição a hipótese nula).
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O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão

a 1% de

significância; a seguir foi estimada a regressão pelo modelo de coeficientes fixos e variância
robusta, sendo significativa a 1% de significância.
O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando os coeficientes
positivos das variáveis HCE e CEE. Não foram significativas LnCIV e SCE.
Na Tabela 31 os resultados obtidos com o modelo dinâmico.
Tabela 31 Modelo Dinâmico, setor 34: ROA4 = f( LnCIV,CEE, HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)
Modelo1 re

Modelo2 re

Modelo3 re

Modelo4 re

ROA4_1

.0715165

.1436308

.1262591

.0919668

ROA4_2

.1013795

-.0143997

n/a

n/a

LNCIV

-.0050747

-.0055229

.001587

.0100473***

LNCIV_1

.0035727

-.006491

-.0093287

n/a

LNCIV_2

.0120223

n/a

n/a

n/a

HCE

.0351757*

.0220443***

.0106649

0,0127***

HCE_1

.0256478*

.0091308

-.0019409

n/a

HCE_2

.0347516**

n/a

n/a

n/a

SCE

-.2473931(0,103)

-.083932*

-.0522953

-.1369617

SCE_1

-.1617017

.0775183

.1418913

n/a

SCE_2

-.2952083***

n/a

n/a

n/a

CEE

.9495903***

.947909*

.8839616*

.8856241*

CEE_1

-.1140904

-.1723754

-.1225419

n/a

CEE_2

-.1630912

n/a

n/a

n/a

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Sim
.0978544

Sim
.2479787

Sim
.1705838

Sim
-.0818555

90

109

174

93

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

2877,84*(18)
10,48 (0,5739)

1732.72*(14)
11,848(0,4579)

1766,03*(14)
15,745(0,329)

12223,15(10)
8,092(0,885)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-.15423

-.66527

-1.1739

-1.7992

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.8774

0.5059

0.2405

0.0720

-1.2895

.93385

-.19381

1.0533

0.1972

0.3504

0.8463

0.2922

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE)
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
Nota:.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2) Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Nos modelos dinamicos re significa rejeitado e nre não rejeitado

Os modelos dinâmicos nesse setor (34) não se mostraram adequados:
a) O teste sargan validou as variáveis instrumentais nos setores analisados;
b) As variáveis dependentes defasadas não foram significativas;
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c) Os testes de Arelano e Bond apenas validaram o Modelo 4, nos demais modelos há
presença de autocorrelação de resíduos; e
d) O Modelo 4 não se mostrou adequado porque a defasada da variável dependente não é
significativa.
Não houve significância estatística nos modelos dinâmicos.
Setor 36: a seguir uma breve análise dos setor de Fabricação de Móveis e Indústrias
Diversas.
Tabela 32 Modelo Estático, setor 36: ROA4 = f( LnCIV,CEE, HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt.
Efeito Fixo
Within
c/ 1 diferença

Efeito Fixo Within
varianc. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
HCE
SCE
CEE
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F e Wald (3)
Graus de Liberdade
Teste F( 1160,277) (4)

.0129634**
-.0184036**
.2395298*
.7942054*
Sim
-.1047936

.0133272**
-.0097188
.1699821**
.8132057*
Sim
-.1060193

.0162283***
-.0096358
.0357276
.8509576*
Sim
.0106675

2,28
chi2(1) = 9,97 (0,0016)
F(1,60)=13.541(0,0005)
448
448
267
n/a
0.6800
n/a
n/a
0.6784
n/a
0.6738
0.7405
0.7317
93,33
1118,13*
81,60
F(10,437)
Waldch2(10)
F(9,257)
Estatística
P-valor
4,77
0.0000

.0116348
-.0092372
.13734(0,107)
.8466671*
Sim
-.0775601

.0116348
-.0092372
.1373421
.8466671*
Sim
-.0775601

448
0.6781
0.6759
0.7411
79,31*
F(10,277)
Resultado
Efeito Fixo

448
0.6781
0.6759
0.7411
52.88*
F(10,277)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)(5)
140,59
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(10) (6)
4,50
0,9219
Efeito Aleatório
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1)ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2)A estatística vem reportada em primeiro lugar, o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 2,28;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de Wooldridge para dados em painel, rejeitou a hipótese nula de ausência de
autocorrelação de primeira ordem a 1% de significância;
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman levou a resultado indicativo de
Efeitos Aleatórios; e
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e) O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão

a 1% de

significância; a seguir foi estimada a regressão cm variância robusta, sendo
significativa a 1% de significância. O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de
significância validando apenas o coeficiente positivo da variável CEE.
A seguir a Tabela 33 com os resultados do modelo dinâmico.
Tabela 33 - Modelo Dinâmico, setor 36: ROA4 = f( LnCIV,CEE, HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)
Modelo1 re

Modelo2 re

ROA4_1

.0039121

.0357725

.067805

.0256554

ROA4_2

-.1806147

-.016923

n/a

n/a

LNCIV

Modelo3 re

Modelo4 re

-.0229539

-.0137067

-.0028839

.0018082

LNCIV_1

.0582982***

.0309368

.0189637

n/a

LNCIV_2

-.0469174*

n/a

n/a

n/a

HCE

-.0049851

-.0053259

-.0281713**

-.0406461*

HCE_1

.0497122**

.021864

.0154478

n/a

HCE_2

.0075015

n/a

n/a

n/a

SCE

-.2778979**

-.2186567***

-.0707139

.130385

SCE_1

-.2626081

-.1552264

-.0985171

n/a

SCE_2

-.1010786

n/a

n/a

n/a

CEE

1.028172*

1.008243*

.974358*

.96541*

CEE_1

-.0275114

-.0642431

-.1119877

n/a

CEE_2

.2878101(0,11)

n/a

n/a

n/a

Sim
.4692411

Sim
-.0232116

Sim
.0124054

Sim
.0984036

72

86

133

160

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

1804,25*(18)
18,27085(0,1077)

1582,13(14)
28.60295(0.0045)

1044.27*(14)
26.57567(0.0218)

586,55*(10)
23.06748(0.0592)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.368

-1.9414

-1.3125

-1.5769

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0179

0.0522

0.1894

0.1148

.95278

-.09949

.49347

.12229

0.3407

0.9207

0.6217

0.9027

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
Nota
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Nos modelos dinamicos re significa rejeitado e nre não rejeitado

Com relação aos modelos dinâmicos:
a) O Teste Sargan apenas validou as variáveis instrumentais para o Modelo 1 da tabela
acima;
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b) Os testes de Arelano e Bond apenas validaram os Modelos 1 e 2; nos demais há
presença de autocorrelação de resíduos e
c) Em todos os modelos de 1 a 4, as variáveis independentes defasadas da variável
dependente de ordem 1 e 2, não foram achadas significativas.
Setor 19: a seguir a Tabela 34 com os resultados do setor de Preparação de couros e
fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados (19).
Tabela 34 - Modelo Estático, setor 19: ROA4 = f( LnCIV,CEE, HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt.
Efeito Fixo
Within
c/ 1 diferença

Efeito Fixo Within
variância. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
HCE
SCE
CEE
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F e Wald (3)
Graus de Liberdade
Teste F( 163,272) (4)

.0048994
-.014515(0,118)
.3261036*
.6584041*
Sim
.0557731

.0070607
-.0112949
.2821051
.6908497
Sim
.0206634

.0104479
-.0183082**
| .2233739*
.7612615*
Sim
-.032829

1,85
chi2(1) = 6.33 (0,0119)
F(1,63) = 1.298 (0,2599)
446
446
256
n/a
0,5488
n/a
n/a
0,4448
n/a
0.5406
0.7085
0.7160
53,36*
785,05*
72,45*
F(10,435)
Waldchi(10)
F(9,246)
Estatística
P-valor
5,59
0.0000

.0075297
-.0103589
.1968872*
.7569221*
Sim
.0091732

446
0,5419
0,4345
0.7116
67,11*
F(10,272)
Resultado
Efeito Fixo

.0075297
-.0103589
.1968872**
.7569221*
Sim
.0091732

446
0,5419
0,4345
0.7116
44,58*
F(10,272)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)(5)
152,90
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7) (6)
16,56
0,0847
Efeito Aleatório
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar, o p-valor entre parênteses
(4)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(5)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(6)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(7)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,85;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg rejeitou a hipótese
nula, de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de Wooldridge para dados em painel não rejeitou a hipótese nula de ausência
de autocorrelação de primeira ordem;
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d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman indicou haver Efeitos Fixos a
10% de significância; e
e) O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão

a 1% de

significância; a seguir foi estimada a regressão pelo estimador robusto, sendo
significativa a 1% . O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando
os coeficientes positivos das variáveis CEE e SCE.
A seguir a Tabela 35 com os resultados do modelo dinâmico.
Tabela 35 - Modelo Dinâmico, setor 19: ROA4 = f( LnCIV,CEE, HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)
Modelo1 re

Modelo2 re

ROA4_1

-.1102553

-.0169572

-.0413222

.0318612

ROA4_2

-.0660034

-.0004517

n/a

n/a

LNCIV

-.0097167

-.0063711

.0036289

.0046898

LNCIV_1

-.0056254

.0049249

.0041926

n/a

LNCIV_2

-.0145482

n/a

n/a

n/a

HCE

Modelo3 re

Modelo4 re

.010996

.0219649

.001404

-.0347835**

HCE_1

.0393878*

.0542195*

.001404*

n/a

HCE_2

-.0119382

n/a

n/a

n/a

SCE

.1900664

.0413333

-.0454523

.212494 ***

SCE_1

.189443

-.1107207

-.2721694**

n/a

SCE_2

.2225536

n/a

n/a

n/a

CEE

.8480253*

.8582425*

.8955905*

.8790202*

CEE_1

.0379057

.0000282

.0542961

n/a

CEE_2

-.0138967

n/a

n/a

n/a

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Sim
.2842909

Sim
-.0392588

Sim
-.0025654

Sim
.0023946

77

84

141

161

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

1627,51*(18)
17.62085(0.1277)

700,18*(14)
11.76914(0.4644)

739,16*(14)
21.43638(0.0910)

453,92*(10)
17.5565(0.2277)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-1.4319

-1.6384

-1.1216

-2.0456

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.1522

0.1013

0.2621

0.0408

-.6875

-.34948

.02651

.60244

0.4918

0.7267

0.9789

0.5469

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Significância ( testes bi-caudais)
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Nota:
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2) Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Nos modelos dinâmicos re significa rejeitado e nre não rejeitado

Com relação aos modelos dinâmicos:
a) O teste Sargan apenas validou as variáveis instrumentais para o Modelo 1,2 e 4;
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b) Os testes de Arelano e Bond apenas validaram marginalmente o modelo 2; nos demais
há presença de autocorrelação de resíduos; e
c) Em todos os modelos de 1 a 4 as variáveis independentes defasadas da variável
dependente de ordem 1 e 2 não foram achadas significativas.
Verificou-se que os quatro modelos dinâmicos não se mostraram-se adequados,
prevalecendo os modelos estáticos sob as hipóteses assumidas.
Setor 17: a seguir os resultados estatísticos obtidos com o setor de Fabricação de
Produtos Têxteis.
Tabela 36 - Modelo Estático, setor 17: ROA4 = f( LnCIV,CEE, HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt.
Efeito Fixo
Within
c/ 1 diferença

Efeito Fixo Within
varianc. Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
HCE
SCE
CEE
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F e Wald (3)
Graus de Liberdade
Teste F( 99,172) (4)

.0117278**
-.0225093**
.3297127*
.7613066*
Sim
-.2103922*

.0050434
-.0093921
.2833756*
.811369*
Sim
-.1463808**

2,38
chi2(1)= 42.28*(0,000)
F(1,41)= 0,748 (0,3922)
282
282
n/a
0,6684
n/a
0,5614
0.6657
0.8278
56,96*
945.68
F( 10,271)
Wald chi2(10)
Estatística
P-valor
9,42
0.0000

-.0013378
-.0088904
.2667602*
.8221847*
Sim
.0065254

166
n/a
n/a
0.8125
80.44*
F(9,156)

.0039031
-.0032183
.2136185*
.8334873*
Sim
-.1289738**

282
0,6617
0,5482
0.8295
83.70*
F(10,172)
Resultado
Efeito Fixo

.0039031
-.0032183
.2136185**
.8334873*
Sim
-.1289738 ***

282
0,6617
0,5482
0.8295
54,98
F(10,172)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)(5)
84,36
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(10) (6)
17.69
0.0605
Efeito Aleatório
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar, o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 2,38;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de Wooldridge para dados em painel não rejeitou a hipótese nula de ausência
de autocorrelação de residuos;
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d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman indicou haver Efeitos Fixos a
10% de significância; e
e) O teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão

a 1% de

significância; a seguir foi estimada a regressão cm variância robusta, sendo
significativa a 1% de significância; o teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de
significância validando os coeficientes positivos das variáveis SCE e SCE, as
demais foram não significativas.
A seguir a Tabela 37, com os resultados modelo dinâmico.
Tabela 37 Modelo Dinâmico, setor 17: ROA4 = f( LnCIV,CEE, HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)

Variáveis Independentes

Modelo1 re

Modelo2 re

Modelo3 re

Modelo4 re

ROA4_1

-.5161769**

-.2258263

-.3887906

.0177113

ROA4_2

-.0968049

.0628535

n/a

n/a

LNCIV

.0246826***

.0137353

0049128

.0071301

LNCIV_1

.0433639

.0213791

.0089221

n/a

LNCIV_2

.0333705(0,11)

n/a

n/a

n/a

HCE

.0331621

-.0122968

-.020524***

-.0254037*

HCE_1

.0370642*

.0252078 *

.0148979***

n/a

HCE_2

.0148413(0,127)

n/a

n/a

n/a

SCE

.1759777

.4538048

.4631936**

.3969569*

SCE_1

-.2187714

-.1525931

-.010301

n/a

SCE_2

-.4483363**

n/a

n/a

n/a

CEE

.5438846*

.7767064*

.8175396*

.8577026*

CEE_1

.5667158*

.2682562

.3582971

n/a

CEE_2

.2682576

n/a

n/a

n/a

Sim
-1.513428*

Sim
-.7129441*

Sim
-.360541

Sim
.8577026

44

57

86

107

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

46729.17*(18)
14.90442(0.2467)

1037.26*(14)
11.38261(0.4964)

847,84*(14)
20.43576(0.1170)

544,86*(10)
17.09518(0.2511)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-.01076

-.07923

.03254

-1.536

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.9914

0.9369

0.9740

0.1245

-1.0774

.88179

-1.5673

-.84742

0.2813

0.3779

0.1171

0.3968

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Nota:
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Nos modelos dinâmicos re significa rejeitado e nre não rejeitado

Com relação aos modelos dinâmicos:
a) O teste Sargan apenas validou as variáveis instrumentais para os quatro modelos;
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b) Os testes de Arelano e Bond indicaram a presença de autocorrelação de resíduos em
todos os quatro modelos e
c) Em todos os modelos de 1 a 4 as variáveis independentes defasadas da variável
dependente de ordem 1 e 2 não foram achadas significativas.
Verificou-se que os quatro modelos dinâmicos não se mostraram-se adequados.
Setor 29: a seguir a Tabela 38, com os resultados do setor de Fabricação de Máquinas
e Equipamentos (29).
Tabela 38 - Modelo Estático, setor 29: ROA4 = f( LnCIV,CEE, HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt.
Efeito Fixo
Within
c/ 1 diferença

Efeito Fixo Within
variância Robusta

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
HCE
SCE
CEE
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F e Wald (3)
Graus de Liberdade
Teste F( 197,305) (4)

-.0021512
-.0001507
.093893
.7994309*
Sim
.1704895

.0053052
.0066881
-.014746
.8151412*
Sim
.0728011

.0072589
.0207698**
-.2007352*
.8848795***
Sim
.027416***

1.81
21.51(0,0000)
3.060 (0,0848)
513
513
287
n/a
0,6305
n/a
n/a
0,5517
n/a
0.6272
0.7546
0.7316
87.13
1165.04
87.60*
F( 10,502)
Waldchi(10)
F(9,277)
Estatística
P-valor
9,81
0.0000

.0061594
.0128884
-.1227084 ***
.886834*
Sim
.0592083

513
0,6246
0,5462
0.7573
95.18*
F(10,305)
Resultado
Efeito Fixo

.0061594
.0128884(0,119)
-.1227084(0,114)
.886834*
Sim
.0592083

513
0,6246
0,5462
0.7573
75,49*
F(10,305)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)(5)
183,55
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(10) (6)
41,97
0,0000
Efeito Aleatório
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Nota:
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar, o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,81;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de Wooldridge para dados em painel rejeitou a hipótese nula de ausência de
autocorrelação de resíduos a 10% de significância; e
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d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman indicou haver Efeitos Fixos a
10% de significância; e
e) O Teste F da regressão com variância robusta foi significativo a 1% . O teste t rejeitou a
hipótese nula a 1% de significância validando os coeficientes positivos da variável CEE;
HCE ( positivo) e SCE ( negativo) podem ser considerados marginalmente significantes,
com p-valor de 0,119 e 0,11, respectivamente. Não foi possível explicar o coeficiente
negativo para a Eficiência do Capital Estrutural - SCE.
A seguir a Tabela 39, com os resultados da aplicação do modelo dinâmico.
Tabela 39 - Modelo Dinâmico, setor 29: ROA4 = f( LnCIV,CEE, HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes
ROA4_1

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens (3)
Modelo1 re
.0832887

Modelo2 re
.1108586

Modelo3 re
.502312

Modelo4 nre
.1274481**

ROA4_2

.1149822

.024751

n/a

n/a

LNCIV

-.0608555**

-.0379286**

.0010541

.0050679

LNCIV_1

.0267936**

.01829(0,102)

.0042221

n/a

LNCIV_2

.0169031**

n/a

n/a

n/a

HCE

-.0084414

-.0093123

.0004219

.0211051

HCE_1

.0412934

.01176

-.0063196

n/a

HCE_2

.0270671***

n/a

n/a

n/a

-.0876457

-.0352323

-.143425

-.2458482

SCE_1

.0067881

.0622171

.2182935

n/a

SCE_2

-.2707613**

n/a

n/a

n/a

SCE

CEE

1.241916*

1.102467*

1.074848

.9605664*

CEE_1

-.328914

-.1463924

-.4751259

n/a

CEE_2

-.0929201

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim
.3147163

Sim
-.1603227

Sim
.0015951

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

58

74

128

166

14550.21*(18)

810.64(14)*

405.17*(14)

605.92*

20.0819(0.065)

12.13376(0.4350)

5.58391(0.9759)

12.73458(0.5475)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-1.2546

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)
Wald paa o sinal

-1.2365

-2.3856

-2.9131

0.2096

0.2163

0.0171

0.0036

.02837

-.07691

1.3406

.2897

0.9774

0.9387

0.1801

0.7720

n/a

n/a

n/a

n/a

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Nota:
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Nos modelos dinâmicos re significa rejeitado e nre não rejeitado

Com relação aos modelos dinâmicos:
a) O teste Sargan validou as variáveis instrumentais para os modelos 2,3 e 4;
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b) Os testes de Arelano e Bond indicaram a presença de autocorrelação de resíduos nos
modelos 1 e 2, mas não modelos 3 e 4;
c) Apesar das regressões serem significativas apenas no Modelo 4 houve significância
estatística da variável defasada de ordem 1 de ROA4 ( variável dependente) a 5%.
No Modelo 4, o único que poderia satisfazer às condições dos modelos dinâmicos, a
únicas variáveis que foi considerada significativa foi CEE, cujo coeficiente é positivo para a
Criação de Valor e a estatística

de longo prazo foi estimada em + 1,10.

4.3.4 Modelos utilizados para a discussão da hipótese 7.
A hipótese 7 propôs a tese da existência de diferenças na criação de valor pelo Capital
Intelectual nos cinco setores analisados, que, na sua maioria foram caracterizados por efeitos
fixos, com declividade constante por setor. Com base nas tabelas das saídas setoriais (dos
vários modelos já reportados e da amostra da PIA no apêndice 9) foram feitas duas
abordagens: uma análise dos coeficientes setoriais obtidos com regressões de ROA4 em
função de VAIC, conforme Pulic (2000) e CIV, conforme Luthy (1998), além de um teste de
médias com os coeficientes setoriais destas regressões para a variável VAIC e CIV.
4.3.4.1 Análise dos coeficientes obtidos por regressão
Modelos Estáticos
Com base nas regressões de ROA 4 = f( LnCIV;VAIC, Dummy ano), já reportadas,
foram comparados os coeficientes estáticos e dinâmicos dos cinco setores estudados.
Na Tabela 40 os coeficientes dos modelos estáticos:
Tabela 40 Coeficientes comparados dos Modelos Estáticos

Grupo

Modelo Estático Robusto (1)

Coeficiente ( declividade) da variável
independente obtidas por regressões
simples, isoladas, onde ROA4 é a
variável dependente em cada uma delas
VAIC
LnCIV

PIA

Amostra extraída da PIA

0,207175*

0,0318285*

34

Fabricação. e Montagem.de Veículos
Automotivos, Reboques e Carrocerias

.0729252*

.0249368*

.0762813*
.0621568*

.0423403*
.0253106**

.052998*
.079729*

.0187385***
.0138785**

36
19
17
29

Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas

Preparação de couros e fabricação de artefatos de
couro, artigos de viagem e calçados
Fabricação de Produtos Têxteis
Fabricação de Máquinas e Equipamentos

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas dos modelos por STATA 10/SE
Significância esatística:* p

; ** p

; *** p
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Com os modelos estáticos foram obtidos os seguintes resultados:
a) Os modelos estáticos, reportados na Tabela 40 e mostraram significância estatística para
as variáveis, sendo: VAIC a 1% em todos os setores e LnCIV, de 1 a 10%;
b) Os coeficientes estimados na forma robusta de Newey-West parecem mostrar dierença
absoluta na sua intensidade, entre setores, mas é uma observação não testada estatisticamente.
Esses resultados foram reportados no Apêndice 11, de forma comparativa.
Modelos Dinâmicos
Com base nos modelos dinâmicos, na forma robusta, também procurou-se gerar uma
estatística de longo prazo

, de cada setor (Tabela 41) (ASTERIOU; HALL, 2007). Esta

fórmula foi explicitada em 2.19. O resultado foi submetido ao Teste Wald (soma nula do
numerador) para eliminar-se a possibilidade de soma zero do numerador, na obtenção da
estatística , a partir dos coeficientes da variável independente e de suas defasadas.
Vale novamente ressaltar que o modelo amplo utilizado para análise dos betas foi:

Deste modelo pode-se derivar uma estatística ( derivada parcial). Assim haveria uma
estatística para cada regressor, pois os demais ficariam constantes. A seguir a estatística para
os coeficientes do VAIC ( na estatística para o LnCIV trocam-se os coeficientes).

Da mesma forma que no modelo estático, somente foram utilizados nas comparações)
os modelos dinâmicos não rejeitados pelos testes estatísticos, conforme já explicitado na
Figura 17 , tópico 2.20. Foi possível então comparar os Betas setoriais e os indicadores de
longo prazo

com base nos modelos dinâmicos reportados nas tabelas 11,13,15,17 e 19. A

seguir um comentário e os resultados obtidos com VAIC.
Estimativa da estatística de Longo prazo para o VAIC.
O VAIC é o Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado (PULLIC,2000). Para
compreensão do Quadro 14 a seguir faz-se necessário lembrar que neste estudos modelos
dinâmicos foram defasados até a segunda ordem, gerando 4 modelos para cada setor: M1 ( as
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variáveis são defasadas de duas ordens); M2 ( ROA4 foi defasada de duas ordens, as demais
de apenas uma ordem; M3 ( as variáveis foram defasadas de uma ordem) e M4 ( apenas
ROA4 foi defasada de uma ordem).
Pode-se verificar na Tabela 4 a seguir que, no setor 34, o sinal do coeficiente do
VAIC pode ser determinado (Ho foi rejeitada, a soma dos coeficientes da variável e suas
defasadas é significativamente diferente de zero). O mesmo ocorreu com o modelo M3 do
setor 29.
Tabela 41 Teste Wald para identificação do sentido do efeito sobre a variável independente
Setor/Amostra (1)

Variações das ordens de defasagem no modelo

34(2)
Teste Wald
29(2)

M1

M2

M3

(3)

VAIC+VAIC_1= 4,94 (0,0262)

VAIC+VAIC_1= 3,2 (0,0738)

M1

M2

M3

Teste Wald

(3)

(3)

VAIC+VAIC_1= 0,26(0,61)

AMOSTRA PIA (2)

M1

M2

M3

Teste Wald

(4)

VAIC+VAIC_1=2,9(0,088)

VAIC+VAIC_1= 4,5 (0,0331)

Fonte: o autor com base nas saídas do Stata SE/10
n/a – não aplicável
(1) O teste não foi reportado para os setore com modelos dinâmicos rejeitados, caso dos setores 17 e o 19.
(2)Ao lado do teste de hipótese a estatística e a respectiva significância de 1%(*), 5%(**) e 10%(***) para a Hipótese
nula de que a soma da variável e das suas defesadas iguala-se a zero.
(3) Modelo reprovado pelos testes dinâmicos
(4) A hipótese nula não foi rejeitada pelo Teste de Wald, não sendo possível determinar o sentido do sinal.

Finalmente, foi possível estimar uma estatística de longo prazo apenas para modelos
dos setores 34 e 29, além de modelos da amostra geral da PIA, na Tabela 41 a seguir.
Tabela 42 – Modelo Dinâmico : ROA4 = f ( ROA t-i; VAIC t ;LnCIV; Dummy 2000-2006)(2)
Amostras/modelos
ROA4_1
ROA4_2
VAIC
VAIC_1
Amostra PIA
+0,014340
0,3032281*
0,06697***
0,02480**
-0,015767**
M2
+0,018537
0,2179426*
n/a
0,029924*
-0,015427**
M3
Setor 34: Setor de Fabricação e Montagem de Veículos Autos, Reboques e Carrocerias (3)
+0,33657
0,522443**
0.17230***
0.102741*
(2)
M2
+0,07135
0,3984015**
n/a
0,074349*
-0,031423**
M3
+0,14484
0,4188589*
n/a
0,084175*
n/a
M4
Setor 29: Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas (3)
0,02921
0,3785585
n/a
0,077359*
-0,059209**
M3
Setor 36: Fabricação de Máquinas e Equipamentos (3)
Setor 17: Fabricação de Produtos Têxteis (3)
Setor 19: Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados (3)

VAIC_2
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas dos modelos por STATA 10/SE.
* p
; ** p
n/a – não aplicável

; *** p

(1) Derivada parcial:
.
(2) Estes coeficientes constam das saídas mas não foram significativos ( Ho: β=0 não rejeitada) no “teste t”.
(3) As variações de modelos não reportadas ou foram rejeitadas pelos testes dos modelos dinâmicos (Figura 17), ou foram
rejeitadas pelo Teste Wald, de forma que não foi possível determinar-se o sinal da estatística de longo prazo.
(4) Os modelos de M1 a M4 variam em função das defasagens de Yit e Xit . Ver página 145, item 4.3.4.1.

