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RESUMO 

O presente projeto tem o propósito de investigar qual a relação entre intangíveis, 

ambiente macroeconômico e valor de mercado das empresas abertas alemãs, inglesas e 

portuguesas no período 1999 a 2016. Empresários e executivos acreditavam que a chave 

para o sucesso no negócio estava associada aos seus ativos tangíveis e ao que estes eram 

capazes de produzir. Porém, mais recentemente percebeu-se que o valor de uma 

empresa não se restringia aos ativos tangíveis, mas também aos ativos que não 

possuíam forma física, tais como marcas, capital intelectual e patentes, entre outros 

ativos intangíveis. Não obstante o esforço do Internacional Accounting Standards Board 

– IASB por meio do IAS 38 - em atribuir valor aos ativos intangíveis, o sistema de 

registro baseado no conservadorismo e custo histórico não atende à demanda do 

mercado em valorizar a totalidade dos ativos intangíveis. A verificação do impacto dos 

intangíveis no valor de mercado da empresa é feita por meio de  proxies de acordo com 

a metodologia proposta por Gu & Lev (2011), a taxa do Euribor e o Credit Default 

Swap como proxy de risco país e análise de sensibilidade para a ponderação do Ebitda e 

para premissas de crescimento econômico. A abordagem metodológica é uma pesquisa 

quantitativa por meio de testes com a utilização de análise de correlação e regressão 

com dados em painel com a utilização do software STATA-15 a fim de constatar o 

impacto dos ativos intangíveis no valor de mercado da empresa. A amostra é extraída da 

base de dados Capital IQ e todos os dados são de empresas de capital aberto, listadas na 

Alemanha, Inglaterra e Portugal no período de 1999 a 2016, com frequência anual. Os 

resultados sugerem que o comprehension value (CV) tem uma relação positiva e 

significante com o valor de mercado das empresas, e que o intangible capital (IC) e o 

intangibles-driven-earnings (IDE) são positivamente relacionados com os gastos de 

pesquisa e desenvolvimento (RD) e gastos de vendas, gerais e administrativos (SGA), 

variáveis financeiras para medir os intangíveis. 

 

 

Palavras-chave: Ativos Intangíveis. Ambiente Macroeconômico. Valor de Mercado. 

Teste de Sensibilidade. Dados em Painel. Inglaterra. Alemanha. Portugal. 
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ABSTRACT 

 

The present project is aimed to investigate the relation of intangible assets, 

macroeconomic data and market value of German, English and Portuguese public 

companies from 1999 to 2016. Entrepreneurs and executives believed that the key to 

success in business was associated with its tangible assets and what they were able to 

produce.  More recently, however, it was realized that the value of a company is not 

restricted to tangible assets, but also to the assets with no physical form, such as 

trademarks, intellectual capital, patents, and other intangible assets. Notwithstanding 

the efforts of the International Accounting Standards Board - IASB through IAS 38 - to 

attribute value to intangible assets, the bookkeeping based on conservatism and 

historical cost does not meet the market demand to value all intangible assets.  Despite 

the efforts to try to measure intangible assets and its impacts in value creation to the 

companies, there is still a huge gap between theory and practice, which makes the 

intangible assets study a frequent challenge to the market. The verification of the impact 

of the intangibles on the company's market value is made through  proxies according to 

the methodology proposed by Gu & Lev (2011), the Euribor rate and the Credit Default 

Swap as a country risk proxy and sensitivity analysis for the weighting weighing of 

Ebitda and for economic growth assumptions. The methodological approach is a test-

based quantitative research by using analysis of correlation and regression with panel 

data using STATA-15 software in order to determine the impact of intangible assets on 

the market value of the company. The sample was extracted from the Capital IQ 

database of all public companies listed in Germany, England and Portugal from 1999 

to 2016 on annual basis. The results suggest that the comprehension value (CV) has a 

positive and significant relation with the market value of the companies and that the 

intangible capital (IC) and the intangibles-driven-earnings (IDE) are positively related 

to the research and development (RD) and sales expenses, general and administrative 

(SGA) expenses, financial variables to measure intangibles. 