147

As estatísticas de longo prazo dos setores 34 e 29 parecem dar indicações de que as
variáveis independentes “empurram” a variável dependente com intensidades diversas em
cada setor (as estatísticas de longo prazo diferem em magnitude), variando no mesmo sentido
da variável dependente. As estatísticas parecem indicar que o setor 34 tem uma intensidade
relativamente maior que os demais.
Estas indicações ainda não são suficientes para uma conclusão mais firme pela falta de
testes estatísticos, razões pela qual um teste de médias se fez necessário.
a) Estimativa da estatística de Longo prazo para o CIV.
A seguir a mesma metodologia foi aplicada para o Valor Intangível Calculado – CIV,
conforme 3.14.2, buscando-se estimar a estatística de longo prazo, nos modelos dinâmicos e
inclusive os Testes Wald onde se fizeram necessários. Os resultados do Teste Wald, setor a
setor, estão reportados a seguir .
Tabela 43 Resultados dos Testes Wald aplicados aos modelos dinâmicos para ROA = f(LnCIV)
Setor/amostraPIA

Variações das ordens de defasagem no modelo (3)

34(1)

M1

M2

Teste Wald

(3)

LnCIV +L.lnCIV = 0,49 (0,48)

M1

M2

M3

Teste Wald

(3)

LnCIV +L.lnCIV = 0,35 (0,55)

lnCIV + L.lnCIV = 7,6(0,06)

Amostra da PIA

M1

M2

M3

29

Teste Wald

LnCIV+ LnCIV_1=0(*)

M3

LnCIV + L.lnCIV = 18,7(0,0)

lnCIV + lnCIV = 0(0,99)

lnCIV + L.lnCIV =2 3,9(0,00)

Fonte: o autor com base nas saídas do Stata SE/10
Nota:
(1) Setores 17, 19 e 36 não reportados por terem seus modelos dinâmicos rejeitados.
(2) Ao lado do teste de hipótese a estatística e a respectiva significância de 1%(*), 5%(**) e 10%(***)
(3) Rejeitado pelos testes dos modelos dinâmicos conforme Arelano & Bond

Com base nos casos significativos do Quadro 16 ( rejeição da hipótese nula, de acordo
com o teste Wald, explicado em 2.19), foi montada a Tabela 44, a seguir.
Tabela 44 – Dinâmico : ROA4 = f ( ROA t-i; VAIC t ;LnCIV; Dummy 2000-2006)(2)

Amostras
ROA4_1
ROA_2
LnCIV
LnCIV_1
Total extraído da PIA
+0,24502
0,3032281*
0,06697***
0,0344049*
0,119913**
M2
+0,20953
0,2179426*
n/a
0,0287345*
0,0169306*
M3
Setor 34: Setor de Fabricaçação e Montagem de Veículos Autos, Reboques e Carrocerias (2)
+0,08735
0,4188589*
n/a
0,0365903*
n/a
M4
Setor 29: Fabricação de Máquinas e Equipamentos (2)

+0,06397
0,3785585**
M3
+0,08386
0,2567828*
M4
Setor 36: Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas(2)

LnCIV_2
n/a
n/a
n/a

n/a

(1)

0,0242165**

n/a

n/a

0,0215357**

n/a

n/a

Setor 17: Fabricação de Produtos Têxteis (2)
Setor 19: Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados (2)
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas dos modelos por STATA 10/SE. e

N/a - não aplicável

(1)Estes coeficientes constam das saídas mas não foram significativos ( Ho: β=0 não rejeitada) no “teste t”.
(2)Dada a configuração da equação os modelos dinâmicos em painel foram rejeitados nos testes estatísticos neste setor, ou
não foram reportados porque não foi possível estimar o sentido da estatística de longo prazo pelo Teste Wald.
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Utilizando-se os modelos dinâmicos submetidos aos testes estatísticos já descritos
antes, foi possível estimar uma estatística de “impulso-resposta, como explicado em 4.15.3.
Foi ainda montada a tabela 45 a seguir, comparando-se, para cada setor estudado, a
magnitude do seu IBI e a respectiva estatística de longo prazo

.

Tabela 45 Setores testados: amostra, Índice de Inovação (IBI) e Índice de Nacionalização

CNAE

Setor

Estatística
VAIC(4)

17

Fabricação de Produtos Têxteis

19
29
34
36
Total (5)

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro,
Fabricação de Máquinas e Equipamentos
Fabr. e Mont.de Veículos Aut., Reb. e Carrocerias (4)
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas

IBI

(1)
LnCIV(5)

(2)

(3)

(3)

0,87

(3)

(3)
0,064 e 0,084

0,52
1,63
1,62
0,95
Nd

0,02921

0,071 a 0,336

0,08735

Fonte: o autor com base em IBGE (2008) Furtado; Camilo e Domingues (2007) e Queiroz e Carvalho (2005).
(1) A estatística de longo prazo ( ver 2.19) foi obtida a partir dos modelos dinâmicos significativos.
(2) Índice Brasileiro de Inovação – IBI
(3) Os testes estatísticos reprovaram a especificação do modelo testa nos setores 17 e 19.
(4) Valor Adicionado do Capital Intelectual – VAIC ( PULLIC,2000)
(5) Valor Intangível Calculado - CIV ( LUTHY, 1998) .

Com base nas estatísticas obtidas, geradas pelas regressões com as amostras dos
setores automotivo (34) e de máquinas e equipamentos (29), parece haver indicações de que
há intensidades positivas e diferentes, a longo prazo, entre setores com base nas estimativas
dos betas para o VAIC e LnCIV, como regressores únicos explicando Criação de Valor.
Ressalta-se que o coeficiente dos setores 34 (automotivo) e 29

(máquinas

e equipamentos) são superiores aos dos setores têxtil e de couros nos modelos estáticos, tanto
para o coeficiente do VAIC, como do LnCIV. No caso dos modelos dinâmicos a comparação
ficou prejudicada pois houve rejeição nos setores têxtil e de couros (apêndice 11).
Talvez a forma correta de testar-se as diferenças de intensidade entre setores fosse
montar uma regressão que possibilitasse extrair os coeficientes dos cinco setores; isso não foi
realizado por motivos orçamentários.
4.3.4.2 Teste de Médias
No apêndice 12 foi realizado um teste de médias para os cinco setores, com base nos
coeficientes extraídos das saídas das regressões de ROA 4 em função de VAIC e de ROA4
em função de LnCIV revelou que os coeficientes de ambas as variáveis diferem nos diversos
setores, ou seja explicam com intensidade diversa a criação de valor .
haver indicações para que se considere a hipótese 7 não rejeitada,

Em suma, parece
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sugerindo que os setores contribuem com intensidade diferente (em nível do Coeficiente
Intelectual do Valor Adicionado – VAIC e do Valor do Intangível Calculado - LnCIV)
4.4 Limitações deste estudo
Este estudo apresentou várias limitações técnicas, dentre as quais podem ser citadas:
a.

A amostra utilizada (levantada pelo IBGE), requereu ajustes descritos no Apêndice 3,
em razão dos objetivos da pesquisa, não sendo uma amostra aleatória;

b.

Tratou-se com um painel não equilibrado, devido, principalmente, à variação nos dados
colhidos ao longo da série de tempo, originados da amostra ajustada;

c.

Em busca de uma amostra mais representativa optou-se pela inclusão de empresas de
porte acima de 100 funcionários, segundo IBGE (2005);

d.

A disponibilidade limitada de informações da PIA, não coletando dados das empresas
tais como o Passivo Exigível de curto e longo prazo, o Lucro Líquido, entre outras
informações relevantes dos Demonstrativos Financeiros, levando inclusive à
necessidade de serem estimadas variáveis importantes como Lucro Operacional e Lucro
Bruto, a partir das informações de receitas e de despesas levantadas pela PIA, conforme
detalhes evidenciados no Apêndice 1;

e.

O Índice de Retorno (ROA4) foi calculado em termos do Lucro Bruto sobre o Ativo
Total, pois a PIA não disponibilizou o Patrimônio Líquido das empresas;
Embora a amostra ajustada da PIA fosse superior a 15.000 observações, houve

f.

substancial redução em alguns modelos. As tabelas das saídas dos setores foram
construídas com base em amostras superiores a 1000 observações para alguns modelos,
para outros, variaram de 282 a 505 observações (no modelo das primeiras diferenças o
número mínimo caiu para 166 elementos na amostra, caso do setor 17 da PIA), o que
não pode ser caracterizado como uma “amostra grande”, em termos assintóticos
g.

A falta do valor do Exigível e/ou do Patrimônio Líquido (restrição da PIA) das
empresas requereu sua substituição por uma “Proxy”, o Ativo Total, que compõe-se
dos recursos próprios e de terceiros, afetando os resultados obtidos; e

h. A pesquisa teve limitações orçamentárias, de cronograma e até mesmo geográficas,

pelo fato do banco de dados estar localizado na sede do IBGE – RJ e
i.

Para o teste de diferenças de betas setoriais é mister ressaltar que não foi realizada uma
regressão na qual o retorno seria uma função dos diversos setores, que seriam uma
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forma de testar-se a diferença de coeficientes. Esse teste não realizado por motivos
orçamentários.
Com relação à aplicação do modelo econométrico é necessário ressaltar que os
coeficientes estimados pelos modelos estáticos requereram a hipótise de exogeneidade estrita
dos regressores.
Finalmente vale lembrar que neste trabalho foi utilizado o banco de dados da PIA,
levantado anualmente pelo IBGE, no Rio de Janeiro, que de certa forma trouxe limitações
operacionais difíceis de serem previstas, a exemplo da distância, o deslocamento, a
necessidade de compatibilizar os bancos de dados da PIA, a limitação das informações
disponíveis em relação às requeridas nos modelos e a limitação orçamentária, entre outras.

151

CONCLUSÃO
Há evidências de pesquisas conduzidas por economista do Federal Reserve
(Filadélfia – EUA) de que o ativos intangíveis têm crescido a uma taxa mais do que
proporcional do que à taxa dos tangíveis, na economia norte-americana, no período de 1959 a
2007, sugerindo que a sua evolução ascendente já estaria apontando para algo em torno de 8
a 10% do PIB, em 2007, próximo à dos tangíveis (NAKAMURA, 2008). Ver Figura 1, p.46.
A constatação deste fenômeno tem ensejado autores a formular teorias e a testar
modelos, com o objetivo de buscar explicações para a evolução mais rápida dos Ativos
Intangíveis nos últimos anos. Não são pequenas as repercussões por conta desta evidência, a
começar pela chamada “Assimetria de Informação”, levando a decisões imperfeitas, por parte
dos agentes econômicos (investidores, credores,

empresários e outros participantes do

mercado), pois, as regras contábeis estão em um processo de convergência e os ativos
intangíveis têm sido contabilizados de forma diversa em países importantes.
Foi por este motivo que Pulic (2000, 2002a e 2002b) sugeriu o Modelo do Coeficiente
Intelectual do Valor Adicionado – VAIC, reportado em 2.14.1, uma proposta diferenciada ao
permitir, ao contrário da maioria, um teste com base em informações disponíveis ao público,
das quais a fonte principal é extraída dos demonstrativos financeiros das empresas. Por esta
razão o modelo do VAIC, conforme reportado em 2.14.3, já foi testado por autores em vários
países, a exemplo da África do Sul, Finlândia e Taiwan, com resultados variados.
Essas indicações ensejaram replicar o modelo do VAIC, em nível setorial, com base
na Pesquisa Industrial Anual – PIA, levantada anualmente pelo IBGE, sobre uma base maior
e mais significativa, composta por empresas brasileiras de porte superior a 100 funcionários,
de capital fechado e aberto em diversos setores, para o período 2000 a 2006.
Com base na figura 17, foram elaboradas regressões de duas formas:
a) incluindo as variáveis objeto de teste componentes do Modelo do VAIC e do
LnCIV, modelos estes reportados no Capítulo 4; e
b) foram realizadas regressões em função de cada variável componente dos dois
modelos testados, mas como independente única.; esses modelos complementares foram
reportados e comentados no Apêndice 9, onde igualmente foram reportadas regressões com os
modelos principais para a amostra total de cada setor.
A seguir a discussão dos testes de hipótese propostos nesta pesquisa.
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Hipótese 1: Existe relevância explicativa na Criação de Valor pelo Coeficiente Intelectual
do Valor Adicionado (

nos seguintes setores da Indústria de Transformação no

Brasil: a) Fabricação. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e

Carrocerias

(CNAE 34); b) Fabricação de Móveis e Indústrias Diversa (CNAE 36); Preparação de Couros
e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem (CNAE 19); d) Fabricação de
Produtos Têxteis e calçados(CNAE 17); e) Fabricação de Máquinas e Equipamentos CNAE
29).
A teoria do Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado (VAIC) de Pullic (2000,
2002a e 2002b) foi o objeto principal a ser testado nesta pesquisa, assunto explorado em
2.14.1. A variável Valor Intangível Calculado (LnCIV) foi utilizada como variável de
controle, uma estimativa do estoque de Capital Intelectual usada pelo Internal Revenue
Services (IRS), EUA, segundo Luthy(1998), conforme discutido em 2.14.2. Estas duas
variáveis foram analisadas em conjunto e separadamente, com o objetivo de explicar o Ganho
de Valor pelas empresas (ROA4), uma vez que cada um delas foi concebida por um autor.
A) LnCIV, VAIC e Dummy de ano como regressores em modelos estáticos: o VAIC
revelou-se significativo a 1% e positivo, em relação à criação de valor, em todos os
modelos estáticos e setores, estimados na forma robusta;
B) LnCIV, VAIC e Dummy de ano como regressores em modelos dinâmicos: o VAIC
mostrou-se significativo apenas em dois setores (34 e 29); o sinal foi dado pela
estatística de longo prazo

, resultante da derivada parcial de ROA4 para o VAIC.

No setor 34, onde a única defasada de uma ordem é a dependente, foi confirmada a
significância e o sinal positivo do VAIC; neste setor também foram validados os
modelos M2 (ROA_1 defasado de duas ordens e uma ordem e os demais regressores
inclusive o VAIC de uma ordem) e o M3 (todas independentes e defasadas de uma
ordem). Em todos os casos o VAIC mostrou-se significativo e o sinal foi confirmado
como positivo pela estatística de longo prazo

, o teste Wald validou a soma dos

regressores. No setor 29 o modelo M3 (regressores defasados de uma ordem) foi
significativo, bem como ROA4_1 e VAIC, mas o teste Wald não foi conclusivo quanto
ao sinal do VAIC.
C)

VAIC e Dummy de ano como regressores. Em uma regressão isolada como variável
independente o VAIC mostrou-se significativo nos cinco setores analisados do ponto
de vista dos modelos estáticos; nos modelos dinâmicos ( o VAIC) foi significativo nos
setores 34, 36 e 29. Ver Apêndice 9, a partir da página 171.
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Com base na maioria dos modelos testados parece haver indicações favoráveis à
Criação de Valor nas empresas pelo Coeficiente Intelectual do Valor Adicionado -VAIC em
todos os setores por meio de

modelos estáticos e nos setores 34 e 29 pelos modelos

dinâmicos, um resultado que, no todo, aponta para a não rejeição da hipótese 1.
Hipótese 2: Existe relevância explicativa na Criação de Valor pelo Valor do Intangível
Calculado (LnCIV) nos seguintes setores da Indústria de Transformação no Brasil (setores da
Hipótese 1).
A relevância explicativa do LnCIV na criação de valor foi investigada em uma regressão
conjunta com o VAIC, em nível de cada setor, tal qual na hipótese 1 e, separadamente,
isolando-se a variável com o objetivo de explicar o Ganho de Valor pelas empresas (ROA4).
A variável Valor Intangível Calculado (LnCIV), justificada em 2.14.2, uma variável de
controle. A variável foi criada com o objetivo de estimar o estoque de capital intelectual,
gerada a partir de informações de mercado e das demonstrações financeiras e históricas das
empresas apresentados pelas empresas, conforme Luthy

(1998) e Stewart (1997, apud

Kujansivu; Lonnqvist, 2005). A seguir os resultados das regressões:
A) Quando analisada de forma conjunta com o VAIC, o coeficiente da variável LnCIV
mostrou-se significativo nos modelos estáticos estimados para todos os cinco setores
acima descritos ( a 1% para os setores 34 e 36 e a 5% para os demais), sempre com
sinal positivo para a Criação de Valor;
B) Dos cinco setores dinâmicos analisados, os coeficientes de LnCIV são significativos e
positivos nos setores 34 ( apenas a dependente é defasada) e no 29 ( foram defasados
a dependente e a LnCIV. No setor 34 o sinal do coeficiente LnCIV é positivo para a
Criação de Valor; no setor 29 a estatística de longo prazo tem sinal positivo, pois o
teste Wald rejeitou a hipótese nula de soma zero dos coeficientes; e
C) Quando a regressão é realizada apenas com LnCIV e Dummy de ano, o coeficiente de
LnCIV é significativo a 1% e positivo em todos os modelos estáticos. Os modelos
dinâmicos foram validados para o setor 34, 36 e 29 e o coeficiente de LnCIV é
positivos para a criação de valor. Apêndice 9, p.183 a 193.
Os modelos estáticos em todos os setores deram indicações de que o coeficiente da
variável é significativo e positivo para a criação e valor, especialmente no caso dos modelos
estáticos; nos modelos dinâmicos houve significância estatística das variáveis nos setores 34 e
36, onde o coeficientes tiveram sinal positivo.
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Essas indicações apontam para a significância da criação de valor pelo Estoque de Capital
Intelectual e, no todo, para a não rejeição da hipótese 2.
Hipótese 3: Existe relevância explicativa na Criação de Valor pela Eficiência do Capital
Intelectual (ICE) nos seguintes setores da Indústria de Transformação no Brasil (setores da
Hipótese 1).
O ICE é a Eficiência do Capital Intelectual e, de acordo com a teoria proposta por
Pulic (2000) deveria ter significância atuando no sentido positivo para a criação de valor pelas
empresas. Os resultados das regressões, com base no modelo completo onde regressores
foram: LnCIV, CEE e ICE), de acordo com Pulic (2000), revelaram que:
a) Modelos Estáticos: de forma contrária ao esperado, somente houve significância
estatística ao nível de 5% para o coeficiente da Eficiência do Capital Intelectual ICE, por meio dos modelos estáticos, no setor 17, no nível de 5%, com sinal positivo;
b) Modelos Dinâmicos: por meio dos modelos dinâmicos apenas no setor 29 a variável
ICE foi marginalmente significativa (11,1%), porém com sinal não determinado pelo
Teste Wald.
c) Nos modelos em que esta variável é a única independente os coeficientes são positivos
e significativos, em nível de modelos estáticos, em todos os cinco setores; no caso dos
modelos dinâmicos o resultado foi significativo e positivo nos setores 34 e 36,
resultados esses reportados no Apêndice 9, p.194 a 204.
Esse resultado foi considerado contrário ao esperado e não permite uma conclusão
definitiva a respeito da significância ou não da Eficiência do Capital Intelectual para a
Criação de Valor. Testes com os demais setores são necessários antes de qualquer julgamento.
Hipótese 4: Existe relevância explicativa na Criação de Valor pela Eficiência do Capital
Empregado (CEE) e em nível setorial na Indústria de Transformação no Brasil (setores da
hipótese 1).
A Eficiência do Capital Empregado - CEE, de acordo com a teoria proposta por Pulic
(2000), contribui positivamente para a criação de valor pelas empresas. Os resultados das
regressões, com base no modelo completo, de acordo com Pulic (2000), revelaram que:
a)

Modelos Estáticos: houve significância estatística da Eficiência do Capital
Empregado – CEE, por meio dos modelos estáticos, em todos os cinco setores
analisados, com sinal positivo, ao nível de 10% (34), 1% (36), 1% (19), 1% (17) e
1% (29);
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b) Modelos Dinâmicos: apenas no setor 29, uma das quatro especificações dos modelos
dinâmicos foi significativa. Neste setor CEE foi positivo e significante a 1%.
c) Nos modelos em que CEE é a única independente os coeficientes são positivos e
significativos, a nível dos modelos estáticos, em todos os cinco setores, e inclusive na
amostra da PIA. Para os modelos dinâmicos os coeficientes da variável CEE e
defasadas apenas foram considerados significativos no setor 34., resultados esses
reportados no Apêndice 9.
Pode-se considerar que há indicações de que esta variável foi significativa na
explicação do retorno dos investimentos realizados pelas empresas, assim não se pôde rejeitar
a hipótese 4.
Hipótese 5: Existe relevância explicativa na Criação de valor pela Eficiência do Capital
Humano (HCE) a nível setorial na Indústria de Transformação no Brasil ( setores da hipótese
1).
A Eficiência do Capital Humano - HCE, de acordo com a teoria proposta por Pulic
(2000), contribui positivamente para a Criação de Valor pelas empresas. Os resultados das
regressões, com base no modelo completo, do referido autor, revelaram que:
a) Modelos Estáticos: de forma contrária ao esperado houve significância estatística da
Eficiência do Capital Humano – HCE, por meio dos modelos estáticos, apenas em
dois setores analisados, ambos com sinal positivo: no setor 34 a 5% de significância e
no setor 29. Neste último setor o coeficiente de HCE foi marginalmente significante a
11,9%;
b) Modelos Dinâmicos: apenas no setor 29, uma das quatro especificações dos modelos
dinâmicos foi significativa, mas não para HCE; e
c) Nos modelos em que HCE

é a única variável independente os coeficientes são

positivos e significativos, para os modelos estáticos, em todos os cinco setores, a 1%.
e inclusive na amostra da PIA. Nos modelos dinâmicos os coeficientes da variável
CEE foram achados significativos em dois setores: 34 e 36, resultados esses
reportados no Apêndice 9.
Esse resultado foi considerado fraco com relação à significância da Eficiência do
Capital Humano e não permitiu uma conclusão definitiva à respeito da significância ou não
da Eficiência do Capital Humano em nível setorial na Indústria de Transformação, para a
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Criação de Valor, a qual deveria ser positiva nos setores testados. Testes com os demais
setores são necessários antes de qualquer julgamento.
Hipótese 6: Existe relevância explicativa na Criação de Valor pela Eficiência do Capital
Estrutural (SCE) em nível setorial na Indústria de Transformação no Brasil (setores da
hipótese 1).
A Eficiência do Capital Estrutural - SCE, de acordo com a teoria proposta por Pulic
(2000), contribui positivamente para a criação de valor pelas empresas. Os resultados das
regressões, com base no modelo completo, revelaram que:
a) Modelos Estáticos: houve significância estatística da Eficiência do Capital
Estrutural, por meio dos modelos estáticos, apenas em dois setores analisados,
ambos com sinal positivo: no setor 19 e 17; no setor 29 o coeficiente da variável
foi negativo e marginalmente significativo a 11,4%, um resultado inesperado.
b) Modelos Dinâmicos: apenas no setor 29, uma das quatro especificações dos
modelos dinâmicos foi significativa e neste a variável SCE não foi significativa.
c) Nos modelos em que SCE é a única variável independente, os coeficientes são
positivos e significativos, nos nível dos modelos estáticos, em todos os cinco
setores, a 1% de significância, inclusive na amostra da PIA. Nos modelos
dinâmicos os coeficientes da variável CEE e defasadas foram significativos e
positivos em dois setores a saber, 34 e 29., resultados esses reportados no
Apêndice 9.
Esse resultado mostrou uma significância estatística fraca, considerado contrário ao
esperado e não permite uma conclusão definitiva à respeito da significância ou não da
Eficiência do Capital Estrutural, em nível setorial na Indústria de Transformação do Brasil,
para a Criação de Valor. Testes com os demais setores são necessários antes de qualquer
julgamento.
Hipótese 7: Existem diferenças na criação de valor pelo Capital Intelectual nos seguintes
setores na Indústria de Transformação no Brasil (setores da hipótese 1).
A indicação de intensidade diversa na geração de Capital Intelectual entre setores já
foi detectada por outros pesquisadores trabalhando com as variáveis aplicadas neste estudo, a
saber: o Valor Intangível Calculado – CIV e o Coeficiente de Valor Intelectual Adicionado –
VAIC e a Eficiência do Capital Intelectual, ambos definidos conforme Pulic (2000, 2002ª e
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2002b).