 

 

Keywords: Intangible Assets. Macroeconomic Data. Market value. Sensitive Test. 

Credit Default Swap. Panel Data. Germany. Portugal. England. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, em um mundo globalizado, a competitividade das empresas em um 

mercado estendido além de suas fronteiras leva-as a constantes superações pela sua 

sobrevivência e com isso assumem processos continuados de inovação e melhoria, pois 

desejam permanecer em uma posição competitiva perante o mercado global 

(CARMONA, MARTINEZ, POZUELO, 2015). 

Pulido (2009) destaca que a partir dos anos de 1990, em decorrência do 

crescimento econômico, os ativos intangíveis se intensificam, a fim de promover um 

aumento de competitividade entre as empresas, tais como capital tecnológico, 

conhecimento, capital humano e capital social. 

Para Fuentes e Mungaray (2016), os ativos intangíveis correspondem  

principalmente ao capital humano, ao capital estrutural e ao capital relacional, sendo 

que o capital humano se refere ao conhecimento das pessoas tanto para gerenciar a 

empresa,  quanto para gerar novas habilidades; o capital estrutural é a capacidade de 

sistematizar os processos empresariais e o capital relacional é o conjunto de relações 

que a empresa mantém com os agentes de mercado. 

O capital humano é o conhecimento, habilidades, competências e atributos 

individuais que facilitam a criação do bem-estar pessoal, social e econômico da empresa 

(JONES, CHIRIPANHURA, 2010). 

Os ativos intangíveis incluem investimento em tecnologia da informação, 

inovação em propriedades e competência econômica, e investimentos em intangíveis 

são tradicionalmente classificados como atividades intermediárias ou gastos. Entretanto, 

são fundamentais para a competitividade e prosperidade da empresa, sendo que seus 

reflexos são sentidos por anos e, dessa forma, devem ser corretamente mensurados 

(CORRADO, HASKEL, LASINIO, IOMMI, 2013). 

Segundo Yang e Zhou (2017), a literatura de capital intangível é significante e 

inclui a sua discussão como fonte de crescimento em diversos países, segmentos e tipos 

de indústrias.  

Trabalhos acadêmicos tratam dos ativos intangíveis e suas influências nos 

resultados e retorno das empresas. Hogan et al. (2002) associam o cliente como um 

ativo intangível importante para a performance financeira da empresa. Kaplan e Norton 

(2004) apresentam estratégias que permitem transformar os ativos intangíveis em 

resultados. Qiu (2009), em sua pesquisa, identifica empiricamente a influência dos 
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ativos intangíveis no Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) e Return On 

Invested Capital (ROIC).  

Já outros trabalhos, como os de Barney (1991), Dyer e Singh (1998), Stewart 

(1999, 2003) e Joia (2000), dentre outros, associam os intangíveis de uma empresa com 

sua vantagem competitiva e estratégia de negócio. Também há estudos que mostram os 

ativos intangíveis como recursos importantes e os associam ao Resource Based View 

(RBV) (BARNEY, 1991). Porém, ainda existem lacunas no conhecimento sobre o 

relacionamento dos ativos intangíveis e o valor da empresa. 

Entre as alternativas de métodos para calcular o valor de uma empresa, uma das 

mais utilizadas é o fluxo de caixa descontado, resultado da soma dos fluxos de caixa 

futuros, descontados a uma taxa coerente com o seu nível de risco (COPELAND, 

KOLLER e MURRIN, 2000; DAMODARAN, 2006) 

O direcionamento proporcionado pelos intangíveis atualmente é tão relevante 

que Hand e Lev (2003) e Lev (2004) afirmam que os ativos físicos mais tradicionais 

tornaram-se commodities devido à facilidade de obtenção das demais empresas e 

concorrentes, enquanto que com os intangíveis se obtêm produtividade, melhores 

margens de lucro, produtos e processos inovadores. 