Com efeito, Kujansivu e Lonnqvist (1995) trabalharam com dados econômico-

financeiros de empresas na Finlândia no período 2001 a 2003, compreendendo ao todo cerca
de 60.000 observações neste período, cobrindo 11 setores da indústria finlandesa; as empresas
foram categorizadas por número de funcionários, sendo que as maiores de 250 funcionários
foram minoria. Os autores utilizaram como método estatístico o coeficiente de correlação de
Pearson para estimar a associação linear entre duas variáveis, no caso entre: a) o valor do
Capital Intelectual (CIV) e o Coeficiente de Valor Intelectual Adicionado (VAIC) e b) O
Valor do Capital Intelectual (CIV) e a Eficiência do Capital Intelectual (ICE). Os resultados
indicaram diferenças setoriais nos coeficientes de eficiência médios medidos pelo VAIC e
ICE, sendo relativamente superiores em indústrias intensivas de conhecimento, tais como a
eletrônica e de serviços de utilidades, do que em relação às empresas relativamente mais
dependentes de ativos tangíveis.
Neste estudo foram realizadas duas análises, a primeira com duas variáveis
independentes, a saber, o VAIC e o LnCIV, variável de controle, além da dummy de ano; o
objetivo foi avaliar as diferenças setoriais , por meio de modelos estáticos e dinâmicos, a nível
setorial, na criação de valor nas empresas . Os resultados já reportados e analisados no
Apêndice 11 foram os seguintes:
a) Nos modelos estáticos, para o VAIC e LnCIV, houve significância estatística nos cinco
setores selecionados; os coeficientes sempre mostraram sinal positivo. Nos modelos
dinâmicos houve significância estatística para os setores 34,36 e 29; nestes modelos
dinâmicos foi estimada uma estatística de longo prazo para o VAIC e LnCIV, a qual
confirmou o sinal positivo do VAIC e das suas defasadas de ordem 1 e 2, para a Criação
de Valor, no setores 34 e 36;
b) No setor 34 (automotivo) e 29 (máquinas e equipamentos)

a estatística de longo

prazo

paa o VAIC e o LnCIV foi sempre superior (valor absoluto) às da amostra da

PIA

(máquinas e equipamentos), indicando que os setores mais intensivos de

conhecimento parecem ter maior intensidade na Criação de Valor, confirmando os
resultados alcançados a nível internacional por Kujansivu e Lonnqvist (1995). Ver
Apêndice 11; e
c) Os coeficientes estáticos e dnâmicos do setor 34 ( automotivo) foram sempre superiores
aos dos demais, evidenciando uma intensidade relativamente superior na criação de
valor pelo setor automotivo, em relação aos demais setores pesquisados.
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Uma análise alternativa das diferenças setoriais foi a comparação dos coeficientes das
variáveies VAIC e do LnCIV, em todos os cinco setores, por meio do teste de diferenças de
médias, reportados no Apêndice 12, com os seguintes resultados:
a) VAIC: a hipótese nula foi rejeitada em todos os testes indicando que os coeficientes são
diferentes para os vários setores, ou seja, há níveis diversos de intensidade, na Criação de
Valor pelas empresas; e
b) LnCIV: dentre os dez testes realizados apenas em um caso, setor 34 x setor 19,
comparados, dois a dois, os coeficientes setoriais estados para a LnCIV, não foi
rejeitada a hipótese de igualdade de médias.
Com base nos pontos levantados parece haver indicações de que, tanto o VAIC como o
LnCIV, explicam a Criação de Valor, nos setores analisados, com intensidades diversas, um
resultado que acha-se em consonância com os graus variados do Índice Brasileiro de Inovação
por setor (apêndice 4). Uma resposta definitiva seria dada apenas com modelos de regressão
onde os setores possam gerar variáveis independentes que procurem explicar a Criação de
Valor, testes não realizados pela necessidade de refazer bancos de dados, dada as restrições de
orçamento.
Com relação aos resultados obtidos sobre os componentes do modelo testado, o VAIC
( ICE; HCE e SCE), deve-se destacar que a significância estatística pode ter sido afetada pela
multicolineariedade observada entre estas variáveis e entre estas e o Valor do Intangível
Calculado (LnCIV), conforme as descritivas apresentadas em 4.1 e 4.2.
Um aspecto observado é que os valores absolutos dos coeficientes estimados, estáticos
e dinâmicos, para o VAIC e LnCIV, parecem baixos, em se tratando de uma relação entre
variáveis que expressam a relação entre Capital Intelectual e Criação de Valor. Uma evidência
a ser analisada, relacionada à definição das variáveis e do modelo utilizado.
Destaque-se que os resultados aqui obtidos devem ser considerados na perspectiva de
que todos os modelos de regressão foram estimados sempre com a variável dependente Lucro
Bruto sobre Ativo Total das empresas e não Lucro Líquido sobre Ativo Total, como Proxy de
Criaão de Valor, a métrica ideal. Esta escolha deveu-se às restrições de informações da PIA e
às diferenças de legislação social e fiscal ( Limitadas e Sociedades por Ações) entre empresas
participantes da amostra, que compreendeu empresas com mais de 100 funcionários,
pertencentes à Indústria de Transformação no Brasil.
Esse resultado não mostrou uma significância estatística forte, mas aponta para a
existência de intensidades diferentes na Criação de Valor pelo Capital Intelectual e deu
indicações de não rejeição da hipótese 7, uma questão que requer testes mais aprofundados.
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SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS
Como sugestões para pesquisas futuras com base nas fontes de dados da PIA e
PINTEC do IBGE são alinhadas a seguir as seguintes:
a) Aprofundar o presente estudos por meio de uma amostra estratificada, separando-se as
empresas por tamanho de ativos, faturamento e empregados;
b) Aprofundar o estudo separando-se as empresas, não pela classificação tradicional do
IBGE , mas por cadeias produtivas;
c) Aprofundar o presente estudo, desta vez com base nos dados cruzados da PIA; PINTEC,
buscando associar a presença de Capital Estrangeiro à criação de Valor;
d) Aprofundar os presentes estudos associando participação no mercado externo e criação
de valor e adicionar outras variáveis explicativas ao modelo;
e) Investigar os métodos de avaliação de empresas por meio do Fluxo de Caixa
Descontado e das fórmulas de avaliação do valor de marcas; considerar os efeitos da
fórmula de cálculo da perpetuidade e propor novas variáveis para a fórmula de
avaliação de Capital Intelectual;
f)

Associar ao novo modelo variáveis que sejam “Proxy” de inovação como o Índice
Brasileiro de Inovação – IBI, da participação no Comércio Exterior no faturamento das
empresas, do trabalho especializado (a PINTEC possui esses dados) e inclusive a
participação e o efeito do Capital Estrangeiro e

g) Testar a variável Índice de Inovação – IBI e a estatística de longo prazo obtida dos
modelos dinâmicos.
h) Buscar inspiração em pesquisas já realizadas em grandes amostras como nos EUA, onde
Machlup (1962), por meio da sua função de produção do conhecimento identificou
variáveis importantes tais como patentes, o conhecimento natural, o conhecimento
organizacional, dentre outras ( KANAAN e AULBUR, 2004).
i)

Utilizar painéis heterogêneos ( variando intercepto e declividade alternadamente) de
forma a buscar uma diferenciação maior entre setores e empresas.
Bontis (2002), um dos reconhecidos especialistas neste assunto, a nível inernacional,

sugeriu que Capital Intelectual tem sido considerado por muitos,

definido por alguns,

compreendido por poucos e praticamente não avaliado. O objetivo desta pesquisa foi o de
contribuir com o conhecimento de um assunto de inequívoca importância, ao mesmo tempo
tão complexo e ainda pouco explorado.
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APÊNDICES
Apêndice 1: Roteiro de Cálculo das Variáveis do Questionário da PIA
Variáveis
Indicadores
Sigla
ROA1

PIA ( Questionário completo)
Fórmula Algébrica
Fórmula 1: ROA1 =

Nota LO conforme (F7)
ROA2

Fórmula 2:

Nota: LAIR se lucro (D74)

ROA3
Retorno sobre
Ativo Total
(Lucro obtido
para cada real
de ativo em
percentagem.
Razão entre
variáveis
“Proxy” de
Lucro e o
Ativo total).

Nota:
LOAP: Lucro Operacional da Atividade Própria (Lajida)

Variáveis
Indicadores
Retorno sobre
Ativo Total
(Lucro obtido
para cada real de
ativo em
percentagem.
Razão entre
variáveis “Proxy”
de Lucro e o
Ativo total).
Retorno sobre
Vendas Líquidas
( Faturamento
Líquido)

Fórmula 3: ROA3 =

sigla

PIA ( Questionário completo)
( Variáveis calculadas para empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas)
Fórmula Algébrica
Fórmula 4: ROA4 =

ROA4

LB = LUCRO BRUTO
Formula (F9)
Fórmula5: ROS1 =
ROS1

Nota: LO conforme formula F7.
Fórmula 6: ROS2

ROS2

(D74)
Nota: LAIR

Variável para empresas de 100 ou mais pessoas ocupadas)

161

ROS3

Retorno sobre
Vendas
Líquidas
Industriais
( Lucro obtido
para cada real de
Vendas Líquidas
Industriais em
percentagem.
Razão entre
Lucro
Operacional e as
Vendas Líquidas
Industriais
Variáveis
Indicado
r

Fórmula7

LOAP =

, se Lucro.
F
Nota: LOAP = Lucro Operacional da Atividade Própria

PIA ( Questionário completo)
Fórmula Algébrica

sigla

Fórmula 8 : ROS4 =
ROS4

Estoque de
Capital
Intelectual
(CIV)

NOTA para a formula do CIV (Fórmula 9)
1. LAIR para o cálculo do ROA da empresa e do setor, média móvel 2 anos .
2. AT:Ativo total na PIA da empresa e do setor, média móvel 2 anos
3. Nos termos do CIV, acima , significado dos termos da esquerda para a direita
4. Cálculo da Média Móvel: exemplo para os anos 2000 e 2001
I - LAIR ( D74) médio da empresa 1, setor 27, para 2000 e 2001
II - Ativo Total ( E3 210) médio da empresa 1, setor 27, para 2000 e 2001
III – Quociente da Somatória do LAIR da empresa i (i varia de 1 a K empresas), do setor
27 para os anos 2000 e 2001 ( numerador) pela Somatória dos Ativos da empresa i (i varia de 1
a K empresas), do setor 27 para os anos 2000 e 2001 para o denominador.
5. Para cada setor haverá uma média do ROA conforme fórmula acima.

Fonte: Fonte: autor da pesquisa e FONTE: PIA – EMPRESA ( 2000 – 2006, IBGE), APÊNDICE 8.
NOTA : Valor Adicionado (VA) adotada pelo IBGE = VBPE - CIE
VBPE = B1 20 + B3 26 + B3 30 + E1 85 + [(C2 47 - C2 43) + (C2 48 - C2 44)]
CIE = (C2 41+ C2 45 - C2 49)* + (C2 40 + C2 42 - C2 46)** + C4 58 + C5 59 + C5 60 + C5 62 + C5 63 + C5
65 + C5 66 + C5 70 + C5 71
* corresponde ao custo das mercadorias vendidas (CMV);
** corresponde ao consumo de matérias-primas, materias auxiliares e componentes, inclusive material de
embalagem (CMP).
NOTA 2 : a fórmula do CIV contém uma média móvel bianual móvel para o período
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Ex. dados de 2000, media móvel de 2000 e 2001.
( Continua Apêndice 1)
Variáveis
Eficiencia do
Capital Intelectual (ICE)

PIA ( Questionário completo)
( empresas com mais de 100 pessoas)

Fórmula 10

Valor Adicionado

VA

Valor Adicionado adotado pelo IBGE
Fonte: IBGE

Estimativa do Capital Humano

HC

2) HC=Total de gastos com salários e benefícios de
empregados
Fonte: PIA
VA/HC

Eficiencia do
Capital Humano (HCE)
Valor Adicionado

VA

Valor Adicionado adotado pelo IBGE
Fonte: IBGE

Estimativa do Capital Humano

HC

2) HC=Total de gastos com salários e benefícios de
empregados
Fonte: PIA

Eficiencia do
Capital Empregado (CEE)
Valor Adicionado
VA
Estoque de ativos físicos e
financeiros

CE

VA/CE
Valor Adicionado adotado pelo IBGE (1)
Fonte: IBGE
CE = Ativo Total
NOTA: CE=Capital Empregado = Estoque de ativos físicos e
financeiros obtido fora da PIA, aqui o ATIVO TOTAL (2)
Fonte: PIA

Fonte: autor da pesquisa e Questionário PIA – EMPRESA ( 2000 – 2006, IBGE) do Apêndice 10.
Fonte: Fonte: autor da pesquisa e FONTE: PIA – EMPRESA ( 2000 – 2006, IBGE), APÊNDICE 8.
NOTA :
(1) Valor Adicionado (VA) adotada pelo IBGE = VBPE - CIE
VBPE = B1 20 + B3 26 + B3 30 + E1 85 + [(C2 47 - C2 43) + (C2 48 - C2 44)]
CIE = (C2 41+ C2 45 - C2 49)* + (C2 40 + C2 42 - C2 46)** + C4 58 + C5 59 + C5 60 + C5 62 + C5 63 + C5
65 + C5 66 + C5 70 + C5 71
(2)
O autor que propôs a fórmula fala em Capital Físico e financeiro mas não dá detalhes dos grupos de
contas a que se refere: Firer e Willians (2003) testaram esse modelo e utilizaram como proxy o valor do
Patrimônio Líquido das empresas; Chen e Chueng (2005) utilizaram o valor do Ativo Total menos Ativos
Intangíveis. Este caso por falta do valor do Exigível e de abertura das contas do Balanço a única alternativa
disponível foi a utilização do valor do Ativo Total como Proxy.
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Apêndice 2: Procedimentos para cálculo da Taxa Desconto do CIV
Anos

Índice
746
896
1446
463
377
250
200

Média
746
Na
Na
463
377
250
200

Situação
Normal
Out layer
Out layer
Normal
Normal
Normal
Normal

Fonte
Latin focus (1)
Latin focus (1)
Latin focus (1)
Latin focus(1)
Latin focus(1)
Intl Tax Review (2)
Intl Tax Review (2)

2001
2002
2003
2004
2005(2)
2006(2)
Média simples
2000-2005
Nd
407
Nd
Nd
2000-2006
Nd
339
Nd
Nd
Taxa estimada
Nd
2000-2005
Nd
10,07
Nd
Indice risco Brasil + 600 pontos
2000-2006
Nd
9,39
Nd
da Taxa Livre de risco
Fonte:Latin Focus e International Tax Review (2008)
(1) Emergent Markets Bond Index – EMBI ( JP Morgan Chase Bank)
(2) Euromoney PLC 2008.
nd - não disponível
nd - não aplicável ( "out layer" ) não considerada devido ao "stress" causado na população pela eleição do
Presidente Lula da Silva, logo depois normalizada.
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Apêndice 3: Critérios de Ajuste da Amostra da PIA para o período 2000-2006
Critério de Ajuste

Setores

Observações

Número de empresas

Número inicial da população
33
281.615
81.185
Ativo Total apenas de 2000 a 2006
Retirando CNAE2 00 (erro)
Menos de 100 empregados
Ativo Total < R$ 1000,00
Retirando ROA e ROS < 0
Retirando prejuízos
Empresas que aparecem 1 vez só
TXV não calculadas (variação de vendas)
Excluindo ROA > 1,5
Sai setor < 29 obs. por não rodar painel
Saem 270 empresas ( mudou o CNAE)
Amostra Final
22
15.106
4191
Fonte: Banco de dados da Pesquisa Anual da Industria- PIA, de 2000 a 2006 ( IBGE)
Nota: Ver Questionário original da PIA no Apêndice 10.
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Apêndice 4: IBI, Participação Estrangeira e Frequênciada amostra da PIA por setor.
Setores com CNAE classificados pela PIA ( CNAE 2 anterior à reformulação de 2007) (4)

CNAE

IBI

PE

30,8
14,4
5,9
4,4
10,1
35,1
7,8
0,8

Frequênc
ia
99
182
2301
644
532
845
626
604
471
149

% do
total
0,7
1,2
15,2
4,3
3,5
5,6
4,1
4,0
3,1
1,0

13
14
15
17
18
19
20
21
22
23

0,61
0,37
0,87
0,35
0,52
0,36
1,14
0,45
-

24
25
26
27
28
29
31
32
33

1,16
1,04
1,02
0,78
1,63
1,09
2,24
-

52,1
30,0
35,5
43,3
(2)
57,0
73,0
72,0
41,1

1353
917
847
533
898
1192
496
157
292

8,9
6,1
5,6
3,5
5,9
7,9
3,3
1,0
1,9

Setor

Extração de Minerais Metálicos
Extração de minerais não metálicos
Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas
Fabricação de Produtos Têxteis
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro,artigos de viageme calçados
Fabricação de produtos de madeira
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e
produção de álcool
Fabricação de Produtos Químicos
Fabricação de Artigos de Borracha e Plásticos
Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos
Metalurgia Básica
Fabricação de Produtos de Metal – exceto Máquinas e Equipamentos
Fabricação de Máquinas e Equipamentos
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos
Fabricação de Material Eletrônico de Aparelhos e Equipamentos de Comunicações
Fabricação de Equipamentos de Instrumentação Médico-Hospitalares, Instrumento
de Precisão Ópticos, Equipamentos Automação Industrial,Cronômetros e Relógios
Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas ( ver composição na nota 3).

34
1,62
74,8
865
5,7
35
5,25
30,3
137
0,9
36(3)
0,95
18,8
966
6,4
Total
(1)
15106
100,0
Fonte:, CNAE 2006 ( IBGE , 2005), PIA 2000-2006; CONCLA ( Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 2007).
NOTA
PE – Participação Estrangeira no setor referido conforme Queiroz e Carvalho ( 2005)
IBI – Índice Brasil Inovação (1)35,3% para toda a Indústria de transformação, conforme Furtado, Camillo e Domingues (2008)..
(1) Índice estimado para a Indústria de Transformação
(2) Índice estimado para Fabricação de produtos de metal apenas é de 26%
(3) O CNAE 36 compreende Fabricação de móveis de madeira, móveis de metal, móveis de outros materiais; , fabricação de colchões;
laminação de pedras preciosas, semi-preciosas, fabricação de instrumentos musicais, fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria,
fabricação de instrumentos musicais, fabricação de artefatos para caça, pesca e esporte,fabricação de brinquedos e de jogos r ecreativos,
fabricação de canetas, lápiss, fitas impressoras para máquinas ou artigos para escritório, fabricação de aviamentos para costura, fabricação
de escovas, pincéis e vassouras e fabricação de produtos diversos.
(4) Em 2007 houve uma substancial reformulação da classificação industrial adotada pelo IBGE, alterando de forma singnificativa a
numeração da tabela acima. A nova classificação da indústria de transformação privada vai até CNAE 33. Desta forma os números da nova
CNAE em vigos hoje diferem das adotadas na tabela acima pois a mudança ocorreum em 2007 e a base de estudo compreendeu o perí odo de
2000 a 2006, anda coma numeração antiga adotada neste trabalho.
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Apêndice 5: Índice Intangíveis por Tangíveis de 1920 a 1997 (EUA)

Fonte: Sveiby ( 1998)
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Apêndice 6: Histórico de Publicações sobre Avaliação de Intangíveis
Especificação
1.Balance Scorecard
2.Calculated Intangible Value
3.Citation Weighted Patents
4.Economic Value Added
5.Hoslistic Value Approach
6.Human Resource Accounting
7.Intellelctual Capital Audit
8.Intellectual Capital Index
9.Inclusive Value Methodology
10.Intangible Asset Monitor
11.Intangibles Scoreboard
12.Intellectual Capital Benchmarking System
13. Intellectual Capital Dynamic Value
14. Intellectual Capital Statement
15.iValuing Factor
16.Konrad Group
17.Market to Book Ratio
18.Options Approach
19.Skandia Navigator
20.Sullivan‟s Work
21.Technology Factor
22.Tobin‟s Q
23.Valuation Approaches
24.Vallue-Added Intelectual Coefficient
25.Value Chain Scoreboard

Ano base

Autores principais

1992
1997
2001
1994
1997
1989
1996
1997
2001b
1997
2001
1999/2001a
2002
2001ª/2002
2001

Kaplan R. e Norton D.
Stewart, T.A
Hall B.H. , Jaffe A , Trajtemberg,M.
Stern, Stewart Co.
Roos, G; et all;
Sackman et all.;
Brooking
Roos at all;
M‟Pherson; Pike
Sveiby
Lev, B.
Viedma
Bounfour
Mouritsen et all.
Standfield

2003
1991/1997
1998ª,b,c,2000
1998
1918-2002
1996,1999,1994
2003
2001

Konrad
Van der Berg
Edvinsson, Malone
Sullivan
Khoury
Tobin, J.
Lee(1996);Reilly&Schweijs(1999),Parr(94)
Pullic
Lev, Baruch.

Fonte: Modelos de 1 a 25 ( ANDRIESSEN, 2004).
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Apêndice 7: Estrutura Setorial da Indústria de Transformação 1996 - 2005

Fonte: IEDI (2007)
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Apêndice 8:

Participação da Indústria de Transformação no PIB (1948 – 2004)

Fonte: IEDI (2005)
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Apêndice 9 - Saídas de modelos complementares
A seguir, o modelo cujos resultados mais importantes foram demonstrados e
comentados para os cinco setores:

Setores
34
36
19
17
29

Amostra geral e setorial
Amostra ajustada extraída da PIA (1)
Fabricação e Mont.de Veículos Aut. Reb. e Carrocerias (2)
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro,
artigos de viagem e calçados
Fabricação de Produtos Têxteis
Fabricação de Máquinas e Equipamentos

Quadro 12 Resultados do Modelo ROA4 = f( VAIC, Dummy de ano)
Fonte: o autor com base nas saídas dos modelos reportados no apêndice 9
Nota
(1) Resutlados reportados no apêndice 9
(2) Fabricação e Montagem de Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias

Modelo com variância Robusta
Estático
Dinâmico
Sim
M1 e M2 (sim)
Sim
M1 a M4 (sim)
Sim
M1 e M2 (sim)
Sim
não
Sim
não
Sim
M1

De acordo com o quadro visto pode-se inferir que:
a) Os os cinco setores pesquisados revelaram-se significativos nos modelos estáticos e
explicam de forma significativa a criação de valor pela variável Coeficiente Intelectual
do Valor Adicionado (

, segundo Pullic (2000, 2002 e 2002b), modelo esse

brevemente discutido em 3.14.1;
b) Dentre os cinco setores estudados em três deles modelos explicam de forma
significativa a criação de valor pela variável VAIC, no 34, 36 e 29, inclusive; o
mesmo foi válido para a amostra da PIA a nível de modelos Estáticos e Dinâmicos
aqui analisados.
As tabelas a seguir resumem os resultados para os cinco setores estudados segundo os
modelos estáticos e dinâmicos, iniciando por uma breve análise do modelo estático para o
setor 34, de Fabricação e Montagem de Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias
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Tabela 46 Resultados do Modelo Estático para o Setor 34: ROA4 = f( VAIC;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
VAIC

.0475195*
sim
.4120017*

Dummy 2001-2006

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.(3)
Graus de Liberdade

.0809999
sim
.3213432

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within

.0864967*
Sim
.0181669

2,48
chi2(1)= 80.62 * (0,0000)
F( 1,156) = 16.584 (0,0001)
863
865
611
n/a
0,0744
n/a
n/a
0,0379
n/a
0.0693
0.2658
0.2662
10,19*
204.87*
37.88*
F(7, 857)
Waldchi2(7)
F(6,604)
Seleção do modelo Estático

.0969198*
sim
.2682812*

865
0,0732
0,0361
0.2668
32,12*
F(7,618)

Estatística

p-valor
Resultado
8,24*
0.0000
Efeito Fixo
448.65*
0.0000
Efeito Aleatório
Br-Pag. Ch (1) (5)
29,51*
0.0001
Efeito Fixo
Hausman (6)
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Teste F( 239,618)(4)

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0969198*
Sim
.2682812*

865
0,0732
0,0361
0.2668
10,10*
F(7,618)
Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos com modelos estáticos apontaram:
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) foi de 1,84 revelando haver alguma
multicolineariedade no modelo;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação a 1% de significância;
d) O Teste Hausman indicou a presença de Efeitos Fixos a 1% de significância; e
e) O teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a
1% de significância e o teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando
o coeficiente do VAIC na opção robusta de White e Newey-West (trata efeitos da
autocorrelação e heterocedasticidade). O sinal da variável é positivo é positivo para a
criação de valor das empresas.
A seguir realizou-se uma regressão com variáveis defasadas para avaliar o efeito
dinâmico no modelo.
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Tabela 47 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 34: ROA4 = f( VAIC;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1 nre

Modelo 2 nre

Modelo 3 nre

Modelo 4 nre

ROA4_1

.4836162*

.5033483*

.5189705*

.4775194*

ROA4_2

.1108668

.1228375***

n/a

n/a

VAIC

.1145809*

.1142042*

.0864468*

.1035599*

VAIC _1

-.0325236**

-.0341797**

-.0457506*

n/a

VAIC_2

.0045261

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

-.0036244

-.0020987

.1424105 **

-.0249801

210

210

367

367

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...

93,63*(9)

87.94*(8)

8.97546 (0.7050)

8.71324 (0.7272)

m1 (z)

-2.6204

-2.4836

-3.772

-3.7607

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0088

0.0130

0.0002

0.0002

-.60762

-.64115

1.0099

1.1159

0.5434

0.5214

0.3126

0,2644

(3)

(3)

(3)

+0,1675

+0,2141

+0,0846

Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

59,10*(8)
7.023769 (0.9338)

70,20*(7)
9.016134 (0.8300)

Arelano-Bond (2)

Teste Wald:
Estatistica de longo prazo

+0,1981

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Foram rejeitadas as possbilidades de soma zero do VAIC e defasadas com significância de 1 a 10%, o sinal Poe ser determinado

Os testes confirmam a validade de todos os modelos dinâmicos com variância robusta
neste setor nos modelos acima pois:
a) O teste de Sargan validou as restrições sobreidentificadas ( as variáveis instrumentais
são válidas) ao não rejeitar a hipótese nula nos quatro modelos acima reportados;
b) A defasagens de primeira ordem da variável dependente foram significativas;
c) Os testes de Arelano e Bond confirmaram a “não autocorrelação de resíduos” com a
introdução das variáveis instrumentais, não rejeição da hipótese nula ( ver Figura17).
O sentido do efeito da variável e das suas defasadas é avaliado a partir da análise da
estatística de longo prazo do VAIC . Neste setor esta estatística tem sentido positivo e foi
estimada em 0,1589 ( modelo M1), 0,214 (M2), 0,084 (M3) e 0,2168 (M4), indicando a sua
intensidade, positiva, ao “dar impulso” à criação de valor no setor. A fórmula da derivada
parcial para estimativa do efeito de longo prazo foi explicitada no item 2.19.
A seguir uma breve análise do modelo estático para o setor 36, de Fabricação de
Móveis e Indústrias Diversas.
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Tabela 48 Resultados do Modelo Estático para o Setor 36: ROA4 = f( VAIC;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
VAIC
Dummy 2001-2006

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação (2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado
Teste F regressão(3)
Graus de Liberdade
Teste F( 255,703)(4)

.055566*
sim
.3894377*

.081627*
Sim
.3080859*

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

.087928*
Sim
-.0019185

Efeito Fixo
Within

Efeito Fixo
Wt.c/ variância
Robusta

.096009*
Sim
.2560492*

1,80
chi2(1) = 38.63 (0,0000)
F( 1, 159) = 9.053 (0,0031)
966
966
677
966
n/a
0,1280
n/a
0,1272
n/a
0,0738
n/a
0,0739
.3894377
0.3114
0.2656
0.3122
20,22*
308.16*
41.74*
45.58*
F(7,958
Wald chi(7)
F(6,670)
F(7,703)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado

F(255, 703) = 6.78
0.0000
Efeito Fixo
Chi2(1)= 469.68
0.0000
Efeito Aleatório
Chi2(7)=15,44
0.0308
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

.096009*
Sim
.2560492*

966
0,1272
0,0739
0.3122
25.87*
F(7,703)
Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos com modelos estáticos apontaram:
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) foi de 1,80, revelando haver alguma
multicolineariedade no modelo;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge, para dados em painel, rejeitou
a hipótese nula de ausência de autocorrelação a 1% de significância;
d) O Teste Hausman indicou a presença de Efeitos Fixos a 5% de significância; e
e) O teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a
1% de significância e
f) O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância, validando o coeficiente do
VAIC na opção robusta de White e Newey-West (trata efeitos da autocorrelação e
heterocedasticidade). O sinal da variável é positivo, para a criação de valor das
empresas.
A seguir o teste com modelos dinâmicos.
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Tabela 49 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 36: ROA4 = f( VAIC;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1 nre

Modelo 2 nre

Modelo 3 re

Modelo 4 re

ROA4_1

.5479976*

.5486768*

.4138827**

.2978678**

ROA4_2

-.0614274

-.0387403

n/a

n/a

VAIC

.0899364*

.0893665*

.0745908*

VAIC _1

-.0419851***

-.0456416**

-.036509

VAIC_2

.0078079

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.0585356

.0848707

.205845*

.1193989

236

236

402

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

.0858113*
n/a

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

102,33*(9)
7.57078 (0.8177)

85,15*(8)
7.168118 (0,8463)

86,12*(8)
17.30685 (0,2402)

19.71023 (0,1395)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.9738

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0029

0.0034

0.0124

0.0013

-1.2785

-1.2067

-1.8659

-2.1211

0.2011

0.2276

0.0621

0.0339

(3)

(3)

n/a

n/a

+0,1234

+0,09690

n/a

n/a

Teste Wald:
Estatatística de longo prazo

-2.9332

-2.4996

.205845

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Os testes rejeitaram a possibilidade de soma zero do VAIC e suas defasadas, de forma combinada; o sinal é determinável.

Os testes confirmam a validade de todos os modelos dinâmicos com variância robusta
neste setor, pois:
a) O teste de Sargan validou as restrições sobre identificadas ( as variáveis instrumentais
são válidas) ao não rejeitar a hipótese nula nos quatro modelos acima reportados;
b) A defasagens de primeira ordem da variável dependente foram significativas a 1% nos
modelos 1 e 2 e a 5% nos modelos 3 e 4;
c) Apenas nos modelos 1 e 2 os testes de Arelano e Bond confirmaram a “não
autocorrelação de resíduos” com a introdução das variáveis instrumentais, hipótese
nula não rejeitada ( Figura 17); e
O efeito de longo prazo (ver fórmula em 2.19), resultante da derivada parcial de ROA
4 em relação a VAIC, é da ordem de 00875 (modelo M1) e 0,0969 (M2), com sinal positivo
para a criação de valor.
Segue uma breve análise do modelo estático para o setor 19, Preparação de couros e
fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados.
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Tabela 50 Resultados do Modelo Estático para o Setor 19: ROA4 = f( VAIC;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
VAIC
Dummy 2001-2006

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.(3)
Graus de Liberdade

.0388553*
Sim
.0388553*

.0551517*
Sim
.4770966*

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within

.0645349*
Sim
-.015771

1,71
chi2(1) = 78.94 (0,0000)
F( 1, 141) = 0.374 (0,5417)
845
845
567
n/a
0,0828
n/a
n/a
0,0084
n/a
0.0784
0.2417
0.1860
11,25*
170,26*
22,55*
F(7, 837)
Waldchi2(7)
F(6,560)
Seleção do modelo Estático

.0673843*
Sim
.0673843*

845
0,0797
0,0070
0.2438
27,45*
F(7,596)

Estatística

p-valor
Resultado
5.68*
0.0000
Efeito Fixo
309.*33
0.0000
Efeito Aleatório
Br.-Pagan Chi(1) (5)
chi2(7) =8,67
0.2775
Efeito Aleatório
Hausman (6)
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Teste F (241,596) (4)

Efeito Fixo
Wt.c/ variância.
Robusta

.0673843*
Sim
.4387497*

845
0,0797
0,0070
0.2438
11,66*
F(7,596)
Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos com modelos estáticos apontaram:
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) foi de 1,71 revelando haver alguma
multicolineariedade no modelo;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel não
rejeitou a hipótese nula de ausência de autocorrelação de resíduos;
d) O Teste Hausman não rejeitou a hipótese nula e indicou a presença de Efeitos
Aleatórios, contràriamente ao esperado, pois a grande maioria dos modelos deu
indicações de efeitos fixos;
e) O teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a
1% de significância e
f) O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente do
VAIC na opção robusta de White e Newey-West. O sinal da variável é positivo para
a criação de valor das empresas. A seguir o teste com modelos dinâmicos.
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Tabela 51 - Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 19: ROA4 = f( VAIC;Dummy 2001 a 2006).
Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes
ROA4_1

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

0.7598

-.1602152

-.1138177

-.0658207

ROA4_2

-.0602636

-.0538914

n/a

n/a

VAIC

.1183088*

.1159153*

.1163974*

.1126615*

VAIC _1

.0246057

.022401

.0179239

n/a

VAIC_2

.0050085

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.286946**

.3409374**

.1163974*

.3152385*

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

173

173

142

318

114,66* (9)

114,66* (9)

99,34 (8)

71,96(7)

15.6775 (0.2065)

15.67848 (0,2064)

10.07512 (0.7567)

10.03242 (0.7598)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-1.2422

-1.2538

-2.7446

-2.8851

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.2142

0.2099

0.0061

0.0039

-.99908

-1.0748

-1.1856

-1.0637

0.3178

0.2825

0.2358

0.2875

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respectivos p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

Os testes confirmam a rejeição dos modelos dinâmicos neste setor, pois:
a) O teste de Sargan validou as restrições sobre identificadas (as variáveis instrumentais
são válidas) ao não rejeitar a hipótese nula nos quatro modelos acima reportados;
b) Em nenhum dos quatro modelos a defasagem de primeira e de segunda ordem da
variável dependente foi significativa; e
c) Apenas nos modelos 1 e 2 os testes de Arelano e Bond confirmaram a “não
autocorrelação de resíduos” com a introdução das variáveis instrumentais, hipótese
nula não rejeitada (Figura 17).
Para este setor (19) prevaleram os modelos estáticos com variância robusta.
A seguir os resultados comentados para o setor 17 de Fabricação de Produtos Têxteis.
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Tabela 52 Resultados do Modelo Estático para o Setor 17: ROA4 = f( VAIC;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
VAIC
Dummy 2001-2006

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação erial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.(3)
Graus de Liberdade

.0208019*
Sim
.3998814*

.0794191*
Sim
.0261674

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within

.0651404*
Sim
.2322069*

1,87
chi2(1) = 0.85 (0,3552)
F( 1, 105) = 4.296 (0,0407)
644
442
644
0,0167
n/a
0.0163
0,0009
n/a
0.0008
0.0093
0.2065
0.2397
1,86*
20,13*
115,66
F(7,636)
F(6,435)
Waldchi2(7)
Seleção do modelo Estático

Estatística

.0809946*
Sim
.1892691*

644
n/a
n/a
0.2404
20,75*
F(7,459)

p-valor
Resultados
0.0000
Efeitos Fixos
chi2(1) = 509.53
0.0000
Efeitos Aleatórios
Breush-Pagan (5)
chi2(7) = 34,81
0.0000
Efeitos Fixos
Hausman (6)
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Teste F(4)

F(177, 459) =

9.07

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.08099468*
Sim
.0809946*

644
0.0163
0.0008
0.2404
10,27*
F(7,459)
Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parêntreses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos com modelos estáticos apontaram:
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) foi de 1,87, revelando haver alguma
multicolineariedade no modelo;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) não rejeitou a
hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de resíduos a 5% de significância;
d) O Teste Hausman rejeitou a hipótese nula e indicou a presença de Efeitos Fixos;
e) O teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a
1% de significância e
f) O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente do
VAIC na opção robusta de White e Newey-West. O sinal da variável é positivo para
a criação de valor das empresas.
A seguir as saídas para os modelos dinâmicos .
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Tabela 53 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 17: ROA4 = f( VAIC;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

-.2291752**

-.1864411***

-.1121843

-.0117033

ROA4_2

-.1694781**

-.1392853**

n/a

n/a

VAIC

.1083991*

.1110276*

.0909372*

.0843053*

VAIC _1

.0197257

.019698

.0268238

n/a

VAIC_2

.0040012

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.3077795*

.274867*

.1918836*

.2497256*

144

144

254

254

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

118.24*(9)
32.70714 (0,0011)

96,94*(8)
31.28965 (0,0018)

46,35(8)
23.23276 (0,0566)

26,06*
23.23276 (0,0413)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

.26867

.01616

-1.2965

-1.5418

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.7882

0.9871

0.1948

0.1231

.40693

.28938

-1.4711

-.77623

0.6841

0.7723

0.1413

0.4376

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

Os testes não confirmaram a validade dos modelos dinâmicos com variância robusta neste
setor, pois:
a) O teste de Sargan invalidou as restrições sobreidentificadas (as variáveis instrumentais
não são válidas) ao rejeitar a hipótese nula nos quatro modelos acima reportados;
b) Nos modelos 1 e 2 as defasagens de primeira ordem da variável dependente são
significativas, porém com sinais negativos, contrárimente ao esperado; e
c) O teste de Arelano e Bond nos quatro modelos acusou uma estatística m1 não
significativa (ver modelo de decisão na Figura 17).
Em vista dos resultados nos modelos dinâmicos, para este setor prevaleceram os
resultados dos modelos estáticos.
A seguir os resultados comentados para o setor 29 de Produção de Máquinas e
Equipamentos.
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Tabela 54 Resultados do Modelo Estático para o Setor 29: ROA4 = f( VAIC;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
VAIC
Dummy 2001-2006

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão(3).
Graus de Liberdade
Teste F(4)

Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

.037327*
Sim
.4787252*

.0633365*
Sim
.4290579*

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within

.0948479*
Sim
-.0326033**

.0858673*
Sim
.3693442*

1,98
chi2(1) = 9.12 (0,0025)
F( 1, 192) = 9.510 (0,0023)
1192
1192
818
n/a
0.0828
n/a
n/a
0.0084
n/a
0.0583
0.2360
0.2768
11.54*
233,31*
53,12*
F(7,1184)
Wald chi2(7
F(6,811)
Seleção do modelo Estático

Estatística

1192
0.0797
0.0070
0.2396
38.00*
F(7,844)

p-valor

Resultado

F(340, 844) = 10.19
chi2(1) = 809.88

0.0000
0.0000

Efeito Fixo
Efeito Aleatório

chi2(7)= 50,31

0.0000

Efeito Fixo

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0858673 *
Sim
.3693442*

1192
0.0797
0.0070
0.2396
30,44*
F(7,844)
Significância
* p
** p
*** p

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parêntreses
(3)Para o Robusto o R2 Betwenn ( 0,0464 ) e o R2 Overall ( 0,058)
(4)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(5)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(6)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório

a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) foi de 1,98, revelando haver alguma
multicolineariedade no modelo;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de resíduos a 1% de significância;
d) O Teste Hausman rejeitou a hipótese nula e indicou a presença de Efeitos Fixos;
e) O teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a
1% de significância e
f) O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente do
VAIC na opção robusta de White e Newey. O sinal da variável é positivo para a
criação de valor das empresas.
A seguir os testes para efeitos dinâmicos .
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Tabela 55 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 29: ROA4 = f( VAIC;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1 nre

Modelo 2 re

Modelo 3 re

Modelo 4 re

ROA4_1

.2669694 (0,109)

.2311145

.4612917*

.3294215*

ROA4_2

.1767394**

.1047682

n/a

n/a

VAIC

.1227972*

.1215717*

.1055036*

.1181694*

VAIC _1

-.0548596**

-.0445069**

-.0543562*

n/a

VAIC_2

-.0243351

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.2557917*

.2259405*

.1827216 *

.0744754

273

273

470

470

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

148,93* (9)
14.83932 (0.2503)

143,73* (8)
15.94488 (0.1938)

201,45* (8)
25.90334 (0.0266)

187,55 * (7)
26.829 (0.0203)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.7609

-2.7257

-4.589

-3.7675

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0058

0.0064 |

0.0000

0.0002

.05743

.43913

.28924

.37516

0.9542

0.6606

0.7724

0.7075 |

(3)

(3)

(3)

n/a

+0,1221

n/a

+0,0949

+0,1762

Teste Wald:
Estatística de Longo Prazo

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Teste de Wald rejeitou as possibilidades de soma zero do LnCIV e suas defasadas ( combinadas), o sinal pode ser determinado.

Os testes são reportados a seguir
a)

O teste de Sargan validou as restrições sobreidentificadas ( as variáveis instrumentais são
válidas), ao não rejeitar a hipótese nula nos quatro modelos acima reportados;

b)

A defasagens de primeira ordem da variável dependente foram significativas; a de ordem
1 marginalmente significante;

c)

Os testes de Arelano e Bond confirmaram a “não autocorrelação de resíduos” com a
introdução das variáveis instrumentais, não rejeição da hipótese nula (ver Figura17,
p.94).
No modelo dinâmico a estatística de longo prazo indica que o VAIC tem efeitos

positivos importantes na variável dependente neste setor. A seguir uma breve análise do
modelo onde a variável LN CIV é a única independente..
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Nesta parte foram reusumidos os resultados das regressões em painel que
complementam a defesa da Hipótese 2, relativa à capacidade explicativa de Criação de Valor
pelo Estoque de Capital Intelectual (CIV), a nível setorial, na indústria de transformação. O
modelo aqui explorado é o explicitado abaixo:

A seguir um quadro resumindo os resultados dos modelos estáticos e dinâmicos.
Amostra e setoresl
Amostra Geral extraída da PIA (1)
34
Fabricação. e Montagem.de Veículos Automotivos,
Reboques e Carrocerias (2)
36
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
19
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro,
artigos de viagem e calçados
17
Fabricação de Produtos Têxteis
29
Fabricação de Máquinas e Equipamentos

Modelo com variância Robusta
Estático
Dinâmico
Sim
M1,M2 eM3 (Sim)
Sim
M3 e M4(sim)

Quadro 13 Resumo dos modelos ROA4 = f(LnCIV, Dummy de ano)
Fonte: o autor com base nas saídas das regressões.
(1) Resultados reportados no apêndice 9
(2) Fabricação e Montagem de Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias
(3) Teste Hausman não conclusivo sobre efeitos fixos ou efeitos aleatórios.

Sim
Sim

M4(sim)
Não

Sim
Sim (3)

Não
Sim (3)

De acordo com o quadro visto pode-se inferir que:
a) Todos os cinco setores explicam de forma significativa a criação de valor pela variável
Estoque de Capital Intelectual (CIV), conforme Luthy (1998), brevemente discutido
em 2.14.2, segundo as regressões estimadas por Modelos Estáticos.
b) Dentre os cinco setores estudados dois explicam de forma significativa a criação de
valor pela variável Estoque de Capital Intelectual (CIV), a nível de modelos
dinâmicos.
As tabelas a seguir resumem as saídas dos modelos estáticos e dinâmicos para os
cinco setores aqui analisados, para a variável independente denominada Valor Intangível
Calculado - CIV, uma variável de controle que integrou o modelo e que representa uma
tentativa de estimar-se o Estoque de Capital Intelectual de uma empresa (CIV) iniciando pelo
setor 34, de Fabricação e Montagem de Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias
(LUTHY, 1998),
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Tabela 56 Resultados do Modelo Estático para o Setor 34: ROA4 = f( LnCIV;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
Diferença

Efeito Fixo
Within

Efeito Fixo Wt.
c/ variancia
Robusta

.0150899**
.3786857*
Sim

.048229*
-.0421217
Sim

.0449562*
-.1030044
sim

.0449562 *
-.1030044
Sim

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
Constante
Dummy de ano
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade
Teste F( 175 , 322) (4)

Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

-.0127439**
.8531679*
Sim

Modelos

Efeito
Aleatório

2,87
chi2(1) = 1.76 (0,1845)
F(1,83) = 0,0937.
505
505
319
505
n/a
0.0063
n/a
0.0001
n/a
0.0154
n/a
0.0011
0.0229
0.0666
0.0823
0.0666
1,67
14.61**
4,67*
4,95*
F(7,497)
Wald(7)
F (6,312)
F (7,322)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado
5.94
0.0000
Efeito Fixo
0.0000
230,21
Efeito Aleatório

505
0.0001
0.0011

0.0666

4,45*
F (7,322)
Significância
* p
** p
*** p

0.0000
42,27
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a)

O Fator Inflacionário da Variância (FIV) revelou um nível médio de multicolineariedade
de 2,87 no período de 2001 a 2006;

b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan /Cook-Weisberg) não rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c)

O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel

rejeitou a

hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível de
10% de significância;
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman favoreceu o modelo de Efeitos
Fixos a 1% de significância;
e)

O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a
1% de significância; e
f) O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente
da LnCIV na opção robusta de White e Newey-West (trata efeitos da autocorrelação e
heterocedasticidade). A seguir breve comentário do resultado com o modelo dinâmico.
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Tabela 57 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 34: ROA4 = f( LnCIV;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

.7422169**

4801314**

.3287286*

.3833261*

ROA4_2

.2618317***

.1831045

n/a

n/a

Ln Civ

.094815*

.0992003*

.0762211*

.0735613*

Ln Civ _1

-.0326488

-.0454083

-.015801

n/a

Ln Civ_2

-.03284

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

-.03284

-.7382006

-.5937802***

-.8484565*

n/a

n/a

+0,090008

+0,119287

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Estatística impulso-resposta (3)
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações

90

109

174

202

47,49*(9)

30,07* (8)

27,45*(8)

51,75*(7)

2.4231(0.9984)

4.516658(0.9722)

8.840788(0.8411)

6.483035(0.9528)

m1 (z)

-1.5299

-1.6223

-2.6365

-2.975

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.1260

0.1047

0.0084

0.0029

-1.0787

-1.134

.81884

1.1028

0.2807

0.2568

0.4129

0.2701

Teste Wald

n/a

n/a

(3)

(3)

Estatística de longo prazo

n/a

n/a

+0,090

+0,119

Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)
Arelano-Bond (2)

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Teste de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Teste de Wald rejeitou as possibilidades de soma zero do LnCIV e suas defasadas ( combinadas), o sinal pode ser determinado.

Com relação aos resultados dos modelos:
a)

O teste Sargan validou as variáveis instrumentais ao não rejeitar a hipótise nula para
todos os modelos de 1 a 4 acima;

b) Os modelos 3 e 4 atenderam às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua
estatística m1 foi significativa e negativa, enquanto que M2 não significativa, mostrando
autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas não de segunda ordem; e
c)

Nos modelos 3 e 4, por sua vez, a hipótise nula foi rejeitada pelos testes t individuais na
defasada de primeira ordem da variável dependente .
As estatísticas confirmam a significância dos Modelos 3 e 4, indicando a importância

de LnCIV para explicar o retorno sobre os ativos ( ROA4) das empresas.
O poder explicativo do modelo pode ser avaliado a partir do cálculo da estatística de
longo prazo (ver 2.19) aplicada ao LnCIV e suas defasadas estatísticamente significativas. No
caso do setor 34 a estatística de longo prazo é de 0,03276 (modelo M1), 0,0698 (M2) e 0,0773
(Modelo M3), indicando efeito positivo a longo prazo.
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A seguir um breve comentário sobre o Modelo Estático aplicado ao setor de CNAE
36, Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
Tabela 58 Resultados do Modelo Estático para o setor 36: ROA4 = f( LnCIV;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within

Efeito Fixo Wt.
c/ variancia
Robusta

.0413575 *
Sim
.1341692

.0842331 *
sim
.0472442

.0812428*
Sim
.1952422*

.0812428 *
Sim
-.5773606 *

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
Dummy ano
Constante 2001-2006
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade
Teste F( 160, 280) (4)
Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

.0121241***
sim
.4643985 *

Modelos

Efeito
Aleatório

1,76
chi2(1)
= 0.71 (0.3988)
F (1,60) = 11.321 ( 0,0004).
267
448
n/a
0.0216
n/a
0.0107
0.0164
0.1577
2.07**
39.70*
F (7,440)
Wald(7)

267
n/a
n/a
0.1288
7.56*
F (6,260)

448
0.0154
0.0083
0.1730
8.37*
F (7,280)

Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado
4.49
0.0000
Efeito Fixo
88.25
0.0000
Efeito Aleatório
47.45
0.0000
Efeito Fixo

448
0.0154
0.0083
0.1730
6.55*
F (7,280)

Significância
* p
** p
*** p

Fonte: . Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a)

O Fator Inflacionário da Variância (FIV) revelou um nível médio de multicolineariedade
de 1,76 no período de 2001 a 2006;

b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) não rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c)

O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel

rejeitou a

hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível de
1% de significância;
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman favoreceu o modelo de Efeitos
Fixos a 1% de significância; e
e)

O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a
1% de significância; a seguir foi estimada a LnCIV pelo modelo de coeficientes fixos. O
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O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da LnCIV
na opção robusta de White e Newey-West.
A seguir breve comentário do resultado com o modelo dinâmico.
Tabela 59 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 36: ROA4 = f( LnCIV;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1
ROA4_2

.5368562*

.2474047

.2365604

.2660297**

.0285021

-.111304***

n/a

n/a

.0736302**

.0715655**

.0785508*

.078465*

Ln Civ _1

-.0110129

.0123193

.0051372

n/a

Ln Civ_2

-.0988299 *

n/a

n/a

n/a

Ln Civ

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Sim

sim

Sim

Sim

.7973653

-.8798755

-.8404288**

-.701229*

77

41

133

160

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatística Sargan: Est/P-val (1)

45,92*(9)
6.617029(0.8819)

28,76*(8)
13.73318 (0.3181)

28,73*(8)
17.35562(0.2377)

33,98* (7)
15.32998(0.3560)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-1.1421

-.99686

-.96749

-1.8657

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.2534 |

0.3188

0.3333 |

0.0621

-.62797

-1.0451

-1.3313

-1.0856

0.5300

0.2960

0.1831

0.2777

Teste Wald

n/a

n/a

n/a

n/a

Estatística de longo prazo

n/a

n/a

n/a

+0,1069

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

Com relação aos resultados dos modelos dinâmicos:
a) O teste Sargan validou as variáveis instrumentais para todos os modelos ao não rejeitar a
hipótise nula;
b) O modelo 4 atendeu às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua estatística m1
foi significativa e negativa, enquanto que m2 não significativa, mostrando autocorrelação
de resíduos de primeira ordem mas não de segunda ordem. Os demais não atenderam às
condições do teste de Arelano e Bond.
c) No modelo 4, a hipótise nula foi rejeitada pelos teste t individual na defasada de primeira
ordem da variável dependente a 5% de significância.
Desta forma o Modelo 4 atendeu às condições básicas dos modelos dinâmicos.
A estatística de longo prazo calculada para o modelo M4 resultou em 0,1069,
indicando um efeito positivo na criação de valor.
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A seguir um breve comentário sobre o Modelo Estático aplicado ao setor de CNAE
19, Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados.
Tabela 60 Resultados do Modelo Estático para o setor 19: ROA4 = f( LnCIV;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
Constante
Dummy 2001-2006
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade

-.0051284
.7741287*
sim

446
n/a
n/a
0.0128
1.83***
F(7,438)

.01758 **
.4429493*
Sim

446
0.0122
0.0014
0.1337
28.32*
F(6,249)

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

.0583008 *
-.0886017 *
sim

Efeito Fixo
Within

.0500913*
-.0620942
Sim

1,60
chi2(1)
= 1.55 (0,2138)
F (1,63) = 1.984 ( 0,2856)
256
446
n/a
0.0024
n/a
0.0058
0.1380
0.1597
6.64*
7.47*
Wald((7)
F(7,275)

Seleção do modelo Estático

p-valor

Resultado
0.0000
Teste F( 163, 275) (4)
Efeito Fixo
0.0002
Efeito Aleatório
Breush-Pagan (5)
27.13
0.0003
Efeito Fixo
Hausman (6)
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Estatística
3.76
28.32

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0500913*
-.0620942
Sim

446
0.0024
0.0058
4.13
4,13*
F(7,275)

Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,60 no período de 2001 a 2006;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) não rejeitou a
hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel não
rejeitou a hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos
ao nível de 10% de significância;
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman favoreceu o modelo de Efeitos
Fixos a 1% de significância; e
e) O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância; e
f) O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da
LnCIV na opção robusta de White e Newey-West.
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A seguir o teste com os modelos dinâmicos.
Tabela 61 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 19: ROA4 = f( LnCIV;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

-.4451522**

-.2513177

-.0921284

-.0599902

ROA4_2

-.3962775*

-.2001881

n/a

n/a

.0429227

.0443763***

.0363711**

.050123*

Ln Civ _1

.0375938 **

.0390452**

.0364577**

n/a

Ln Civ_2

-.0089736

n/a

n/a

n/a

Ln Civ

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Sim

sim

Sim

Sim

.046053

-.3941123

-.4327205

-.1340512

77

84

141

161

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

43.66* (0,0000)

33.65(0,0000)

26.31(0,0009)

23.43224(0,0243)

23.1142(0,0268)

19.88406(0,1338)

28,11(0.0002)
21.54149(0.0885)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-.29048

-.80916

-2.4768

-2.5831

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)

0.7714

0.4184

0.0133

0.0098

-.28732

-.66438

-.61444

-.34928

0.7739
0.5064
0.5389
p.valor ( Prob > z)
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

0.7269

.

Os resultados dos modelos dinâmicos não foram favoráveis:
a) O teste Sargan invalidou as variáveis instrumentais para todos os modelos ao rejeitar a
hipótise nula, exceto o Modelo 3;
b) O modelo 3 atendeu às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua estatística
m1 foi significativa e negativa, enquanto que m2 não significativa, mostrando
autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas não de segunda ordem. Nos demais
esta estatística não atendeu às exigências do modelo de Arelano e Bond; porém
c) Em todos os quatro modelos não foi rejeitada pelos teste t individual a hipótese nula
para os coeficientes de primeira ordem da variável dependente.
Para este setor deve-se considerar a validade do Modelo Estático
A seguir um breve comentário sobre o Modelo Estático aplicado ao setor de CNAE
17, Fabricação de Produtos Têxteis.
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Tabela 62 Resultados do Modelo Estático para o setor 17: ROA4 = f( LnCIV;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV

Var. Dummy 2001-2006

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus e liberdade

-.0002299
Sim
.5306845*

.0122273
Sim
.3252181*

1,83
Chi2 (1) = 0,46 (0,4978)
F(1,41) = 5.714 ( 0,0012)
282
282
n/a
0.0019
n/a
0.0198
-0.0194
0.0763
0.24*
8.61
F(7,274)

Wald (7)

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0262172**
Sim
-.0351335

.0296503*
Sim
.0436189

.0296503*
Sim
.0436189

166
n/a
n/a
0.0200
1.56

282
0.0004
0.0221
0.0865
2.37**

F(6,159)

F(7,175)

Seleção do modelo Estático

p-valor
Resultado
0.0000
4,77
Efeito Fixo
0.0000
74,97
Efeito Aleatório
Breush-Pagan (5)
0.0909
12,31
Efeito Fixo
Hausman (6)
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Estatística

Teste F( 99,175) (4)

282
0.0004
0.0221
0.0865
3,08*
F(7,175)
Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,83 no período de 2001 a 2006;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) não rejeitou a
hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 1% de significância;
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman favoreceu o modelo de Efeitos
Fixos a 10 % de significância; e
e) O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância; a seguir foi estimada a LnCIV pelo modelo de coeficientes
fixos. O teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente
da LnCIV na opção robusta de White e Newey-West (trata efeitos da autocorrelação e
heterocedasticidade).
A seguir breve comentário dos resultados com os modelos dinâmicos.
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Tabela 63 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 17: ROA4 = f( LnCIV;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

.3350708***

.3351466

.2219014

.1700659**

ROA4_2

-.1196668

-.0490723**

n/a

n/a

Ln Civ

.0924685*

.067671***

.0477091*

.0482769

Ln Civ _1

.049485

.0356376

.0339243*

n/a

Ln Civ_2

.015384

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

-2.134924*

-1.272185**

-.8129971**

-.3296205

44

57

86

107

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

120,49 (0,0000)
10.80548 (0.5457)

29,23 (0,0003)
6.547702 (0,8860)

70,03 (0,0000)
16.43702 (0,2874)

9,17 (0,2410)
15.23003 (0,3626)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-1.3165

-.97149

-1.0509

-1.3004

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.1880

0.3313

0.2933

0.1935

1.6396

1.5118

.61402

.24016

0.1011

0.1306

0.5392

0.8102

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

Os modelos dinâmicos foram rejeitados pelos testes estatísticos:
a) O teste Sargan validou as variáveis instrumentais para todos os modelos ao não rejeitar
a hipótise nula;
b) Nenhum dos quatro modelos atendeu às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois
sua estatística m1 deveria ter sido significativa e negativa, assim o modelo dinâmico
continuou a apresentar autocorelação de resíduos; e
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente foi significativa a 1%
de significância.
Desta forma, os quatro modelos falharam em atender às condições básicas dos
modelos dinâmicos. Para este setor deve-se considerar a validade do Modelo Estático,
tratado pelo estimador robusto de White e de Newey-West.
A seguir um breve comentário sobre o Modelo Estático aplicado ao setor de CNAE
29, Fabricação de Máquinas e Equipamentos.
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Tabela 64 Resultados do Modelo Estático para o setor 29: ROA4 = f( LnCIV;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

Var. Dependente
ROA 4 (2)
Var. Independentes
LnCIV
Constante
Dummy 2001 a 2006
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de Liberdade

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

-.0049992
.7358286*
Sim

.018787 *
.3768624 *
Sim

513
n/a
n/a
-0.0036
0.74
F(7,505)

513
0.0002
0.0036
0.0787
14.20**
Wald (7)

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

.0397113 *
.1022953 *
Sim

Efeito Fixo
Within

.0356987 *
.1196547
Sim

1.74
chi2(1)= 1.18 (0,2767).
F(1,67) = 2.896 (0,0869)
287
513
n/a
0.0016
n/a
0.0094
0.0933
0.0896
5.91*
4,33*
F(6,280)
F(7,308)

Seleção do modelo Estático

Resultado
Teste F( 197,308) (4)
*
Efeito Fixo
*
Efeito Aleatório
Breush-Pagan (5)
-60.05
(9)
não disponível
Hausman (6)
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Estatística
6.71
224.55

p-valor

Efeito .c/
varianc.
Robusta

.0356987 *
.1196547
Sim

513
0.0016
0.0094
0.0896
4.60*
F(7,308)

Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,74 no período de 2001 a 2006;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) não rejeitou a
hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 10% de significância; e
d) O Teste Hausman levou a resultado não conclusivo, por “quebra de propriedades
assintóticas”,segundo as saídas do STATA S/E 10. Não foram realizados outros testes.
e) A regressão mostrou-se significatica pelo tese F; LnCIV também mostrou ter uma
coeficiete significativo e positivo a 1% de significância na opção robusta de White e
Newey-West.
Não foi possível definir se o modelo tem efeitos fixos ou aleatórios. A seguir o modelo
com efeitos dinâmicos.
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Tabela 65 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 29: ROA4 = f( LnCIV;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

ROA4_1

-.0192835

ROA4_2

.1560495

Ln Civ

Modelo 2
-.0761461
.0801346

Modelo 3

Modelo 4

.2008208(0,107)

.3258928*

n/a

n/a

.0329

.01945

.0374089*

.0490497*

Ln Civ _1

.0466554

.0360214**

.0275448**

n/a

Ln Civ_2
Var. Dummy 2001-2006

.0023627
Sim

n/a
Sim

n/a
Sim

n/a
Sim

Intercepto

-.775965

-.1646273

-.5695697

-.2835528

58

74

128

89

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

30,41* (9)
9.903817 (0.6244)

30,19*(8)
13.33257(0.3453)

53,91*(8)
8.660368(0.8522)

38,17*(7)
7.508748(0.9133)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-1.1479

-1.88

-2.6346

-2.5661

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.2510

0.0601

0.0084

0.0103 |

-1.6256

-1.68

.74361

1.4118

0.1040

0.0930

0.4571

0.1580

Testes Wald

n/a

n/a

(3)

(3)

Estatística de longo prazo

n/a

n/a

+0,0812

+0,0727

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) A hipótese nla foi rejeitada pelo Teste Wald possibilitando determinar o sinal da estatística de longo prazo.