Para Dusanjh e Sidhu (2009), os ativos intangíveis são como uma tecnologia que 

as empresas possuem, impactando a performance financeira e econômica sob a forma de 

habilidades, práticas administrativas e treinamento de pessoal. 

Hand e Lev (2003) atribuem aos ativos intangíveis um papel macroeconômico, 

de maneira que são influenciadores que alteram o crescimento e as tendências cíclicas 

da economia, bem como  Teece (1998), que relaciona os ativos intangíveis com a 

prosperidade econômica ao conhecimento e à sua aplicação útil. 

 

 

1.1 Contextualização do Tema 

 

A diferença entre o valor econômico da empresa e o seu valor contábil vem 

trazendo uma preocupação cada vez maior entre os analistas e investidores, pois essa 

divergência foi evidenciada pelo índice mundial de Morgan Stanley (2009). Por meio do 

valor da empresa cotado na bolsa de valores, é em média o dobro do valor patrimonial 

da empresa, e o valor de mercado de uma empresa varia em média duas vezes o seu 

valor contábil. 
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O valor contábil reflete uma posição do presente e do passado, oriundo dos 

registros contábeis. Já o valor de mercado reflete o valor justo do ativo, que possui 

expectativas de ganhos ou perdas futuras. 

Gordon (1959), afirma que o valor de mercado é direcionado pela estimativa de 

dividendos futuros que crescem a taxas constantes, e que são trazidos ao valor presente 

os fluxos de dividendos futuros baseado no histórico da empresa. 

O modelo de Gordon também é conhecido como modelo de avaliação com taxa 

de crescimento constante. Essa é uma alternativa simplificada para avaliar o valor 

acionário da empresa, uma vez que não considera um crescimento gradual diferenciado 

dos dividendos, o que geralmente ocorre nas empresas da economia real. 

 

P0 =
DIV0

K−g
                                                                                                             (1)                                                                            

 

Em que, 

P0 = preço de mercado atual da ação 

DIV0 = dividendos a serem distribuídos no ano 1 

K = taxa de retorno exigida por investidores em ações 

g = taxa de crescimento esperada dos dividendos por tempo indeterminado 

 

Quando se trata de valor econômico de uma empresa, Stewart (2003) o explica 

como o resultado da soma dos seus ativos tangíveis e intangíveis.  

Segundo Jarbone e Ellis (2010), as empresas podem gerar resultados baseados 

em seus ativos físicos e financeiros, que podem ser facilmente comprados e vendidos, 

juntamente com os seus ativos intangíveis, que proporcionam as inovações necessárias 

para a expansão da empresa; no entanto, estes estão geralmente “escondidos” no valor 

contábil da empresa, mas impacta na valorização econômica das empresas. 

A contabilização do capital humano e intangíveis em geral é dos tópicos mais 

díficeis e complexos de serem mensurados,  o que se observa no fato de que até hoje 

existem  muitos pontos de discordância no tratamento do tema, principalmente se 

devem ser tratados como consumo ou investimentos (JONES, CHIRIPANHURA, 

2010). 

Porém, valorar uma empresa considerando seus ativos intangíveis não é uma 

tarefa simples.  Desse modo, o Internacional Accounting Standard Board, por meio do 
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IAS38, procura registrar o ativo intangível mais próximo  à realidade do mercado. Essa 

complexidade decorre da diferença entre o cálculo do valor de mercado e contábil de 

uma empresa (CHOI, KNON e LOBO, 2000; DEMIRAKOS, STRONG e WALKER, 

2004; SALAMUDIN, BAKAR, et al., 2010). 