Os modelos dinâmicos M1 e M2 foram rejeitados pelos testes estatísticos:
d) O teste Sargan validou as variáveis instrumentais para todos os modelos ao não rejeitar
a hipótise nula;
e) Os modelos M1 e M2

atenderam às exigências dos testes de Arelano e Bond

(estatística m1 significativa e negativa) e estatística m2 não significativa. No M4 a
significância foi marginal; e
f)

O coeficiente da variável dependente defasada de primeira ordem foi significativa a
1% no M4 e marginalmente significância no M3;
Desta forma apenas M3 e M4 atenderam às condições básicas dos modelos

dinâmicos.
Vale lembrar que este modelo apresentou problema no Tese Hausman, não foi
possível diagnosticar se ele apresenta efeitos fixos ou aleatórios.
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A seguir os resultados que auxiliam na investigação da Hipótese 3, que trata da
relevância explicativa da Eficiência do Capital Intelectual (ICE), por meio do seguinte
modelo:

Setores

Amostra geral e setorial

34

Amostra ajustada extraída da PIA (1)
Fabricação e Mont.de Veículos Aut. Reb. e Carrocerias (2)

36

Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas

19

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro,
artigos de viagem e calçados
Fabricação de Produtos Têxteis
Fabricação de Máquinas e Equipamentos

17
29

Modelo com variância Robusta
Estático
Dinâmico
Sim
Sim ( M1 a M4)
Sim
M1 (sim)
M4 (sim)
Sim
M1(sim)
M2(sim)
Sim
Não

Quadro 14 ROA 4 = f(ICE, Dummy de 2000 a 2006)
Fonte: o autor com base nas saídas dos modelos reportados no apêndice 9
Nota
(1) Resultados reportados no Apêndice 9
(2) Fabricação e Montagem de Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias

Sim
Sim

Não
M1(sim)

De acordo com o quadro visto pode-se inferir que:
a) Todos os cinco setores explicam de forma significativa a criação de valor pela
variável “Eficiência do

Capital Intelectual

- ICE”,

estimadas por Modelos

Estáticos.
b) Dentre os cinco setores estudados dois explicam de forma significativa a criação
de valor pela variável “Eficiência do Capital Intelectual - ICE”, a nível de
modelos dinâmicos; no único modelo que não foi rejeitado pelos testes (M1) a
decisão do Teste t para ICE foi marginalmente significante ( p-valor de 11,4%).
A seguir uma breve análise do modelo estático para o setor 34, de Fabricação e
Montagem de Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias, em seguida cada um dos
dinâmicos.
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Tabela 66 Resultados do Modelo Estático para o Setor 34: ROA4 = f( ICE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
ICE
Dummy 2001-2006

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.(3)
Graus de Liberdade
Teste F(4)

.0193196*
Sim
.5040637*

.0567802*
Sim
.4232905*

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

.0743724*
sim
.0210408

Efeito Fixo
Within

.081098*
Sim
.3599137*

2,48
chi2(1) = 12.20 (0,0005)
F( 1, 156) = 14437 (0,0002)
865
865
611
865
n/a
0.0150
n/a
0.0135
n/a
0.0013
n/a
0.0006
0.0115
0.1546
0.1646
0.1578
2,44**
83,09*
21,02
16.54
F(7,857)
Waldchi2(7)
F(6,604)
F(7,618)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado

F(239, 618) = 7.42
0.0000
Efeitos Fixos
chi2(1) = 401.94
0.0000
Efeitos Aleatórios
chi2(7) = 40.04
0.0000
Efeitos Fixos
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.081098*
Sim
.3599137*

865
0.0135
0.0006
0.1578
7.31*
F(7,618)
Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a)

O Fator Inflacionário da Variância (FIV) revelou um nível médio de multicolineariedade
de 2,5 no período de 2001 a 2006, dentro dos padrões;

b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese nula
de que as variâncias dos resíduos são constantes ao nível de significância de 1%;
c)

O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel acusou a

rejeição da hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao
nível de 1% de significância;
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman favoreceu o modelo de Efeitos
Fixos a 1% de significância; e
e)

O Teste F rejeitou a 1% de significância a hipótise de não existência de regressão; o

estimador de Efeitos Fixos validou a variável ICE rejeitando a hipótise nula do coeficiente
desta variável ser nulo a 1% de significância, estimado na opção robusta de White (trata a
heterocedasticidade) e Newey-West (trata os efeitos da autocorrelação de resíduos).
A seguir uma breve análise deste mesmo modelo pelos modelos dinâmicos para
reduzir efeitos de autocorrelação serial observada
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Tabela 67 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 34: ROA4 = f( ICE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

ROA4_1
ROA4_2
ICE

.0989346*

ICE _1

-.0363004

ICE_2

.0047085

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

.5430113*

.5566531*

.5231237*

.5172574*

.146009**

.1548227***

n/a

n/a

.0985104*

.0742143*

.0905637*

-.0374531 **

-.0422742*

n/a

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.0339566

.0484004

.2313719*

.0905637

210

210

367

367

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

73,92* (9)
6.908402 (0,8636)

62.42* (8)
6.791879 (0,8711)

50,65* (8)
6.141829 (0,9628)

56,12*(7)
7.916232 (0,8936)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.5565

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)
Testes Wald
Estatistica de logo prazo

-2.4306

-3.7952

-3.7448

0.0106

0.0151

0.0001

0.0002

-.80116

-.82766

1.053

1.178

0.4230

0.4079*

0.2923

0.2388

(3)

(3)

(3)

n/a

+ 0,217

+0,212

+0,244

+0,188

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) A hipótese nula foi rejeitada em todas as combinações envolvendo a coma das ICEs e susas defasadas, o sinal pode ser determinado.

Os testes confirmam quatro modelos dinâmicos com variância robusta neste setor
pois:
a) O teste de Sargan validou as restrições sobreidentificadas ( as variáveis instrmentais
são válidas) ao não rejeitar a hipótese nula nos quatro modelos acima reportados;
b) A defasagens de primeira ordem da variável dependente foram significativas; e
c) Os testes de Arelano e Bond confirmaram a validade dos quatro modelos ao atenderem
às seguintes condições: m1 negativa e significativa e m2 não significativa.
d)
A hipótese nula nos quatro modelos não foi rejeitada, ou seja eles não apresentam
autocorrelação de resíduos.
A seguir uma breve análise do modelo estático para o setor 36, de Fabricação
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas

195

Tabela 68 Resultados do Modelo Estátco para o Setor 36: ROA4 = f( ICE;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
ICE
Dummy 2001-2006

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.(3)
Graus de Liberdade
Teste F(4)
Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

.0367191*
Sim
.4680455*

.0653789*
Sim
.3961567*

1,80
chi2(1) = 10.64 (0,0011)
F( 1, 159) = 10.305 (0,0016)
966
966
n/a
0.0579
n/a
0.0579
0.0524
0.2168
8.62*
166,83*
F(7,958)
Wald chi2(7
Seleção do
Estatística
F(255, 703) = 6.30
chi2(1) = 423.16
chi2(7) = 26,20

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within

.076903**
Sim
-.0022709

677
n/a
n/a
0.1780
25,41*
F(6,670)
modelo Estático

p-valor
0.0000
0.0000
0.0000

.0857057*
Sim
.3351872*

966
0.0565
0.0167
0.2187
28,11*
F(7,703)

Resultado

Efeito Fixo
Efeito Aleatório
Efeito Fixo

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0857057*
Sim
.3351872*

966
0.0565
0.0167
0.2187
18,04*
F(7,703)
Significância
* p
** p
*** p

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) revelou um nível médio de multicolineariedade
de 1,8 no período de 2001 a 2006, inferior a 5,0;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese nula
de que as variâncias dos resíduos são constantes ao nível de significância de 1%.
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel acusou a
rejeição da hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos
ao nível de 1% de significância; e
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman favoreceu o modelo de Efeitos
Fixos a 1% de significância.
O estimador de Efeitos Fixos robusto foi validado pelo teste F (rejeição da hipótese de
inexistência da regressão a 1% de significância) e a variável ICE foi validada pelo Teste t, a
1% de significância, rejeitando igualmente a hipótise nula do seu coeficiente ser nulo.
A seguir, o modelo dinâmico.
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Tabela 69 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 36: ROA4 = f( ICE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

.5124022*

.5215313*

.4318139**

.3457117

ROA4_2

-.0953138

-.0547259

n/a

n/a

ICE

.0820074*

.0801362*

.0629139*

.0750449

ICE _1

-.0325039

-.0412885**

-.0372101

n/a

ICE_2

.0177496

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.0848389

.1359783

.1906129*

.1629713

236

236

402

402

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

87,47* (9)
9.567238 (0.6539)

67,19*
8.401439 (0.7530)

61,59* (8)
18.92068 (0,1680)

54,69* (7)
20.92963 (0,1034)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-3.0053

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0027

0.0032

0.0076

0.0015

-1.0175

-1.0228

-1.8472

-1.9524

0.3089

0.3064

0.0647

0.0509

(3)

(4)

n/a

n/a

+0,1153

(4)

n/a

n/a

Teste Wald
Estatística de longo prazo

-2.9482

-2.6672

-3.1664

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) A soma zero de ICE e suas defasadas foi rejeitada pelo teste Wald, o sinal pode ser determinado
(4) A soma zero do Ice e suas defasadas não foi rejeitada, sinal não determinável

Os testes confirmam dois modelos dinâmicos com variância robusta (Modelos 1 e 2)
neste setor pois:
a) O teste de Sargan validou as restrições sobreidentificadas ( as variáveis instrumentais
são válidas) ao não rejeitar a hipótese nula nos dois modelos acima reportados;
b) A defasagem de primeira ordem da variável dependente defasada foi significativa; e
c) Os testes de Arelano e Bond confirmaram a “não autocorrelação de resíduos” nos
erros diferenciados de primeira ordem nos dois modelos reportados ao atenderem às
seguintes condições: m1 negativa e significativa e m2 não significativa.
Nos modelos 1 e 2 são significativos, as variáveis instrumentais foram validadas pelos
testes. Assim há indicações de relevância explicativa da variável Criação de Valor (ROA4)
em função de ICE e suas defasadas de ordem 1 e 2.
Os Modelos 3 e 4 falharam em atender às condições do teste de Arelano e Bond e o
Modelo 4 adicionalmente rejeitou a variável dependente defasada de ordem 1.
A seguir uma tabela com os testes e estatísticas básicos do Modelo Estático para o setor 19, de
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados.
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Tabela 70 Resultados do Modelo Estátco para o Setor 19: ROA4 = f( ICE;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
ICE

.0202482*
Sim
.5965793*

Dummy 2001-2006

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.(3)
Graus de Liberdade
Teste F(4)

Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

.0381276*
Sim
.553184*

Efeito Fixo
Within

.0506178*
Sim
-.0206209

.0542689*
Sim
.5130255*

1.71
chi2(1) = 13.12 (0.0003)
F(1,141) = 0.330 (0.5663)
845
845
567
845
n/a
0.0392
n/a
0.0340
n/a
0.0000
n/a
0.0002
0.0363
0.1598
0.1041
0.1646
5.54*
93,04*
11.96*
16.78*
F(7,837)
Waldchi2(7)
F(6,560)
F(7,596)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado
F(241, 596) = 5.25
0.0000
Efeitos Fixos
chi2(1) = 291.86
0.0000
Efeitos Aleatórios
chi2(7) = 17,34

0.0153

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0542689*
Sim
.5130255*

845
0.0340
0.0002
0.1646
8.77*
F(7,596)
Significância
* p
** p
*** p

Efeitos Fixos

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,7 no período de 2001 a 2006, dentro dos padrões aceitáveis
(inferior a 5);
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes ao nível de significância de 1%;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel não
rejeitou a hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos
ao nível de 1% de significância o que é um fator postivo para o modelo estático; e
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman favoreceu o modelo de Efeitos
Fixos a 5% de significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância e a variável ICE obteve significância estatística a 1%.
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Os modelos dinâmicos, reportados a seguir não resolveram o problema da
autocorrelação serial observada. Admitiu-se a hipótese de correção pelo estimador robusto;
assim prevaleceram os estáticos dentro da hipótese de exogeneidade dos regressores.
Tabela 71 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 19: ROA4 = f( ICE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

-.1553519

-.1620635

-.0957177

-.058366

ROA4_2

-.0671354

-.0688356

n/a

n/a

ICE

.1040646*

.1030005*

.1014616 *

-.058366*

ICE _1

.0265321

.0258476

.0215753

n/a

ICE_2

.00157

n/a

n/a

n/a

Var. Dummy 2001-2006

Sim

Sim

Sim

Sim

.4182503*

.4317054*

.3492676*

.4150833*

Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

173

173

318

318

97.02* (9)

63,77* (8)

69,73*(8)

52,42*(7)

16.10678 (0.1864)

16.2433 (0.1803)

8.84359 (0.8409)

8.705163 (0.8495)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-1.1479

-1.1551

-3.1803

-3.2637

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.2510

0.2481

0.0015

0.0011

-1.5015

-1.497

-1.6117

-1.5838

0.1332

0.1344

0.1070

0.1132

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

Os quatro modelos com as variáveis dependente e independente defasadas, de forma
combinada, de uma a duas ordens não foram aprovados pelos testes por motivos variados a
saber:
a)

O teste Sargan validou as variáveis instrumentais ao não rejeitar a hipótise nula;

b) Os modelos 1 e 2 não puderam atender às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois
sua estatística m1 deveria ser significativa

e negativa, mas ambos foram não

significativas; o 3 e 4 atenderam às exigências do teste; e
c)

Nos modelos 1,2, 3 e 4, por sua vez, a variável dependente defasada de ordem 1 não foi
significativa, além de ter sinais negativos, contrário ao esperado.

No caso deste setor, foi eleito o estimador estático, que validou a relação (significativa) entre
ROA4 e ICE. obtido pelo estimador com correção robusta de White.
A seguir uma tabela com os testes e estatísticas básicos do Modelo Estático para o
setor 17, de Fabricação de Produtos Têxteis.
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Tabela 72 Resultados do Modelo Estático para o Setor 17: ROA4 = f( ICE;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
ICE
Dummy 2001-2006

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.(3)
Graus de Liberdade
Teste F(4)

-.0039651
Sim
.4826737*

.0413998*
Sim
.3297833*

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

.0634662*
Sim
.0234746

Efeito Fixo
Within

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0650533*
Sim
.2730346*

1,87
chi2(1) = 0.10 (0,7513)
F( 1, 105) = 5.112 (0,0258)
644
644
442
644
n/a
0.0001
n/a
0.0002
n/a
0.0152
n/a
0.0155
-0.0048
0.1397
0.1118
0.1429
0.56*
43,72*
10,25*
10,93*
F(7, 636)
Waldchi2(7)
F(6, 435)
F(7,459)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado

F(177, 459) = 7.89
0,0000
Efeito Fixo
chi2(1) = 431.04
0.0000
Efeito Aleatório
chi2(7) = 45,90
0.0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

.0650533*
Sim
.2730346*

644
0.0002
0.0155
0.1429
6,79*
F(7,459)
Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,87 no período de 2001 a 2006, dentro dos padrões aceitáveis.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) não rejeitou a
hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 5% de significância; e
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman favoreceu o modelo de Efeitos
Fixos a 1% de significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância; a seguir foi estimada ICE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste t
rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da ICE
O modelo dinâmico reportado a seguir não validou as variáveis instrumentais, assim
nesse caso foi eleito o estático na opção robusta de White e Newey-West .
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Tabela 73 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 17: ROA4 = f( ICE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

-.2143219

-.1828743

-.0690507

-.0111257

ROA4_2

-.185435**

-.1647644*

n/a

n/a

ICE

.0784252*

.0810406*

.0706083*

.0643165*

ICE _1

.0109895

.0133799

.0211625***

n/a

ICE_2

.001839

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.4551445*

.419277**

.0211625*

.3459727*

144

144

254

254

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...

32,39* (9)

60,69* (8)

29.57831 (0.0032)

28.18832 ( 0.0052)

22.88069 (0,0622)

23.65985 (0.0503)

m1 (z)

-.1236

-.31097

-1.4786

-1.5986

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.9016

0.7558 |

0.1392

0.1099

.65569

.57301

-1.1407

-.77542

0.5120

0.5666

0.2540

0.4381

Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)
Arelano-Bond (2)

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

Os quatro

modelos com as variáveis dependente e independente defasadas, não foram

aprovados pelos testes por motivos variados a saber:
a) O teste Sargan invalidou as variáveis instrumentais ao rejeitar a hipótise nula de que
as restrições sobreidentificadas são válidas;
b) Os modelos não puderam atender às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua
estatística m1 deveria ser significativa, mas ambos foram não significativas. Haveria
autocorrelação de resíduos de primeira ordem nos modelos; e
c) Nos modelos 1,2, 3 e 4, por sua vez, a hipótise nula não foi rejeitada pelos testes
individuais das variáveis defasadas de primeira ordem da variável dependente, além
de terem sinais negativos, contrário ao esperado.
O estimador de modelo dinâmico GMM, para este setor, não se revelou eficiente, pois
não eliminou o efeito da autocorrelação de resíduos. Para este setor o melhor modelo foi o
estático, pelo tratamento robusto de White e Newey-West.
A seguir uma tabela com os testes e estatísticas básicos do Modelo Estático para o setor 29, de
Fabricação de Máquinas e Equipamentos.
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Tabela 74 Resultados do Modelo Estático para o Setor 29: ROA4 = f( ICE;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
ICE
Dummy 2001-2006

Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F regressão.(3)
Graus de Liberdade
Teste F(4)

.018766*
Sim
.5394522*

.0457529
Sim
.5056063

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

.0845287*
Sim
-.0329974**

Efeito Fixo
Within

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0709626*
Sim
.4523732*

1,98
chi2(1) = 0.52 (0.4694)
F( 1, 192) = 10.460 (0,0014)
1192
1192
818
1192
n/a
0.0188
n/a
0.0164
n/a
0.0138
n/a
0.0131
0.0187
0.1449
0.1892
0.1514
4,24*
118,30*
32,77*
21.51*
F(7,1184)
Waldchi2(7) F(6,811)
F(7,844)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado

F(340, 844) = 9.35
0,0000
Efeito Fixo
chi2(1) = 772.45
0,0000
Efeito Aleatório
chi2(7) = 39,13
0,0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

.0709626*
Sim
.4523732*

1192
0.0164
0.0131
0.1514
19,59*
F(7,844)
Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,98 no período de 2001 a 2006, inferuor a 5;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) não rejeitou a
hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 1% de significância; e
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman favoreceu o modelo de Efeitos
Fixos a 1% de significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância; a seguir foi estimada ICE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste t
rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da ICE, na opção
robusta de White e Newey-West (trata efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade).
A seguir os resultados do estimador dinâmico, abrindo-se mão da hipótese de
exogeneidade dos regressores e na presença de autocorrelação serial.
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Tabela 75 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 29: ROA4 = f( ICE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

.2490444 (0,114)

.228298

.4739391*

.3780676*

ROA4_2

.1587788***

.1074232

n/a

n/a

ICE

.1173366*

.1160653*

.0961628*

.1094868*

ICE _1

-.0548988***

-.0461134***

-.0583984*

n/a

ICE_2

-.0241357

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.3208089*

.227786**

.23251*

.093631*

273

273

470

470

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

111,75* (9)
13.65346 (0.3234)

111,48* (8)
14.41664 (0.2749)

155,40*(8)
0.2749 (0.0629)

149,22*(7)
23.75733 (0.0490)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.804

-2.7929

-4.6638

4.0667

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0050

0.0052

0.0000

0.0000

-.07139

.16621

.22428

.24552

0.9431

0.8680

0.8225

0.8061

Teste Wald

(3)

(3)

n/a

n/a

Estatística de longo prazo

(3)

n/a

n/a

n/a

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3)O Teste Wald não rejeitou a soma zero do ICE e suas duas defasadas, o sinal do efeito conjunto não é determinável.

Com relação aos resultados dos modelos:
a) O teste Sargan validou as variáveis instrumentais ao não rejeitar a hipótise nula apenas
para os modelos 1 e 2;
b) Os modelos 1 e 2 atenderam às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua
estatística m1 foi significativa e negativa, enquanto que m2 não significativa,
mostrando autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas não de segunda ordem.
c) Nos modelos 2, 3 e 4, por sua vez, a hipótise nula não foi rejeitada pelos testes t
individuais, além de terem sinais negativos, contrário ao esperado para ROA4
defasada no M2; e
d) No caso do Modelo 1 a variável dependente defasada de ordem 1 foi marginalmente
significante (p-valor de 11,4%).
Assim o Modelo 1 poderia ser validado, porém o teste Wald invalidou a determinação do
sinal entre ICE e a Criação de Valor, no caso da soma do ICE e suas defasadas.
A nível da amostra geral da PIA os modelos estáticos e dinâmicos (modelo 1 e 2 ) foram
considerados significativos, confirmando infuência positiva de HCE sobre a criação de valor.
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A seguir um resumo dos resultados dos setores para a variável independente HCE.O modelo
rodado foi o seguinte:

Setores
34
36
19
17
29

Amostra geral e setorial
Amostra ajustada extraída da PIA (1)
Fabricação. e Montagem.de Veículos Automotivos,
Reboques e Carrocerias
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro,
artigos de viagem e calçados
Fabricação de Produtos Têxteis
Fabricação de Máquinas e Equipamentos

Quadro 15 Resumo dos resultados para ROA4 = f( HCE; Dummy de ano
Fonte: o autor
(1) Resultados reportados no Apêndice 9.

Modelo com variância Robusta
Estático
Dinâmico
Sim
Sim
Sim
M1,M2,M3,M4 (Sim)
Sim
Sim

M1, M3 (Sim)
Não

Sim
Sim

Não
M1 (Sim)

De acordo com o quadro visto pode-se inferir que:
a) Todos os cinco setores explicam de forma significativa a criação de valor pela variável
“Eficiência do Capital Humano - HCE”, segundo Pullic ( 2000, 2002a e 2002b),
modelo esse brevemente discutido em 2.14.1, segundo as regressões estimadas por
Modelos Estáticos.
b) Dentre os cinco setores estudados três explicam de forma significativa a criação de
valor pela variável “Eficiência do Capital Humano - HCE”, a nível de modelos
dinâmicos.
A seguir os resultados básicos comentados dos modelos estáticos e dinâmicos para
todos os setores, iniciando-se pelo setor 34, de Fabricação e Montagem de Veículos
Automotivos, Reboques e Carrocerias

204

Tabela 76 Resultados do Modelo Estático para o setor 34: ROA4 = f( HCE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
HCE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade
Teste F( 239,618 ) (4)
Breush-Pagan Chi2 (1) (5)
Hausman Chi2(7) (6)

.0198467*
Sim
.5113153*

.0604061*
Sim
.4402923*

Modelos
Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within (2)

.0794646*
Sim
.0226667

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0869794*

.0869794*
Sim
.3834361

Sim
.3834361*

2,48
chi2(1) = 11.29 (0,0008)
F(1,56) = 14.269 (0.0002)
865
865
611
865
n/a
0.0131
n/a
0.0116
n/a
0.0007
n/a
0.0002
0.0097
0.1430
0.1549
0.1463
2.21**
75,36*
19.63*
15,13*
F(7,857)
Waldchi2(7)
F( 6,604)
F(7,618)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado
7,31*
0,0000
Efeito Fixo
398,64 *
0,0000
Efeito Aleatório
37,50*
0,0000
Efeito Fixo

865
0.0116
0.0002
0.1463

5,83*
F(7,618)
Significância
* p
** p
*** p

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 2,48 no período de 2001 a 2006;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes ao nível de 1% de significância;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 1% de significância; e
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman levou a resultado indicativo de
Efeitos Fixos.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância; a seguir foi estimada a HCE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste
t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da HCE na opção
robusta de White e Newey-West. O sinal é positivo para a criação de valor.
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A seguir breve comentário do resultado com o modelo dinâmico.
Tabela 77 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 34: ROA4 = f( HCE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

.5312596*

.5466531*

.5218169

.5197758*

ROA4_2

.1513879***

.1586711**

n/a

n/a

.1106513*

.1103055*

.0772555

.0956291*

HCE _1

-.0349771***

-.0362082**

-.0448123

n/a

HCE_2

.004104

n/a

n/a

n/a

HCE

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Sim

Sim

Sim

Sim

.0553475

.0535357

.2471764

.0756556

210

210

367

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan (gl=14) (1)

chi2(9)=74,51*

chi2(8)=64,89*

chi2(8)=46,83*

6.877095 (0.8656)

6.710358 (0,8761)

5.996987 (0,9666)

chi2(7)=50,13*
7.717749 (0,9035)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.5627

-2.4356

-3.8177

-3.7597

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0104

0.0149

0.0001

0.0002

.79313

-.8076

1.0719

1.1992

0.4277

0.4193

0.2838

0.2304

(2)

(2)

n/a

(2)

+0,2514

+0,2520

n/a

+0,1991

Teste Wald
Estatística de longo prazo

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(2) Foram rejeitadas as possbilidades de soma zero do HCE e defasadas, rejeitando-se a hipótese nula; o sinal pode ser determinado

a) Os quatro modelos tiveram suas variáveis instrumentais validadas pelo teste
Sargan ao não rejeitar a hipótise nula, validando as variáveis instrumentais;
b) Os quatro modelos atenderam às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua
estatística m1 foi significativa e negativa, enquanto que a estatística m2 foi não
significativa, mostrando haver autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas
não de segunda ordem; e
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente foi significativa
para os modelos de 1 a 4 M1, M2 e M4.
Desta forma, o modelo atendeu às condições básicas dos modelos estáticos e
dinâmicos, com significância estatística, tratados pelo estimador robusto de White e de
Newey-West.
A seguir os resultados básicos comentados dos modelos estáticos e dinâmicos para o
setor 36, de Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
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Tabela 78 Resultados do Modelo Estático para o setor 36: ROA4 = f( HCE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
HCE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocesdasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade
Teste F(255, 703 ) (4)
Breush-Pagan Chi (1) (5)
Hausman Chi2 (7) (6)

.0407235*
Sim
.4764372*

0720802*

Sim
.4117397*

Modelos
Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within (2)

.0840534*
Sim
-.0014907

.0946725*
Sim
.3555881*

1,80
chi2(1)=10.57 (0,0011)
F(1,159) = 10.712 (0,0013)
966
966.
677
966
n/a
0.0551
n/a
0.0152
n/a
0.0152
n/a
0.0153
0.0496
0.2065
0.1668
0.2085
8,19*
157,19*
23.56*
26,45*
F(7,958) Waldchi2(7)
F(6,670)
F(7,703)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado
6,21*
0,0000
Efeito Fixo
419,58*
0,0000
Efeito Aleatório
21,87*
0.0027
Efeito Fixo

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0946725*
Sim
.3555881*

966
0.0152
0.0153
0.2085

16,04*
F(7,703)
Significância
* p
** p
*** p

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) revelou um nível médio de
multicolineariedade de 1,80 no período de 2001 a 2006.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a
hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes ao nível de 1% de
significância ;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel
rejeitou a hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos
resíduos ao nível de 1% de significância; e
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman levou a resultado
indicativo de Efeitos Fixos a 5% de sgnificância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância; a seguir foi estimada a HCE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste
t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da HCE na opção
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robusta de White e Newey-West. O sinal é positivo para a criação de valor. A seguir, breve
comentário do resultado com o modelo dinâmico.
Tabela 79 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 36: ROA4 = f( HCE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

.4985575*

.5129067*

0.4349012**

.3506713*

ROA4_2

-.1003059*

-.0540186

n/a

n/a

HCE

.0931934

.0904284*

.0693545*

.0828168*

HCE _1

-.0322757

.0442826

-.0414169

n/a

HCE_2

.0232216

n/a

n/a

n/a

Sim

sim

Sim

Sim

.1353537

.0442826

.253046*

.1789704***

236

236

402

402

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...

83,25*(9)

62,77*(8)

10.28114 (0.5913)

8.851952 (0,7155)

m1 (z)

-2.9805

-2.9148

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0029

0.0036

0.0070

0.0014

-1.0307

-1.0368

-1.8691

-1.9662

0.3027

0.2998

0.0616

0.0493

(2)

(3)

n/a

n/a

+0,2471

(3)

n/a

n/a

Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

56,04* (8)
18.85392 (0,1706)

50,5* (7)
20.78465 (0,1073)

Arelano-Bond (2)

Teste Wald
Estatística d longo prazo

-2.698

-3.1891

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(2) A soma zero do HCE e defasadas foi rejeitada, o sinal pode ser determinável
(3) A soma zero do HCE e defasadas não foi rejeitada, sinal não determinável.

a) O teste Sargan validou as variáveis instrumentais para os quatro modelos, ao não rejeitar
a hipótise nula para os quatro modelos;
b) Dentre os quatro modelos apenas os números 1 e 2 atenderam às exigências dos testes de
Arelano e Bond, pois sua estatística m1 foi significativa e negativa, enquanto que a
estatística m2 foi não significativa, mostrando haver autocorrelação de resíduos de
primeira ordem mas não de segunda ordem; e
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente foi significativa para os
quatro modelos, a 5% para o modelo 3 e os demais a 1% de significância.
Desta forma apenas os modelos 1 e 2 atenderam às condições básicas dos modelos
dinâmicos, com significância estatística, e tratados pelo estimador de variância robusta de
White e de Newey-West.
A seguir os resultados para a o setor de Preparação de couros e fabricação de artefatos de
couro, artigos de viagem e calçados.
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Tabela 80 Resultados do Modelo Estático para o setor 19: ROA4 = f( HCE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
HCE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocesdasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade

.0193698*
Sim
.6068401*

.0373954*
Sim
.5709234*

Modelos
Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

.0492991*
sim
-.0224167

Efeito Fixo
Within (2)

.0541443*
Sim
.5371633*

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0541443*
Sim
.5371633*

1,71
chi2(1)= 10.87* (0,001)
F(1,141) =0.373 (0,5422)
845
845
567
845
845
n/a
0.0356
n/a
0.0303
0.0303
n/a
0.0000
n/a
0.0006
0.0006
0.0323
0.1434
0.0868
0.1481
0.1481
5,03*
82,17*
9,96*
14,80*
8,05*
F(7,837) Waldchi2(7)
F(6,560)
F(7,596)
F(7,596)
Seleção do modelo Estático
Significância
* p
Estatística
p-valor
Resultado
** p
Teste F(241,596 ) (4)
5,13*
0.0000
Efeito Fixo
*** p
Breush-Pagan chi2(1) (5)
287.75*
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman (6)
-24,61 (8)
(8)
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) Para o Robusto o R2 Betwenn ( 0,006) e o R2 Overall ( 0,0303)
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,71 no período de 2001 a 2006;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel não
rejeitou a hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos
ao nível de 1% de significância;
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman não foi conclusivo entre os
modelos de efeios fixos e aleatórios por quebra de propriedades assintóticas; e
e) O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância; a o teste t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância
validando o coeficiente da HCE na opção robusta de White e Newey-West.
A seguir breve comentário do resultado com o modelo dinâmico.
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Tabela 81 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 19: ROA4 = f( HCE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

-.1609359

-.1612287

-.0993532

-.0586104

ROA4_2

-.0709583

-.0675053

n/a

n/a

HCE

.1121491*

.1107163*

-.0993532*

.100869

HCE _1

.0331237

.0312727

.0270023

n/a

HCE_2

.0030421

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.4678658*

.458832*

.3993267*

.4222897

173

173

348

318

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l..
Estatítstica Sargan: chi gl (1)

89,67* (9)
15.70996 (0.2049)

57,18*(8)

61,10* (8)

15.78782 (0.2011)

8.612943 (0.8550)

-1.1392

-3.1801

45,32* (7)
8.449392 (0.8646)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-1.1024

-3.3135

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.2703

0.2546

0.0015

0.0009

-1.553

-1.5784

-1.6598

-1.6584

0.1204

0.1145

0.0970

0.0972

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

a) O teste Sargan validou as variáveis instrumentais de todos os modelos, de 1 a 4. ao não
rejeitar a hipótise nula;
b) Dos quatro modelos nenhum atendeu às exigências dos testes de Arelano e Bond com
significância estatística de 1 a 10%. Por outro lado os modelos 3 e 4 tiveram estatística
m1 significativa e negativa ( há autocorrelação de resíduos de primeira ordem), enquanto
que a estatística m2 foi maginalmente não significativa ao nível de 10%, um nível ( que
poderia ser aceito) de ausência de correlação de segunda ordem; e.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente não foi significativa para
todos os modelos.
Desta forma nenhum dos modelos atenderam às condições básicas dos modelos
dinâmicos, com significância estatística.
O modelo estático foi não conclusivo, quanto a efeitos ou aleatórios. A regressão foi
considerada

significativa e a variável independente também, corrigidos pelo estimador

robusto de White e de Newey-West haja controlado os efeitos decorrentes de autocorrelação
e heterocedasticidade.
A seguir os resultados para o setor de Fabricação de Produtos Têxteis
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Tabela 82 Resultados do Modelo Estático para o setor 17: ROA4 = f( HCE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
HCE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocesdasticidade
Autocorrelação serial
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade
Teste F(177,459) (4)
Breush-Pagan chi2(1) (5)
Hausman chi2 (7) (6)

-.005221
Sim
.483707*

0436356*
Sim
.344659*

Modelos
Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within (2)

.0652974*
sim
.0216808

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.068631*
sim
.2960388*

1.87
chi2(1)= 0.12 (0.7325)
F( 1,105) = 5.126** (0.0256)
644
644
442
644
n/a
0.0001
n/a
0.0003
n/a
0.0162
n/a
0.0167
-0.0046
0.1263
0.0967
0.1294
0,58*
38.99*
8.87*
9,75*
F(7,636)
Waldchi2(7)
F(6,435)
F(7,459)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado
7,72*
0,0000
Efeito Fixo
429,58*
0,0000
Efeito Aleatório
41,10*
0,0000
Efeito Fixo

.068631*
Sim
.2960388*

644
0.0003
0.0167
0.1294
5,81*
F(7,459)
Significância
* p
** p
*** p

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,87 no período de 2001 a 2006;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) não rejeitou a
hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 5% de significância; e
d) O Teste Hausman levou a resultado indicativo de Efeitos Fixos.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância; a seguir foi estimada a HCE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste
t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da HCE na opção
robusta de White e Newey-West. O sinal é positivo para a criação de valor.
A seguir o modelo dinâmico
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Tabela 83 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 17: ROA4 = f( HCE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 4

ROA4_1

-.234477***

-.0723801

-.0150648

ROA4_2

-.1954996**

-.1670237*

n/a

n/a

HCE

.0831804*

.0861066 *

.0732535*

.0651379**

HCE _1

.0142611

.0163425

.0245563*

n/a

HCE_2

.0067341

n/a

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

-.1957498

Modelo 3

Sim

n/a

n/a

Sim

Sim

.5188889*

.4559423*

.3124627*

.3592203*

144

144

254

254

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

71,30* (9)

55,09* (8)

22,04* (8)

29.36291 (0.0035)

28.2658 (0.0051)

22.54654 (0.0681)

12,81* (7)
23.51361 (0.0524)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-.00705

-.23076

-1.4929

-1.612

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.9944

0.8175

0.1355

0.1070

.65005

.53512

-1.1645

-.80657

0.5157

0.5926

0.2442

0.4199

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

a) O teste Sargan invalidou as variáveis instrumentais para os quatro modelosa, pois a
estatística deveria ser não significativa.
b) Os quatro modelos não atenderam às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua
estatística m1 não foi significativa embora negativa, enquanto que a estatística m2 foi
não significativa, mostrando não haver autocorrelação de resíduos em nenhuma das duas
ordens.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente foi apenas significativa no
modelo 1.
Desta forma nenhum dos modelos

atendeu às condições básicas dos modelos

dinâmicos, com significância estatística.
Para esse setor o modelo estático de feitos fixos é válido pois atendeu às condições
requeridas, admitindo-se a exogeneidade dos regressores (não correlacionados com os
resíduos) e admtindo-se a a hipótese de que o estimador robusto de White e de Newey-West
haja controlado os efeitos decorrentes de autocorrelação e heterocedasticidade.
A seguir os resultados para o setor de Fabricação de Máquinas e Equipamentos
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Tabela 84 Resultados do Modelo Estático para o setor 29: ROA4 = f( HCE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
HCE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocesdasticidade(2)
Autocorrelação serial
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade

.0200987*
Sim
.5445933*

.0481942*
Sim
.5191541*

Modelos
Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within (2)

.0944114*
Sim
-.0322821**

0786008*
Sim
.4663823*

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.0786008*
Sim
.4663823*

1,98
0,61 (0,4357)
10.440* (0,0015)
1192
1192
818
1192
1192
n/a
0.0182
n/a
0.0157
0.0157
n/a
0.0145
n/a
0.0138
0.0138
0.0180
0.1335
0.1773
0.1412
0.1412
4,12*
107,78*
30,35*
19,83*
17,64*
F(7,1184 Waldchi2(7)
F(6,811)
F(7,844)
F(7,844)
)
Seleção do modelo Estático
Significância
* p
Estatística
p-valor
Resultado
** p
Teste F( 340,844 ) (4)
9,22*
0.0000
Efeito Fixo
*** p
Breush-Pagan chi2(1) (5)
767.80*
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman (6)
37,63*
0.0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,98 no período de 2001 a 2006;
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan/Cook-Weisberg) não rejeitou hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 5% de significância; e
d) O modelo é de Efeitos Fixos, o Teste Hausman rejeitou a hipótise nula 1% de
significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta
a 1% de significância; a seguir foi estimada a HCE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste
t rejeitou a hipótese nula a 1% de significância validando, o coeficiente da HCE, positivo, foi
estimado na opção robusta de White e Newey-West. A seguir o modelo dinâmico.
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Tabela 85 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 29: ROA4 = f( HCE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

.2461519 (0,106)

.2258747

.4839866*

.3848967

ROA4_2

.1461334***

.0919533

n/a

n/a

HCE

.1321313*

.1299485*

.1099831*

.1251974

HCE _1

-.069814**

-.0586747***

-.0726744*

n/a

HCE_2

-.032092***

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.3633511*

.3321418*

.213574*

.1045238

470

470

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações

273

Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

107,84* (9)
13.23693 (0,3521)

273
106,32* (8)

162,72* (8)

14.17085 (0,2899)

22.3818 (0.0711)

144,58* (7)
23.85998 (0,0476)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.8681

-2.8577

-4.7173

-4.1148

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0041

0.0043

0.0000

0.0000

-.43986

-0.1889

.19001

0.1797

0.6600

0.8502

0.8493

0.8574

Teste Wald

(2)

n/a

n/a

n/a

Estatísticade longo prazo

(2)

n/a

n/a

n/a

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(2) O sinal não pode ser deteminado pois o Teste Wald não rejeitou a soma nula de HCE e suas defasadas.

a) Dentre os quatro modelos o teste Sargan validou as variáveis instrumentais apenas para o
modelo 1 e 2 ao não rejeitar a hipótise nula, validando as variáveis instrumentais;
b) Os quatro modelos atenderam às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua
estatística m1 foi significativa e negativa,

enquanto que a estatística

m2 foi não

significativa, mostrando haver autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas não de
segunda ordem; e
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente foi marginalmente
significante no modelo 1 a 10% e significante a 1% para o mdelo 3.
Desta forma apenas o Modelo 1 atendeu às condições básicas dos modelos dinâmicos,
com significância estatística, havendo ainda sido tratado pelo estimador robusto de White e
de Newey-West.
Os resultados para o modelo aplicado à amostra geral extraída da PIA acham-se
reportados no Apêndice 9.
A seguir os resultados e comentários dos modelos que também foram utlizados para
discutir a Hipótese 6, que trata da relevância explicativa da Criação de Valor pela Eficiência
do Capital Estrutural (SCE) em cinco setores da indústria de Transformação.
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A seguir um quadro resumindo os resultados dos modelos estáticos e dinâmicos aplicados aos
cinco setores:
Setores
34
36
19
17
29

Amostra geral e setorial
Amostra ajustada extraída da PIA (1)
Fabricação. e Montagem.de Veículos Automotivos,
Reboques e Carrocerias
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro,
artigos de viagem e calçados
Fabricação de Produtos Têxteis
Fabricação de Máquinas e Equipamentos

Quadro 1 Resumo dos Resultados para ROA4 = f( SCE; Dummy de ano
Fonte: o autor
(1) Resultados reportados no Apêndice 9.

Modelo com variância Robusta
Estático
Dinâmico
Sim
Sim
Sim
M1,M2,3, M4 (Sim)
Sim
Sim

M1,M2 (Sim)
Não

Sim
Sim

Não
M3,M4 (Sim)

De acordo com o quadro visto pode-se inferir que:
a) Todos os cinco setores explicam de forma significativa a criação de valor pela variável
“Eficiência do Capital Estrutural

- SCE”,, segundo Pullic ( 2000, 2002 e 2002b),

modelo esse brevemente discutido em 3.14.1, segundo as regressões estimadas por
Modelos Estáticos.
b) Dentre os cinco setores estudados três explicam de forma significativa a criação de
valor pela variável “Eficiência do Capital Estrutural

- SCE”, a nível de modelos

dinâmicos.
A seguir uma breve análise dos resultados dos modelos estáticos e dinâmicos de cada setor, na
ordem acima, iniciando-se pelos modelos estáticos, vindo a seguir os dinâmicos para o setor
Fabricação. e Montagem.de Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias.
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Tabela 86 Resultados do Modelo Estático para o setor 34: ROA4 = f( SCE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
SCE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocesdasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade

.2094579*
Sim
.4598455*

.4533105
sim
.3652593

Modelos
Efeito Fixo
Efeito Fixo
Wt. c/ 1
Within
diferença

.5183229*
Sim
.0119754

.5876891*
Sim
.301094*

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.5876891*
Sim
.301094*

2,49
chi2(1) = 12.39* (0,0004)
F( 1,156) = 11.423* (0,0009)
865
865
611
865
865
n/a
0.0270
n/a
0.0254
0.0254
n/a
0.0096
n/a
0.0079
0.0079
0.0227
0.1583
0.1381
0.1604
0.1604
3,87*
98.05*
17,29*
16,87*
13.80*
F(7,857)
Wald chi2(7
F(6,604)
F(7,618)
F(7,618)
Seleção do modelo Estático
Significância
* p
Estatística
p-valor
Resultado
** p
Teste F( 239,618 ) (4)
7,34*
0.0000
Efeito Fixo
*** p
Breush-Pagan chi2 (1)(5)
415,25*
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7) (6)
24,30*
0.0010
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) revelou um nível médio de multicolineariedade
de 2,49 no período de 2001 a 2006.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese nula
de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c)

O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível de
1% de significância; e

d) OTeste Hausman indicou Efeitos Fixos ao rejeitar a hipótese nula a 1% de significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a 1% de
significância; a seguir foi estimada a SCE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste t rejeitou
a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da SCE na opção robusta de
White e Newey-West (trata efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade). O sinal é
positivo para a criação de valor.
Relaxando-se a hipótese de exogeneidade dos regressores, na presença de autocorrelação
observada, vem o modelo dinâmico
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Tabela 87 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 34: ROA4 = f( SCE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

ROA4_1
ROA4_2
SCE

.6205342*

SCE _1

-.3518418

SCE_2

.0189587

n/a

n/a

n/a

sim

sim

Sim

Sim

-.0070041

-.0076156

.1132012

-.0250707

210

210

367

367

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

.6515466*

.6591093*

.5076726*

.4842005*

.1623223

.1683837***

n/a

n/a

.6190408*

.6067019*

.6764849*

-.3472706***

-.2654275*

n/a

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

46,33* (9)
6.061898 (0.9129)

37,44* (8)
5.975931 (0.9173)

66,33* (8)
7.50884 (0.9133)

62,99* (7)
8.309167 (0.8726)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.4303

-2.3532

-3.9188

-3.94

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0151

0.0186

0.0001

0.0001

-1.314

-1.3397

0.8815

1.0102

0.1888

0.1803

0.3780

0.3124

+0.8227

+1,5748

+0,6932

+1,311

Teste Wald
Estatística de longo prazo

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

a) O teste Sargan validou as variáveis instrumentais para os quatro modelos ao não rejeitar
a hipótise nula, validando as variáveis instrumentais.
b) Os quatro modelos atenderam às exigências dos testes de Arelano e Bond: nos modelos 1
e 2 m1 foi significativa a 5%; no caso dos modelos 3 e 4, ambas a 1%, todas com sinal
negativo,

enquanto que a estatística

m2 foi

não significativa, mostrando haver

autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas não de segunda ordem.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente foi significativa nos quatro
modelos .
Os quatro modelos

atenderam às condições básicas dos modelos

dinâmicos, com

significância estatística, sendo que os coeficientes foram tratados segundo o estimador
robusto de White e de Newey-West autocorrelação e heterocedasticidade.
A seguir os resultados dos modelos estáticos e dinâmicos para o setor de Fabricação de
Móveis e Indústrias Diversas .
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Tabela 88 Resultados do Modelo Estático para o setor 36: ROA4 = f( SCE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
SCE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocesdasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade

.2774535*
Sim
.4357536*

.477029*
Sim
.3498513*

Modelos
Efeito Fixo
Efeito Fixo
Wt. c/ 1
Within
diferença

.5532604*
Sim
-.0064479

.6051494*
Sim
.2828328*

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.6051494*
Sim
.2828328*

1,80
chi2(1) = 9.78* (0,0018)
F( 1, 159) = 10.512 (0.0014)
966
966
677
966
966
n/a
0.0649
n/a
0.0639
0.0639
n/a
0.0216
n/a
0.0218
0.0218
0.0591
0.2243
0.195
0.2256
0.2256
9,67*
179,11*
28,40*
29,25*
24,84*
F(7,958) Waldchi2(7)
F(6,670)
F(7,703)
F(7,703)
Seleção do modelo Estático
Significância
* p
Estatística
p-valor
Resultado
** p
Teste F( 255,703 ) (4)
6,32*
0,0000
Efeito Fixo
*** p
Breush-Pagan chi2(1) (5)
426,43*
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7) (6)
20,26
0.0050
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas s*aídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) revelou um nível médio de multicolineariedade
de 1,80 no período de 2001 a 2006.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese nula
de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c)

O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível de
1% de significância; e

d) O Teste Hausman indicou Efeitos Fixos ao rejeitar a Hipótese nula a 1% de significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a 1% de
significância; a seguir foi estimada a SCE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste t rejeitou
a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da SCE na opção robusta de
White e Newey-West (trata efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade). O sinal é
positivo para a criação de valor.
Relaxando-se a hipótese de exogeneidade dos regressores, na presença de autocorrelação
observada, vem o modelo dinâmico
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Tabela 89 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 36: ROA4 = f( SCE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

.5329357*

.5291757*

.4123569 **

.3495844*

ROA4_2

-.0831928

-.0756017

n/a

n/a

SCE

.4966518*

.4936569*

.4570717*

.5386518*

SCE _1

-.2908794**

-.303877*

.2292394

n/a

SCE_2

.0270482

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.1433579***

.1625834**

.2178461*

.1049774

236

236

402

402

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

98,56* (9)
7.589115 (0.8164)

87,89* (8)
7.433695 (0.8277)

93,19* (8)
21.14211 (0.0980)

78,86* (7)
22.34614 (0.0718)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-3.1328

-3.1564

-2.7532

-3.1188

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0017

0.0016

0.0059

0.0018

-.21674

-.23865

-1.2575

-1.2739

0.8284

0.8114

0.2086

0.2027

Teste Wald

(2)

(2)

n/a

n/a

Estatística de longo prazo

n/a

n/a

n/a

n/a

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(2) Somente foi rejeitada a soma zero para SCE e SCE defasada de ordem 2, para estas o sinal pode ser determinado.

a) Dentre os quatro modelos o teste Sargan validou as variáveis instrumentais apenas para o
modelo 1 e 2 ao não rejeitar a hipótise nula, validando as variáveis instrumentais; no
demais as a significância das variáveis instrumentais foi rejeitada.
b) Os quatro modelos apenas o Modelo atenderam às exigências dos testes de Arelano e
Bond, pois sua estatística m1 foi significativa e negativa, enquanto que a estatística m2
foi não significativa, mostrando haver autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas
não de segunda ordem.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente foi significativa para os
quatro modelos, sendo que para o modelo 3 a 5% e nos demais a 1%.
Desta forma apenas os

modelos 1 e 2 atenderam às condições básicas dos modelos

dinâmicos, com significância estatística. Os coeficientes foram tratados pelo estimador
robusto de White e de Newey-West os efeitos decorrentes de heterocedasticidade

de

autocorrelação.
A seguir os resultados para o setor de Preparação de couros e fabricação de artefatos de
couro, artigos de viagem e calçados
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Tabela 90 Resultados do Modelo Estático para o setor 19: ROA4 = f( SCE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4
Var. Independentes
SCE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocesdasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade

Teste F( 241,596 ) (4)
Breush-Pagan (chi2(1)(5)
Hausman chi2(7) (6)

.2784834*
Sim
.5265778*

.4583741*
Sim
.4508909*

Modelos
Efeito Fixo
Efeito Fixo
Wt. c/ 1
Within
diferença

.6461015 *
Sim
-.0118897

.5817629*
Sim
.3939221*

1,71
chi2(1)= 8.30* (0.0040)
F(1,141) = 1.115 (0,2927)
845
845
567
845
n/a
0.0667
0.0707
n/a
n/a
0.0112
0.0129
n/a
0.0680
0.2344
0.2058
0.2372
9,80*
162,08*
25,45*
26,48*
F( 7,837)
Waldchi2(7
F(6,560)
F(7,596)
)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado
5,70*
0,0000
Efeito Fixo
325.31*
0.0000
Efeito Aleatório
17,90**
0.0124
Efeito Fixo

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.5817629*
Sim
.3939221*

845
0.0667
0.0112
0.2372
18.15*
F(7,596)
Significância
* p
** p
*** p

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) revelou um nível médio de multicolineariedade
de 1,71 no período de 2001 a 2006.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese nula
de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c)

O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel não rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos;

d) O Teste Hausman levou a resultado indicativo de Efeitos Fixos a 5% de significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a 1% de
significância; a seguir foi estimada a SCE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste t rejeitou
a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da SCE na opção robusta de
White e Newey-West (trata efeitos de heterocedasticidade e de autocorrelação). O sinal é
positivo para a criação de valor.
Relaxando-se a hipótese de exogeneidade dos regressores, na presença de autocorrelação
observada, vem o modelo dinâmico
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Tabela 91 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 19: ROA4 = f( SCE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1
ROA4_2

-.0997722

-.118868

-.0229203

-.0239611

-.0671762

-.0850983

n/a

n/a

SCE
SCE _1

.6953649*

.698897*

.7269399*

.7311854*

-.0344679

-.0155199

-.0138273

n/a

SCE_2

-.0329394

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.4427334*

.439007*

.3266281*

.3197253

173

173

318

318

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

95,31*(9)
20.58184 (0.0568)

80,02*(8)
21.1566 (0.0481)

88,08*(8)
9.186893 (0.8189)

84,91*(7)
9.197583 (0.8182)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-1.2106

-1.1187

-3.3927

-3.3202

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.2260

0.2633

0.0007

0.0009

-1.586

-1.3967

-1.4045

-1.4474

0.1127

0.1625

0.1602

0.1478

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

a) Dentre os quatro modelos o teste Sargan validou as variáveis instrumentais apenas para o
modelo 3 e 4 ao não rejeitar a hipótise nula, validando as variáveis instrumentais; no
demais as a significância das variáveis instrumentais foi rejeitada.
b) Dentre os quatro modelos apenas os modelos 3 e 4 atenderam às exigências dos testes
de Arelano e Bond, pois sua estatística m1 foi significativa e negativa, enquanto que a
estatística m2 foi não significativa, mostrando haver autocorrelação de resíduos de
primeira ordem mas não de segunda ordem.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente não foi significativa paa
nenhum dos quatro, além de mostrar sinal negativo, contrariamente ao esperado.
Desta forma nenhum dos modelos atenderam às condições básicas dos modelos dinâmicos,
com significância estatística.
O modelo estático de feitos fixos é válido pois atendeu às condições requeridas, admitindose a exogeneidade dos regessores ( não correlacionados com os resíduos) e admtindo-se a a
hipótese de que o estimador robusto de White e de Newey-West haja controlado os efeitos
decorrentes de autocorrelação e heterocedasticidade.
A seguir os resultados para o setor de Fabricação de Produtos Têxteis
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Tabela 92 Resultados do Modelo Estático para o setor 17: ROA4 = f( SCE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
SCE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocesdasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade

.0052818
Sim
.4683459*

.3729238*
Sim
.2647398*

Modelos
Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.676549*
Sim
.0348425***

.5733072*
Sim
.1777855*

.5733072*
Sim
.1777855 *

442
n/a
n/a

644
0.0002
0.0078
0.1892

644
0.0002
0.0078
0.1892

1,88
chi2(1)= 0.00 (0,9618)

F(1,105) = 6.497 (0,0123)
644
644
n/a
0.0003
n/a
0.0079
-0.0053
0,51
F(7,636)

0.1860
0.1863
63,50*
17,82*
15,30*
14,29*
Waldchi2(7)
F(6, 435)
F(7,459)
F(7,459)
Seleção do modelo Estático
Significância
* p
Estatística
p-valor
Resultado
** p
Teste F( 177,459 ) (4)
8,49*
0.0000
Efeito Fixo
*** p
Breush-Pagan chi2(1) (5)
444.77*
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7) (6)
60.25*
0.0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) revelou um nível médio de multicolineariedade
de 1,88 no período de 2001 a 2006.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) não rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c)

O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível de
1% de significância; e

d) O Teste Hausman levou a resultado indicativo de Efeitos Fixos ao rejeitar a Hipótese nula
a 1% de significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a 1% de
significância; o coeficiente da variável SCE estimado pelo modelo de coeficientes fixos
robusto foi significativo a 1% de significância, sendo tratado na opção robusta de White e
Newey-West (trata efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade).
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Relaxando-se a hipótese de exogeneidade dos regressores, na presença de autocorrelação
observada, vem o modelo dinâmico.
Tabela 93 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 17: ROA4 = f( SCE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

-.0639117

-.0545198

.0309522

.0320589

ROA4_2

-.0932019

-.1512143**

n/a

n/a

SCE

.6586415*

.6912498*

.7460349*

.7598486*

SCE _1

-.109496

-.099229

-.0408494

n/a

SCE_2

-.2604497**

n/a

n/a

n/a

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Sim

Sim

Sim

Sim

.435243**4

.318503**

.1350064

.1094102

144

144

254

254

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

91,59* (9)
23.49908 (0.0238)

63,90*(8)
23.43438 (0.0243)

48,37*(8)
22.76011 (0.0643)

49,19*(7)
0.0643 (0.0663)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-.90155

-1.1362

-1.5971

-1.5379

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.3673

0.2559

0.1102

0.1241

.58783

.83352

-.44149

-.31403

0.5566

0.4046

0.6589

0.7535

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

a) Os quatro modelos foram reprovados pelo teste Sargan, invalidando as variáveis
instrumentais.
b) Dentre os quatro modelos apenas o Modelo e atendeu às exigências dos testes de Arelano
e Bond, pois sua estatística m1 foi marginalmente significativa ( 11,02%) e negativa,
enquanto que a estatística m2 foi não significativa, mostrando haver autocorrelação de
resíduos de primeira ordem mas não de segunda ordem.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente não foi significativa para
nenhum dos quatro modelos.
Desta forma nenhum dos modelos atenderam às condições básicas dos modelos dinâmicos,
com significância estatística.
O modelo estático de feitos fixos é válido pois atendeu às condições requeridas, admitindose a exogeneidade dos regessores ( não correlacionados com os resíduos) e admtindo-se a a
hipótese de que o estimador robusto de White e de Newey-West haja controlado os efeitos
decorrentes de autocorrelação e heterocedasticidade.
A seguir os resultados para o setor de Fabricação de Máquinas e Equipamentos
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Tabela 94 Resultados do Modelo Estático para o setor 29: ROA4 = f( SCE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
SCE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocesdasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade

.146585*
Sim
.5219725*

.3769029*
Sim
.4608875*

1,98
chi2(1)= 0.45 (0.5018)
F(1,192) = 9.850* (0.0020)

1192
n/a
n/a
0.0176
4,04*
F(7,1184)

1192
0.0170
0.0033
0.1687
147.35*
Waldchi2(7)

Modelos
Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.5130561*
Sim
-.0346937**

.4669454*
Sim
.4272931*

.4669454*
Sim
.4272931*

818
n/a
n/a
0.1973
34,46*
F(6, 811)

1192
0.0152
0.0025
0.1707
24,83*
F(7,844)

1192
0.0152
0.0025
0.1707
23.90*
F(7,844)

Seleção do modelo Estático
Significância
* p
Estatística
p-valor
Resultado
** p
Teste F( 340,844 ) (4)
9,64*
0.0000
Efeito Fixo
*** p
Breush-Pagan chi2(1) (5)
782.85*
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7) (6)
23,65*
0.0013
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário da Variância (FIV) revelou um nível médio de multicolineariedade
de 1,98 no período de 2001 a 2006.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) não rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c)

O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível de
1% de significância; e

d) O Teste Hausman indicou Efeitos Fixos ao rejeitar a Hipótese nula a 5% de significância.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a 1% de
significância; a seguir foi estimada a SCE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste t rejeitou
a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da SCE na opção robusta de
White e Newey-West (trata efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade). O sinal é
positivo para a criação de valor.
Relaxando-se a hipótese de exogeneidade dos regressores, na presença de autocorrelação
observada, vem o modelo dinâmico.
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Tabela 95 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 29: ROA4 = f( SCE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

.2162938

.2184967

.4344097*

.3750714*

ROA4_2

.1629604**

.1654964**

n/a

n/a

SCE

.683546

.6839166*

.5129943*

.5821888*

SCE _1

-.1134025

-.1145507

-.2120107**

n/a

SCE_2

.0053196

n/a

n/a

n/a

Sim

sim

Sim

Sim

.1835551

.1832114

.1908434*

.1108396***

273

273

470

470

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

79,39*(9)
13.04468 (0.3658)

78,38*(8)

107,97*(8)

13.06676 (0.3642)

20.40906 (0.1178)

108,89*(7)
19.68233 (0.1405)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.6506

-2.6532

-4.5065

-4.1631

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0080

0.0080

0.0000

0.0000

1.342

1.344

.34081

.39327
0.6941

0.1796

0.1790

0.7332

Teste Wald

(2)

(2)

(2)

(2)

Estatística de longo prazo

n/a

n/a

+0,5321

+0,5822

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(2) A soma nula de SCE e suas defasadas foi rejeitada pelo Tese Wald.

Com relação ao resultado dos modelos dinâmicos:
a) Os quatro modelos foram aprovados pelo teste Sargan validando as variáveis
instrumentais, ao rejeitar ao não rejeitar a hipótese nula de validade dos instrumentos.
b) Os quatro modelos atenderam às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua
estatística m1 foi significativa e negativa,

enquanto que a estatística

m2 foi não

significativa, mostrando haver autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas não de
segunda ordem.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente foi significativa apenas
para os modelos 3 e 4, a 1%; para os modelos 3 e 4 não foi significativa.
Desta forma apenas os modelos 3 e 4 aenderam às exigências ds testes dinâmicos. Os
coeficientes foram tratados pelo estimador robusto de White e de Newey-West para
heterocedasticidade e autocorrelação.
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A seguir os resultados que auxiliam na investigação da Hipótese 4, que trata da relevância
explicativa da Eficiência do Capital Empregado (CEE), por meio do seguinte modelo:

A seguir um quadro resumindo os resultados dos modelos estáticos e dinâmicos aplicados aos
cinco setores:
Setores
34
36
19
17
29

Amostra geral e setorial
Amostra ajustada extraída da PIA(1)
Fabricação. e Montagem.de Veículos Automotivos,
Reboques e Carrocerias
Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro,
artigos de viagem e calçados
Fabricação de Produtos Têxteis
Fabricação de Máquinas e Equipamentos

Modelo com variância Robusta
Estático
Dinâmico
Sim
Não
Sim
M2,M3 e M4(sim)
Sim
Sim

M2(sim)
Não

Sim
Sim

Não
M3(sim)

Quadro 2 Resumo dos Resultados para ROA4 = f( CEE; Dummy de ano)
Fonte: o autor com base nas saídas dos modelos reportados no apêndice 9
Nota
(1) Resultados reportados no Apêndice 9

De acordo com o quadro visto pode-se inferir que:
a) Todos os cinco setores explicam de forma significativa a criação de valor pela variável
“Eficiência do Capital Empregado - CEE”, segundo Pullic ( 2000, 2002 e 2002b),
modelo esse brevemente discutido em 3.14.1, segundo as regressões estimadas por
Modelos Estáticos.
b) Dentre os cinco setores estudados três setores explicam de forma significativa a
criação de valor pela variável “Eficiência do Capital Empregado - CEE”, a nível de
modelos dinâmicos.
As tabelas a seguir resumem as saídas dos modelos estáticos e dinâmicos para os cinco
setores aqui analisados, bem como para a amostra ajustada da PIA para

a variável

independente Eficiência di Capital Empregado de Pullic (2000, 2002 2 2002b).
A seguir uma breve análise do modelo estático para o setor 34, de Fabricação e Montagem de
Veículos Automotivos, Reboques e Carrocerias
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Tabela 96 Resultados do Modelo Estático para o Setor 34: ROA4 = f( CEE;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
CEE
Constante
Dummy 2001 a 2006
Estatísticas/ Testes
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Fator FIV
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade
Teste F( 239,618 ) (4)

Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

.7903458*
.12*
Sim

.8416269
-.0057908
Sim

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within

.827243*
.0006754
Sim

.8691015*
.0779593 *
Sim

chi2(1) = 0.87 (0,3504)
F(1,156) = 20.625 (0,0000)
2,47
865
865
611
865
n/a
0.7013
0.7018
n/a
n/a
0.7156
0.7169
n/a
0.6999
0.7323
0.7220
0.7325
288.80*
2258.56*
265.02*
241.73*
F(7,857)
Wald (7)
F(6,604)
F(7,618)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado
6.98
0.0000
Efeito Fixo
514.51
0.0000
Efeito Aleatório

Efeito Fixo Wt.
c/ variancia
Robusta

.8691015 *
.0779593 *
Sim

865
0.7013
0.7156
0.7325
146.66*
F(7,618)
Significância
* p
** p
*** p

9.62
0.2112
Efeito Aleatório
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,47 no período de 2001 a 2006.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) não rejeitou a
hipótese nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 1% de significância; e
d) O Teste Hausman levou a resultado indicativo de Efeitos Aleatórios.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a 1% de
significância; a seguir foi estimada a CEE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste t rejeitou
a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da CEE na opção robusta de
White e Newey-West (trata efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade). O sinal é
positivo para a criação de valor.
Abrindo-se mão da hipótese de exogeneidade dos regressores, na presença de autocorrelação,
a seguir o estimador dinâmico com variáveis instrumentais.
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Tabela 97 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 34: ROA4 = f( CEE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

.2425539

.2593958***

.218182***

.1185505**

ROA4_2

.0317129

-.0051699

n/a

n/a

CEE

.9476516*

.9447819*

.8842657*

.9150367*

CEE _1

-.201093

-.2119327

-.1721774

n/a

CEE_2

-.0505502

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

-.201093**

.0520077***

.0715522*

.016222

210

210

367

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...

1414,78* (9)

Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

13.40593 (0,3402)

1359,52* (8)
13.23032 (0,3525)

869,70* (8)
11.44858 (0,6505)

8.712506 (0,8490)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.2104

-2.3203

-2.8909

-3.1241

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0271

0.0203 |

0.0038

0.0018

1.236

1.4422

1.108

1.1355
0.2562

0.2165

0.1492

0.2679

Teste Wald

n/a

(3)

(3)

(3)

Estatística de longo prazo

n/a

+0,980

+0,910

+0,925

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
(3) Foram rejeitadas as possbilidades de soma zero de CEE e defasadas, rejeitando-se a hipótese nula; o sinal pode ser determinado

Com relação aos resultados dos modelos dinâmicos:
a) O teste Sargan validou as variáveis instrumentais para todos os modelos ao não rejeitar a
hipótise nula, validando as variáveis instrumentais;
b) Todos os modelos atenderam às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua
estatística m1

foi significativa e negativa enquanto que a estatística

m2 foi não

significativa, mostrando haver autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas não de
segunda ordem.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente foi significativa a 1% de
significância apenas para os modelos 2,3 e 4.
Desta forma os três modelos 2,3 e 4 atenderam às condições básicas dos modelos dinâmicos,
com significância estatística mostrando que a variável Eficiência do Capital Empregado CEE de Pullic ( 2000, 2002 e 2002b) contribui positivamente para a criação de valor neste
setor nos modelos estáticos e dinâmicos.
A restrição destes modelos é há neles a presença de uma variável aleatória, desconhecida.
A seguir uma breve análise do setor de Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
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Tabela 98 Resultados do Modelo Estático para o Setor 36: ROA4 = f( CEE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados
Modelos
OLS Pooled

Var. Dependente
ROA 4 (1)
Var. Independentes
CEE
Constante
Dummy 2001 a 2006
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade

.7915737 *
.1530223 *
sim

Teste F(255,703 ) (4)

Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

Efeito
Aleatório

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

.865077
.0143056
Sim

Efeito Fixo
Within

.8987238*
.0074219
Sim

.9223172*
0826762*
sim

1,80
chi2(1) = 43.74 (0,0000)
F(1,159) = 15.770 (0,0001)
966
966
677
966
0.6536
n/a
0.6538
n/a
0.6552
n/a
0.6552
n/a
0.6514
0.7354
0.7156
0.7356
258.58*
2336.79*
284.45*
279.41*
F(7,958)
Wald (7)
F(6,670)
F(7,703)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado
7.09
0.0000
Efeito Fixo
535.18
0.0000
Efeito Aleatório
26.36

0.0004

Efeito Fixo Wt.
c/ variancia
Robusta

.9223172*
.0826762*
Sim

966
0.6536
0.6552
0.7356
154.09*
F(7,703)
Significância
* p
** p
*** p

Efeito Fixo

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,80 no período de 2001 a 2006.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 1% de significância; e
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman levou a resultado indicativo de
Efeitos Fixos.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão de variância robusta a 1% de
significância; a seguir foi estimada a CEE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste t rejeitou
a hipótese nula a 1% de significância validando o coeficiente da CEE na opção robusta de
White e Newey-West (trata efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade). O sinal é
positivo para a criação de valor. A seguir breve comentário do resultado com o modelo
dinâmico.
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Tabela 99 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 36: ROA4 = f( CEE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

.2476384

.586401*

.2463858

.0856596 (0,111)

ROA4_2

-.0289371

.0093403

n/a

n/a

CEE

.9982965*

.9965522*

.9313536*

.9495133*

CEE _1

-.2064636

-.5040073*

.2047646

n/a

CEE_2

.027899

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.0351386

-.0236086

.0750305*

.0559331

236

236

402

402

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

618,73* (9)
19.04876 (0.0874)

435,69* (8)
10.61327 (0.5623)

604,24*(8)
14.2311 (0.4326)

678,77*(7)
15.70228 (0.3319)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-2.6415

-2.785

-2.1089

-3.5282

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0083

0.0054

0.0350

0.0004

-.85666

-.44543

-.61293

-1.0211

0.3916

0.6560

0.5399

0.3072

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

a) O teste Sargan validou as variáveis instrumentais para todos os modelos ao não rejeitar a
hipótise nula, validando as variáveis instrumentais apenas para os modelos 2,3 e 4;
b) Os quatro modelos atenderam às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua
estatística m1 foi significativa e negativa,

enquanto que a estatística

m2 foi não

significativa, mostrando haver autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas não de
segunda ordem.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente foi significativa a 1% de
significância apenas para os modelos 2; para o modelo 4 foi marginalmente significante
( o teste t reprovaou o coeficiente a 11% quando o limite de significância fixado foi de
10%).
Desta forma apenas os modelo 2 e 4 atenderam às condições básicas dos modelos dinâmicos,
com significância estatística mostrando que a variável Eficiência do Capital Empregado CEE de Pullic ( 2000, 2002 e 2002b) contribui positivamente para a criação de valor neste
setor nos modelos estáticos e dinâmicos.
A seguir uma breve análise do setor de Preparação de couros e fabricação de artefatos de
couro, artigos de viagem e calçados
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Tabela 100 Resultados do Modelo Estático para o setor 19: ROA4 = f( CEE;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
CEE
Constante
Dummy 2001 a 2006
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelaçãoserial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade

.6107611*
.2658714 *
Sim

.7192616*
.1985716*
Sim

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

Efeito Fixo
Within

.7907245*
-.0094091
sim

.7723585*
.1777021*
sim

1,71
chi2(1)= 94.70 (0.0000)
F(1,141) = 8.020 (0.0053)
845
845
567
n/a
0.4678
n/a
n/a
0.335
n/a
0.4644
0.6870
0.6975
105.5*
1356.05*
218.50*
F(7,837)
Wald (7)
F(6,560)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
8.99
0.0000
378.71
0.0000

845
0.4674
0.3344
0.6872
187.04*
F(7,596)

Resultado
Efeito Fixo
Efeito Aleatório
Breush-Pagan (5)
49.15
0.0000
Efeito Fixo
Hausman (6)
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
Teste F(241,596 ) (4)

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.7723585*
.1777021*
Sim

845
0.4674
0.3344
0.6872
127.02*
F(7,596)
Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,71 no período de 2001 a 2006.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 1% de significância; e
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman levou a resultado indicativo de
Efeitos Fixos.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão a 1% de significância; a
seguir foi estimada a CEE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste t rejeitou a hipótese nula
a 1% de significância validando o coeficiente da CEE na opção robusta de White e NeweyWest (trata efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade). O sinal é positivo para a criação
de valor. A seguir breve comentário do resultado com o modelo dinâmico.
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Tabela 101 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 19: ROA4 = f( CEE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

-.0943183

-.0135681

-.0415627

.0216822

ROA4_2

-.0541742

-.0188935

n/a

n/a

CEE

.925078*

.9301074*

.8540628*

.8604756*

CEE _1

.130716

.0628694

.0471205

n/a

CEE_2

.0292905

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.0552288

.0397155

.0748716

.0614075

173

173

318

318

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

453,22*(9)
10.7288 (0.5523)

336,27*(8)
10.26893 (0.5924)

713,08*(8)
10.06737 (0.7572)

648,17*(7)
9.727366 (0.7818)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-1.2154

-1.3518

-2.205

-2.6711

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.2242

0.1764

0.0275

0.0076

-.33353

-.34499

-.46705

-.04527

0.7387

0.7301

0.6405

0.9639

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

a) O teste Sargan validou as variáveis instrumentais para todos os modelos ao não rejeitar a
hipótise nula, validando as variáveis instrumentais apenas para os modelos 2,3 e 4;
b) Dos quatro modelos apenas o Modelo 3 e 4 atenderam às exigências dos testes de
Arelano e Bond, pois sua estatística m1 foi significativa e negativa, enquanto que a
estatística m2 foi não significativa, mostrando haver autocorrelação de resíduos de
primeira ordem mas não de segunda ordem.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente não foi significativa a
10% de significância em nenhum dos quatro modelos.
Desta forma nenhum dos modeos atenderam às condições básicas dos modelos dinâmicos,
com significância estatística mostrando que a variável Eficiência do Capital Empregado CEE de Pullic ( 2000, 2002 e 2002b) não contribui positivamente para a criação de valor
neste setor nos dinâmicos. Nesse caso o modelo possível foi o estático.
O modelo estático de feitos fixos é válido admitindo-se a exogeneidade dos regressores ( não
correlacionados com os resíduos) e admtindo-se a a hipótese de que o estimador robusto de
White e de Newey-West haja controlado os efeitos decorrentes de autocorrelação e
heterocedasticidade.
A seguir uma breve análise do setor de Fabricação de Produtos Têxteis
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Tabela 102 Resultados do Modelo Estático para o setor 17: ROA4 = f( CEE;Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito Aleatório

.745698 *
Sim
.1099904 *

.8365601*
Sim
.0378138 **

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
CEE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Withi
Teste F regressão (3)

1,87
chi2(1) = 165.54 (0,0000)
F( 1,105) = .683 (0,0577)
644
644
n/a
0.6262
n/a
0.5686
0.6244
0.7592
153.71*
1598.99*

Graus de Liberdade

F(7,636)

Modelos

Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

.9271533*
sim
.0112874

.8887075*
Sim
.0152324

0.7603
234.08*

644
0.6254
0.5670
0.7594
206.94*

644
0.6254
0.5670
0.7594
78,10*

F(6,435)

F(7,459)

F(7,459)

n/a
n/a

Seleção do modelo Estático

Teste F( 177,459 ) (4)

Breush-Pagan (5)
Hausman (6)

Estatística
11.36
580.59

p-valor

45.62

0.0000

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.8887075*
Sim
.0152324

442

Wald (7)

Efeito Fixo
Within

0.0000
0.0000

Resultado
Efeito Fixo
Efeito Aleatório
Efeito Fixo

Significância
* p
** p
*** p

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,87 no período de 2001 a 2006.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel rejeitou a
hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos ao nível
de 10% de significância; e
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman levou a resultado indicativo de
Efeitos Fixos.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão a 1% de significância; a
seguir foi estimada a CEE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste t rejeitou a hipótese nula
a 1% de significância validando o coeficiente da CEE na opção robusta de White e NeweyWest (trata efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade). O sinal é positivo para a criação
de valor. A seguir breve comentário do resultado com o modelo dinâmico.
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Tabela 103 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 17: ROA4 = f( CEE;Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

-.1031372

-.0453371

-.2009687

-.0403003

ROA4_2

-.1156333

-.0157192

n/a

n/a

CEE

.9555687*

.9524506*

.9265531*

.9313298*

CEE _1

.0777568

.0228883

.1974138

n/a

CEE_2

.1268284

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.0252292.

.0391767

.0137494

.0349966

144

144

254

254

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...

548,44*(9)

394.81*(8)

33.32355 (0,0009)

32.66044 (0,0011)

m1 (z)

-.87335

-1.1028

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.3825

0.2701

0.4787

0.0503

1.3501

.85062

-1.6883

-1.1771

0.1770

0.3950

0.0914

0.2391

Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

752,39*(8)
21.34137 (0,0932)

389,57*(7)
20.13779 (0.1259)

Arelano-Bond (2)
-.70833

-1.9576

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

Com relação aos modelos dinâmicos:
a) Dentre os quatro modelos o teste Sargan validou as variáveis instrumentais apenas para o
modelo 4 não rejeitar a hipótise nula, validando as variáveis instrumentais; no demais as a
significância das variáveis instrumentais foi rejeitada.
b) Dos quatro modelos apenas o Modelo atendeu às exigências dos testes de Arelano e
Bond, pois sua estatística m1 foi significativa e negativa, enquanto que a estatística m2
foi não significativa, mostrando haver autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas
não de segunda ordem.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente não foi significativa a
10% de significância e além disso o sinal foi negativo, contrário ao esperado pela teoria.
Desta forma nenhum dos modelos atenderam às condições básicas dos modelos dinâmicos,
com significância estatística.
O modelo estático de feitos fixos é válido pois atendeu às condições requeridas, admitindose a exogeneidade dos regressores ( não correlacionados com os resíduos) e admtindo-se a a
hipótese de que o estimador robusto de White e de Newey-West haja controlado os efeitos
decorrentes de autocorrelação e heterocedasticidade.
A seguir uma breve análise do setor de Fabricação de Máquinas e Equipamentos.
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Tabela 104 Resultados do Modelo Estático para o setor 29: ROA4 = f( CEE;Dummy 2001 a 2006).
Variáveis e dados

OLS Pooled

Efeito
Aleatório

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
CEE
Dummy 2001 a 2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocesdasticidade(2)
Autocorrelação serial(2)
Observações
R2 Overall
R2 Between
R2 ajustado/Within
Teste F da regressão (3)
Graus de liberdade

.7613645*
Sim
.1799705*

.8071162*
sim
.147911*

Modelos
Efeito Fixo
Wt. c/ 1
diferença

.827185*
sim
-.0171565***

Efeito Fixo
Within

.840776*
sim
.1323017*

1,98
Chi(1) = 123,88* (0,0000)
F(1,192) = 2,492 ( 0,1161)
1192
1192
818
1192
n/a
0.5610
n/a
0.5609
n/a
0.5349
n/a
0.5348
0.5585
0.6670
0.6347
0,6671
216.26*
2055,45*
237,61*
241,56*
F(7,1184)
Wald(7)
F(6,811)
F(7,844)
Seleção do modelo Estático
Estatística
p-valor
Resultado
Teste F( 340,844 ) (4)
11,09
0,0000
Efeito Fixo
Breush-Pagan (5)
885,97
0,0000
Efeito Aleatório
Hausman (6)
41,80
0,0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).

Efeito Fixo
Wt.c/ varianc.
Robusta

.840776*
Sim
.1323017*

1192
0.5609
0.5348
0.6671
201.11*
F(7,844)

Significância
* p
** p
*** p

(1) ROA4 = Lucro Bruto sobre Ativo Total
(2) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parênteses
(3)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(4)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(5)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(6)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Os testes estatísticos apontaram :
a) O Fator Inflacionário

da Variância (FIV)

revelou um

nível

médio

de

multicolineariedade de 1,98 no período de 2001 a 2006.
b) O teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) rejeitou a hipótese
nula de que as variâncias dos resíduos são constantes a 1% de significância;
c) O teste de autocorrelação de resíduos de Wooldridge para dados em painel não
rejeitou a hipótese nula de ausência de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos
( p-valor de 0,1161); e
d) Quanto ao modelo de painel de dados o Teste Hausman levou a resultado indicativo de
Efeitos Fixos.
O Teste F rejeitou a hipótese nula de não existência da regressão a 1% de significância; a
seguir foi estimada a CEE pelo modelo de coeficientes fixos. O teste t rejeitou a hipótese nula
a 1% de significância validando o coeficiente da CEE na opção robusta de White e NeweyWest (trata efeitos da autocorrelação e heterocedasticidade). O sinal é positivo para a criação
de valor. A seguir breve comentário do resultado com o modelo dinâmico.
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Tabela 105 Resultados do Modelo Dinâmico para o Setor 29: ROA4 = f( CEE;Dummy 2001 a 2006).
Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

ROA4_1

-.065442

.0345388

.2462001

.1320595***

ROA4_2

-.1180051

.019272

n/a

n/a

CEE

.9298959*

.9343558*

.9082981

.9288891

CEE _1

.0589482

-.039240

-.1618454

n/a

CEE_2

.1668138

n/a

n/a

n/a

Sim

sim

Sim

Sim

.089378

.0935842

.0300578

-.0063223

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val
(1)
Arelano-Bond (2)

273

273

470

470

820,63*(9)

633,41* (8)

618,34*(8)

636,83*(7)

9.964634 (0,6191)

10.95514 (0,5328)

29.33856 (0,0094)

-1.8338

30.05793 (0,0075)

m1 (z)

-1.7131

-2.7975

-2.3362

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0867

0.0667

0.0051

0.0195

-.09519

-.77626

-.78787

-.88842

0.9242

0.4376 |

0.4308

0.3743

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.

a) Dos quatro modelos o teste Sargan validou as variáveis instrumentais apenas para o
modelo 1 e 2 ao não rejeitar a hipótise nula, validando as variáveis instrumentais; no
demais as a significância das variáveis instrumentais foi rejeitada.
b) Os quatro atenderam às exigências dos testes de Arelano e Bond, pois sua estatística m1
foi significativa e negativa,

enquanto que a estatística

m2 foi

não significativa,

mostrando haver autocorrelação de resíduos de primeira ordem mas não de segunda
ordem.
c) A variável defasada de primeira ordem da variável dependente não foi significativa para
os modelos 1 e 2 ; apenas foi signficiativa a 10% de significância paa o modelo 4, mas
este não passou pelo Teste Sagan.
Os moelos não atenderam às condições básicas dos modelos dinâmicos. O modelo estático
de feitos fixos é válido pois atendeu às condições requeridas, admitindo-se a exogeneidade
dos regessores ( não correlacionados com os resíduos) obtidos pela estimador pelo robusto de
White e de Newey-West. A seguir foram anexadas os resultados mais relevantes das saídas
paa regressões “rodadas” para as amostras setoriais, na forma estática e dinâmica. Não foram
comentadas por serem resultados marginais, não essenciais aos modelos e às conclusões.
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Tabela 106 Modelo Estático, amostra da Pia: ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS
Pooled

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito
Aleatório

Efeito Fixo Within
varianc. Robusta (2)

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
Ln CIV
VAIC
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(8)
Autocorrelação serial(8)
Observações
R2 ajustado/Within(3)
Teste F e Wald (4)
Graus de Liberdade

-.0074799*
.004065*
Sim
.7386977*

.0088705*
0134153*
Sim
.4430938*

.0279608*
.0292315*
Sim
-.0214081*

.0318285*
.0207175*
sim
.049687

.0318285*
.0207175*
Sim
.049687

1,84
1,41(0,2346)
33,262(0,0000)
7239
7239
4300
7239
7239
0.0051
0.1189
0.1593
0.1302
0.1302
5,61*
340,60*
117,41*
86,91*
34,51*
F(8,7230)
Waldchi2(8)
F(7, 4292)
F(8,4643)
0.0000
Estatística
p-valor
Resultado
Significância
* p
Teste F( 2587,4643) (5)
6,17
0.0000
Efeito Fixo
** p
Breush-Pagan chi2(1)(6)
3522,13
0.0000
Efeito Aleatório
*** p
Hausman (7)
418,43
0.0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) Segundo o esimador de Newey West, conforme Yafee (2008)
(3) Para o estimador robusto R2 Between ( 0,0017) e R2Overal (0,0002).
(4)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(5)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(6)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(7)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.

Tabela 107 Modelo Dinâmico para amostra da PIA: ROA4 = f( LnCIV; VAIC;Dummy 2001 a 2006).
Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

ROA4_1

.3912385*

.3032281*

ROA4_2

.1528262**

.0669764***

n/a

n/a

Ln Civ

.0291974*

.0344049*

.0287345*

0296098*

Ln Civ _1

.0141047***

.0119913**

.0169306*

n/a

Ln Civ_2

-.0250033 **

n/a

n/a

n/a

VAIC

.0236137 **

.0248091**

.0299245*

0390027*

VAIC_1

-.0187539*

-.015767**

-.0154276**

n/a

VAIC-2

-.0146536**

n/a

n/a

n/a

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Modelo 3
.2179426*

Modelo 4
.1887559*

Sim

Sim

Sim

Sim

.0085161

-.3787359**

-.2905852**

-.1356709***

1151

1358

2184

2646

105,45*/(12)

135,06*/(10)

208,59*/(10)

212,51*/(8)

19,8477(0,1350)

17,5571(0,2277)

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

11,3973(0,4952)

9,4861(0,6609)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-4.7203

-5.251

-6.7898

-6.6949

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000 |

-.55541

.1214

1.3956

1.6664

0.5786

0.9034

0.1628

0.0956

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2) Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
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Tabela 108 Modelo Estático, amostra Pia: ROA4 = f( LnCIV, CEE,HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt.
Efeito Fixo
Within
c/ 1 diferença

Efeito Fixo Within
varianc. Robusta (2)

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
HCE
SCE
CEE
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(8)
Autocorrelação serial(8)
Observações
R2 ajustado/Within(3)
Teste F e Wald (4)
Graus de Liberdade
Decisão entre painéis
Teste F(2587, 4641)

.0107858*
-.0017791*
.0751317*
.8072401*
Sim
-.045592**

.0086851*
-.0006753
.0542093*
.8177167*
Sim
-.0101523

.0031274***
-.0002704
-.023044
.8658067*
Sim
.8658067

1,79
chi2(1) = 258.46 * (0,0000)
F(1,1023) = 40.347 (0,0000)
4300
7239
4300
0.7136
0.7107
0.7136
1191.38*
14636.45
1191.38*
F(9,4290)
Walch2(10)
F(9,4290)
Estatística
p-valor
7,62*
0.0000

.0049353*
-.0004024
-.0023938
.8632059*
Sim
.0535421

.0049353*
-.0004024
-.0023938
.8632059*
Sim
.0535421**

7239
0.7126
1150.83
F(10,4641)
Resultado
Efeito Fixo

7239
0.7126
520,85
F(10,4641)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)
3899.46*
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7)
77,81*
0.0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) Segundo o esimador de Newey West, conforme Yafee (2008)
(3) Para o estimador robusto R2 Between ( 0,5479) e R2Overal (0,6052).
(4)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(5)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(6)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(7)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.
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Tabela 109 Modelo Dinâmico, amostra Pia: ROA4 = f( LnCIV, CEE,HCE,SCE,Dummy 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens)(3)
Modelo1

Modelo2

Modelo3

Modelo4

ROA4_1

.3212613**

.2876641*

.2347608*

.057207*

ROA4_2

.0649802

.0038718

n/a

n/a

LNCIV

-.0007548

-.000307

.0031352

.0044837*

LNCIV_1

.0025609

.0004096

.0014772

n/a

LNCIV_2

.0001642

n/a

n/a

n/a

HCE

-.0001939

-.0002185

-.0005925

-.0010655

HCE_1

.000161

.0005318

.0002903

n/a

HCE_2

-.0008318

n/a

n/a

n/a

-.1070083***

.0005318 **

-.1094879*

-.0590094**

SCE_1

.0478344

.0406735

.0416333

n/a

SCE_2

-.0299059

n/a

n/a

n/a

SCE

CEE

.9340861*

.9491311*

.9093266*

.9273301*

CEE_1

-.3048845*

-.2650778*

-.2197486

n/a

CEE_2

-.0756466

n/a

n/a

n/a

Var. Dummy 2001-2006

Sim

Sim

Sim

Sim

.10084

.1174729(0,12)

.0612398

.0261734

1151*(18)

1358

2184

2646*(10)

1743,08*(14)

2474,31*(14)

n/a

8,4019(0,7530)

9,7061(0,6417)

9,0716(0.8264)

10,46349(0.7276)

m1 (z)

-3.3161

-3.5593

-5.1656

-6.5039

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0009

0.0004

0.0000

0.0000

-.28619

1.264

-.67352

1.1919

0.7747

0.2062

0.5006

0.2333

LnCIV+LnCIV_1 = 0

0,06(0,8067)

0,00(0,9849)

1,26(0,2621)

n/a

HCE + HCE_1=0

0,00(0,9841)

0,04(0,8513)

0,04(0,8385)

n/a

CEE + CEE_1 = 0

25,72*(0,0000)

42,04*(0,0000)

82,46*(0,0000)

n/a

SCE + SCE_1 = 0

0,07(0,7914)

1,24(0,2651)

1,52(0,2179)

n/a

Intercepto
Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)
Arelano-Bond (2)

Teste Wald

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
Significância: (*) 1%; (**) 5% e (***) 10%.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
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Tabela 110 Modelo Estático, amostra Pia: ROA4 = f( LnCIV,Dummy 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS
Pooled

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito
Aleatório

Efeito Fixo Within
varianc. Robusta (2

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
LnCIV
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(8)
Autocorrelação serial(8)
Observações
R2 ajustado/Within(3)
Teste F e Wald (4)
Graus de Liberdade

-.0048957*
Sim
.7138059*

.0145598*
Sim
.4053071*

.038926*
Sim
-.0205044*

1,92
chi2(1) = 39.76 * (0.0000)
F(1,1023)=26.168 *(0,0000)
7239
7239
430
0.0016
0.0528
0.0481
2,67*
94.82*
32,23*
F(7,7231)
Waldchi2(7)
F(6,4293)

Teste F(2587, 4644) (5)

5,61*

0.0000

.0402649*
Sim
-.0040344

7239
0.0610
43,10*
F(7,4644)
Resultado
Efeito Fixo

.0402649*
Sim
-.0040344

7239
0.0610
34,04*
F(7,4644)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)(6)
3405.02*
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7) (7)
243.02*
0.0040
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) Segundo o esimador de Newey West, conforme Yafee (2008)
(3) Para o estimador robusto R2 Between (0.0064 ) e R2Overal (0.0011) .
(4)Teste F de signifcância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(5)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(6)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(7)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.
(8) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parêntreses

Tabela 111 Modelo Dinâmico, amostra Pia: ROA4 = f( LnCIV, Dummy 2001 a 2006).
Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo1

Modelo2

Modelo4

ROA4_1

.3515543*

.1552563*

.217862*

ROA4_2

.1318426**

.0854221**

n/a

n/a

LNCIV

.0378833*

.0440727 *

.0414577*

.0433396*

LNCIV_1

.0221053*

.018728*

.0238485*

n/a

LNCIV_2

-.0341154*

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.1205491

-.5911332*

-.5072848*

-.2206768

1151

1358

2184

2646

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

.2565362*

Modelo3

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

84,36* (9)
9.496928(0.6600)

111,49(8)
9.614205(0.6498)

172,88*(8)
19.31773(19.31773)

153,04*(7)
17.58754(0.2262)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-4.9646

-5.4885

-7.4367

-8.158

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

-.43091

-.00045

1.4362

2.2178

0.6665

0.9996

0.1510

0.0266 |

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2) Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
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Tabela 112 Modelo Estático, amostra da Pia : ROA4 = f( ICE;Dummy ano 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt.
Efeito Fixo
Within
c/ 1 diferença

Efeito Fixo Within
varianc. Robusta (2

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
ICE
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(8)
Autocorrelação serial(8)
Observações
R2 ajustado/Within(3)
Teste F e Wald (4)
Graus de Liberdade

.0024321*
Sim
.5602318

.017128*
Sim
.5165756*

.0333472 *
Sim
-.015784*

.0266235*
Sim
.4898902*

0,56
chi2(1)= 27,41(0,000)
F(1, 2491)=121.887 (0,000)
15.106
15.106
10.408
0.0019
0.0708
0.0919
5.15*
553.88
176.59*
F(7, 15098) Waldchi(7)
F(6, 10401)

Teste F( 4190, 10908) (5)

7,81

0.0000

15106
0.0723
121.44*
F(7,10908)
Resultado
Efeito Fixo

.0266235*
Sim
.4898902*

15106
0.0723
13,80*
F(7,10908)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)(6)
9431,04
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7) (7)
298.22
0.0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) Segundo o esimador de Newey West, conforme Yafee (2008)
(3) Para o estimador robusto R2 Between (0,0001) e R2 Overall (0,0011)
(4)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(5)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(6)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(7)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.
(8) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parêntreses

Tabela 113 Modelo Dinâmico para amostra da PIA: ROA4 = f( ICE;Dummy ano 2001 a 2006).

Variável Dependente ROA4
Variáveis Independentes

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens
Modelo 1

Modelo 2

ROA4_1

.3618472 *

.3525594*

.3023509*

.2611112*

ROA4_2

.1118791*

.0858248*

n/a

n/a

ICE

.0315646 *

.032204 *

.039111

.0429087*

ICE_1

-.0205607*

-.0171497**

-.018615*

n/a

ICE-2

-.0104577***

n/a

n/a

n/a

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Modelo 3

Modelo 4

Sim

Sim

Sim

Sim

.3225353*

.2988008*

.3490964

.2923539*

3440

3440

5987

5987

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

127,61*(9)
12.45013 (0.4102)

127,42*(8)
12.39454 (0.4145)

182,17*(8)
32.81273(0.0031)

157,92*(7)
33.5625(0.0024)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-8.3135

-8.2991

-11.342

-11.399

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

-.34924

.11038

1.6109

1.3007

0.7269

0.9121

0.1072

0.1934

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2) Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
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Tabela 114 Modelo Estático, amostra da Pia : ROA4 = f( VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).

Variáveis e dados

OLS
Pooled

Efeito
Aleatório

Resultados e testes de Significância
Efeito Fixo Wt. c/ Efeito Fixo
Within
1 diferença

Efeito Fixo Within
varianc. Robusta (2

Var. Dependente ROA 4 (1)
Var. Independentes
VAIC
Dummy de 2001-2006
Constante
Estatísticas/ Testes
Fator FIV
Heterocedasticidade(8)
Autocorrelação serial(8)
Observações
R2 ajustado/Within(3)
Teste F e Wald (4)
Graus de Liberdade

.0080212*
Sim
.5399073*

.0238238*
Sim
.4848502*

.0396952*
Sim
-.015541*

1,92
chi2(1) = 272.03 * (0.0000)
F(1,2491) = 124.730 (0.0000)
15.106
15.106
10408
0.0097
0.1119
0.1393
22.06*
1064.93*
281.64*
F(7,15098)
Waldch(7)
F(6,10401)

Teste F( 4190, 10908) (5)

8,2-*

0.0000

.0327879*
Sim
.4549689*

15.106
0.1126
197,75*
F(7,10908)
Resultado
Efeito Fixo

.0327879*
Sim
.4549689*

15.106
0.1126
14,31*
F(7,10908)
Significância
* p
** p
*** p

Breush-Pagan chi2(1)(6)
9811.27*
0.0000
Efeito Aleatório
Hausman chi2(7) (7)
325.24*
0.0000
Efeito Fixo
Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
(1) ROA4 = Retorno (Lucro Bruto) sobre Ativo total
(2) Segundo o esimador de Newey West, conforme Yafee (2008)
(3)R2 ajustado para o Pooled OLS, R2Within para os demais
(4)Teste F de significância conjunta dos coeficientes da regressão, o mesmo para o teste Wald do Efeito Aleatório
(5)Teste F segundo da decisão entre os Modelos de Efeitos Fixos e Pooled OLS: se significativo prevalece o Ef.Fixo
(6)Teste Breush-Pagan comparando Efeitos Aleatórios com Efeito Pooled OLS, se significativo vence o M.Aleatório
(7)Teste Hausmann comparando Efeitos Aleatórios com Efeitos Fixos, se significativo prevalece o Efeitos Fixo.
(8) A estatística vem reportada em primeiro lugar e o p-valor entre parêntreses

Tabela 115 Modelo Dinâmico para amostra da PIA: ROA4 = f( VAIC;Dummy ano 2001 a 2006).
Variável Dependente ROA4

Modelos Dinâmicos alternativos, com variância robusta para defasagens de 1 a 2 ordens

Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

ROA4_1

.3744851*

.3603811*

.3101321*

.2466212*

ROA4_2

.1186238*

.082049*

n/a

n/a

VAIC

.0376724*

.0383786*

.0461448*

.0503762*

VAIC_1

-.0232786*

-.019501*

-.018615*

n/a

VAIC-2

-.0111079 (0,104)

n/a

n/a

n/a

Sim

Sim

Sim

Sim

.3004791*

.2741543*

.2959721*

.2511253*

3440

3440

5987

5987

Var. Dummy 2001-2006
Intercepto

Modelo 3

Modelo 4

Testes do Modelo Dinâmico,
Observações
Wald 2 / chi2 com g.l. =...
Estatítstica Sargan: Est/P-val (1)

136,11* (9)
12.40845 (0.4135)

136,92*(8)
12.25383 (0.4255)

198,60*(8)
32.20565 (0.0037)

167,53*(7)
33.23059 (0.0027)

Arelano-Bond (2)
m1 (z)

-8.0448

-8.026

-10.201

-10.321

p.valor ( Prob > z)
m2 (z)
p.valor ( Prob > z)

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

-.73492

-.10014

1.3417

.81387

0.4624

0.9202

0.1797

0.4157

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas do Stata. SE/10 e PIA (IBGE).
* p
; ** p
; ** p
n/a: não aplicável, ou seja, a variável não foi considerada no modelo.
(1)A estatística vem reportada em primeiro lugar e o seu respetivo p-valor entre parênteses.
(2)Testes de Arelano Bond para autocorrelação nula nos erros das primeira diferença.
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Apêndice 10 - Resultados gerados pelas variações dos modelos completos do VAIC
Hipótese

Modelo

1

ROA4 = f( VAIC;LnCIV)

2
3
4

5.

ROA4 = f(VAIC)
ROA4 = f(LnCIV)
ROA = f( LnCIV,;CEE;ICE)

ROA4 = f(ICE)

Variável testada é
significativa e
cria valor
VAIC e LnCIV

Resultados nos setores (1)

VAIC

Dinâmico: 34

LnCIV

Dinâmico: 34 e 29

VAIC

Estático: 34,36,17,19 e29

VAIC

Dinâmico: 34,36 e 29

LnCIV

Estático : 34,36,17,19 e29

LnCIV

Dinâmico:34, 36 e 29.

ICE

Estático: 17

ICE

Dinâmico: 29 ( na margem)

CEE

Estático: 34,36,17,19 e29

CEE

Dinâmico: 34,36 e 29

ICE cria valor

Estático: 34,36,17,19 e29

Estático: 34,36,17,19 e29

Dinâmico: 34,36 e 29
ROA4 = f(CEE)

CEE cria valor

Estático: 34,36,17,19 e29
Dinâmico: 34,36 e 29

4

5
5

ROA = f( Ln CIV; CEE;HCE;SCE)

ROA4 = f(HCE)
ROA = f(SCE)

HCE

Estático: 34 e 29 (marginal)

HCE

Dinâmico: -

SCE

Estático: 19,17 e 29 (marginal)

SCE

Dinâmico: -

HCE

Estático: 34,36,17,19 e29

HCE

Dinâmico: 34,36 e 29

SCE

Estático: 34,36,17,19 e29

SCE

Dinâmico: : 34,36 e 29

Quadro 16 Resumo dos resultados dos Modelos aplicados aos Setores

Fonte: o autor com base nas saídas dos modelos testados.
(1) Resultados com base nas saídas reportadas.
(2) Marginal significa “marginalmente significante”, p-valor pouco maior que 10% e inferior a11%..
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Apêndice 11: Coeficientes dos Setores Comparados para ROA4 = F( VAIC,LnCIV)
Modelo

ROA4

VAIC

LnCIV

Dummy ano

Intercepto

0,207175*

0,0318285*

Dummy ano

.049687

Estático
Amostra da PIA

Setor 34: Setor de Fabricação e Montagem de Veículos Autos, Reboques e Carrocerias
0,0729252*
0,0249368*
Dummy ano
Setor 36: Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas
0,0762813*
0,0423403*
Dummy ano
Setor 19: Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados
0,0621568
0,0253106*
Dummy ano
Setor 17: Fabricação de Produtos Têxteis
0,052998*
0,0187385*
Dummy ano
Setor 29: Fabricação de Máquinas e Equipamentos
0,079729
0,0138785
Dummy ano
ROA4_1

Dinâmico (4)

ROA4_2

VAIC

Amostra da PIA
M2
+0,014340
0,3032281*
0,06697***
0,02480**
M3
+0,018537
0,2179426*
n/a
0,029924*
Setor 34: Setor de Fabricação e Montagem de Veículos Autos, Reboques e Carrocerias (3)
M2
+0,33657
0,522443**
0.17230***
0.102741*
M3
+0,07135
0,3984015**
n/a
0,074349*
M4
+0,14484
0,4188589*
n/a
0,084175*
Setor 29: Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas (3)
M3
+0,02921
0,3785585
n/a
0,077359*
Setor 36: Fabricação de Máquinas e Equipamentos (3)
Setor 17: Fabricação de Produtos Têxteis (3)
Setor 19: Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados (3)
ROA4_1
ROA_2
LnCIV
Dinâmico(4)
Amostra da PIA
M2
+0,07360
0,3032281*
0,06697***
0,0344049*
M3
+0,05838
0,2179426*
n/a
0,0287345*
Setor 34: Setor de Fabricaçação e Montagem de Veículos Autos, Reboques e Carrocerias (2)
M4
+0,08735
0,4188589*
n/a
0,0365903*
Setor 29: Fabricação de Máquinas e Equipamentos (2)
M3
+0,06397
0,3785585**
n/a
(3)
M4
+0,08386
0,2567828*
n/a
0,0215357**
Setor 36: Fabricação de Móveis e Indústrias Diversas(2)
Setor 17: Fabricação de Produtos Têxteis (2)
Setor 19: Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados (2)

-0,30968
-2,59235
0,1102789
0,0152422
0,2138823*
VAIC_1

VAIC_2

-0,015767**
-0,015427**

n/a

(2)
-0,031423**
n/a

n/a
n/a
n/a

-0,059209**

n/a

LnCIV_1

LnCIV_2

0,0119913**
0,0169306*

n/a
n/a

n/a

n/a

0,0242165**
n/a

n/a
n/a

Fonte: preparado pelo autor com base nas saídas dos modelos por STATA 10/SE. e N/a - não aplicável

* p

n/a – não aplicável

; ** p

; *** p

(1)Estes coeficientes constam das saídas mas não foram significativos
(2)Dada a configuração da equação os modelos dinâmicos em painel foram rejeitados nos testes estatísticos neste setor, ou
(3)Derivada parcial:
.
(4)Os modelos de M1 a M4 variam em função das defasagens de Yit e Xit . Ver 3.7.3.

244

Apêndice 12– Teste de médias para os coeficientes das regressões
Com o objetivo de confirmar (ou não) a aparente indicação de graus de intensidade
variáveis na formação de valor, nos setores analisados, realizou-se um teste de médias com os
coeficientes setoriais gerados pela regressão de ROA4 = f(VAIC; LnCIV; dummy ano), entre
os setores, dois a dois.
A hipótese nula foi a seguinte:
ou
Foram comparados os betas dos cinco setores, 34, 36, 17, 19 e 29, assumindo,
alternativamente, os valores de

.

A fórmula utilizada para o teste de médias foi a abaixo explicitada, com graus de
liberdade : g.l. = n1+ n2 - 2 ( STEVENSON, 2001).

Na Tabela 123, a seguir, os testes de médias realizados com o coeficiente da variável
Independente VAIC, estimado por meio de modelos estáticos.
Tabela 116 - Teste de Médias de coeficientes setoriais para a Variável VAIC
Setor

34 x 36
34 x 19
34 x 17
34 x 29
36 x19
36 x 17
36 x 29
19 x 17
19 x 29
17 x 29
Fonte:
Nota: [1] :

Variável 1
Estimativa (b1)

0,072925
0,072925
0,072925
0,072925
0,076281
0,076281
0,076281
0,062157
0,062157
0,052998

Desvio
Padrão

0,01377
0,01377
0,01377
0,01377
0,01418
0,01418
0,01418
0,01587
0,01587
0,01424

N

865
865
865
865
966
966
966
845
845
644

Variável 2
Estimativa (b2)

0,076281
0,062157
0,052998
0,079729
0,062157
0,052998
0,079729
0,052998
0,079729
0,079729

Desvio
padrão

N

0,014182
0,015874
0,014243
0,011548
0,015874
0,014243
0,011548
0,014243
0,011548
0,011548

966
845
644
1192
845
644
1192
644
1192
1192

Fórmula 1 Fórmula 2
t-calculado t-calculado

-5,125
14,994
27,396
-12,155
19,998
32,217
-6,225
11,527
-28,920
-43,523

-5,133
14,969
27,262
-11,823
19,848
32,189
-6,094
11,696
-27,441
-40,914

Hipótese Grau de
nula
liberdade
[1]
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição

n1+n2-2
1829
1708
1507
2055
1809
1608
2156
1487
2035
1834

Elaborada pelo autor, com base nas saídas das regressões de ROA4 = f(VAIC)
a 1% de significancia o t tabelado é de 2,57 para um teste bi-caudal

Para o t tabelado de 2,57 ( bi-caudal), a hipótese nula de betas iguais, da variável
VAIC, é rejeitada em todas as combinações dos setores dois a dois. A seguir o mesmo teste de
médias setoriais com a variável LnCIV, cujos coeficientes foram estimados por meio de
Modelos Estáticos, demonstrados na tabela 124, a seguir:
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Tabela 117 - Teste de Médias de oeficientes setoriais para a Variável LnCIV
Setor

34 x 36
34 x 19
34 x 17
34 x 29
36 x19
36 x 17
36 x 29
19 x 17
19 x 29
17 x 29
Fonte:
Nota: [1] :

Variável 1
Estimativa (b1)

0,0249368
0,0249368
0,0249368
0,0249368
0,0423403
0,0423403
0,0423403
0,0253106
0,0253106
0,0187385

Desvio
Padrão

0,008485
0,008485
0,008485
0,008485
0,013120
0,013120
0,013120
0,010749
0,010749
0,009566

N

865
865
865
865
966
966
966
845
845
644

Variável 2
Estimativa (b2)

0,0423403
0,0253106
0,0187385
0,0138785
0,0253106
0,0187385
0,0138785
0,0187385
0,0138785
0,0138785

Desvio
padrão

0,013120
0,010749
0,009566
0,006498
0,010749
0,009566
0,006498
0,009566
0,006498
0,006498

N

Fórmula 1
t-calculado

Fórmula 2
t-calculado

Hipótese
nula

966
845
644
1192
845
644
1192
644
1192
1192

-33,277
-0,799
13,289
33,463
29,950
39,226
65,624
12,253
29,829
12,883

-34,039
-0,797
13,058
32,104
30,347
41,705
61,581
12,447
27,553
11,535

[1]
rejeição
não rejeição
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição
rejeição

Grau de
liberdade
n1+n2-2
1829
1708
1507
2055
1809
1608
2156
1487
2035
1834

Elaborada pelo autor, com base nas saídas das regressões de ROA4 = f(VAIC)
a 1% de significancia o t tabelado é de 2,57 para um teste bi-caudal

As tabelas 123 e 124 permitiram comparar os coeficientes de declividade dos cinco
setores escolhidos neste estudo. Dentre os vinte testes realizados apenas em um caso, setor 34
x setor 19, para a variável LnCIV, não foi rejeitada a hipótese de igualdade de médias. Dessa
forma pode-se considerar que há evidências de que tanto o VAIC como o LnCIV, explicam a
criação de valor, nos setores analisados, com intensidades diversas, em consonância com os
graus variados do Índice Brasileiro de Inovação por setor, conforme Apêndice 4.
Por outro lado, o ideal talvez fosse montar uma regressão onde retorno seria uma
função de variáveis em que cada uma representase amostras de diversos setores. Esta análise
não pode ser realizada por limitações de orçamento, pois o banco de dados da PIA teria de ser
reconfigurado.
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