De acordo com o IAS 38, os ativos intangíveis somente são reconhecidos pela 

contabilidade quando a empresa é negociada, e a diferença do valor de mercado em 

relação ao valor patrimonial é apurado registrando-se o goodwill adquirido no balanço 

patrimonial pela compradora. 

Jarbone e Ellis (2010) explicam que os ativos intangíveis somente são 

registrados quando ocorrem eventos que permitem a mensuração, registro e 

evidenciação, e isso ocorre, por exemplo, quando há uma fusão ou aquisição de 

empresas. Até então, a criação desses ativos ficam sem evidenciação, gerando um 

acúmulo que não é evidenciado pelas demonstrações contábeis. 

Os preços das ações de uma empresa são decorrentes da expectativa do mercado 

em relação à sua capacidade futura de gerar fluxos de caixa operacionais;  tais 

atividades são decorrentes da utilização tanto dos ativos tangíveis quanto dos ativos 

intangíveis de uma empresa (BRAISLFORD, YEOH, 2004). 

Damoradan (2006) e Ross e Westerfield e Jaffe (2016), afirmam que os ativos 

intangíveis exercem influência no valor das empresas e modificam a sua estrutura de 

capital, sua capacidade de geração de caixa e de geração de valor. Entretanto, surge o 

questionamento de qual é a relação dos ativos intangíveis com o ambiente 

macroeconômico e com o valor de mercado das empresas.  

 

1.2 Delimitação do Tema 

 

A pesquisa é desenvolvida com empresas listadas na Alemanha, Inglaterra e 

Portugal, buscando investigar qual a relação entre intangíveis, ambiente 

macroeconômico e valor de mercado no período de 1999 a 2016, polarizando as 

principais economias da Europa, de um lado a Alemanha e Inglaterra, e no outro 

extremo as empresas de Portugal, mediante os seus respectivos riscos país. 

A delimitação do período de 1999 a 2016 deu-se em decorrência da utilização do 

Euro como unidade monetária no mercado comum europeu; a escolha dos países 

Alemanha, Inglaterra e Portugal deu-se em decorrência da polarização do seu produto 
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interno bruto (PIB); conforme a Eurostat, o PIB de cada país em 2016, respectivamente 

em milhares, foi de Euros 3.144.050,00; Euros 2.403.382,6 e Euros 185.494,00. 

 

1.3 Questão de Pesquisa 

  

Considerando os problemas apresentados na introdução deste trabalho, 

formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre intangíveis, 

ambiente macroeconômico e valor de mercado entre empresas abertas alemãs, 

inglesas e portuguesas no período de 1999 a 2016?  

 

 

1.4 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa tem por objetivo geral compreender qual a relação entre 

intangíveis, ambiente macroeconômico e valor de mercado entre empresas abertas 

alemãs, inglesas e portuguesas. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

a) Identificar os direcionadores de intangibilidade das empresas; 

b) Identificar a relação de intangibilidade e performance financeira; 

c) Identificar a relação de performance financeira e valor de mercado; 

d) Analisar o impacto da intangibilidade no valor de mercado das empresas alemãs, 

inglesas e portuguesas de capital aberto por meio da metodologia proposta por 

Gu e Lev (2003, 2011). 

e) Analisar o impacto dos ativos intangíveis em relação ao ambiente 

macroeconômico; 

f) Compreender a relação dos ativos intangíveis, ambiente macroeconômico e 

valor de mercado de empresas de capital aberto alemãs, inglesas e portuguesas; 

g) Analisar a intangibilidade de acordo com a influência do risco país; 

h) Testar as hipóteses propostas por Gu e Lev (2003, 2011) (vide página 67), para 

as empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres, na Bolsa de Valores de 

Lisboa, na Bolsa de Valores de Frankfurt, dos anos de 1999 até 2016. 
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1.5 Justificativas e Contribuições 

 

Este estudo foi desenvolvido no escopo do curso de Doutoramento em 

Administração, na linha de finanças estratégicas. 

O estudo do ativo intangível é fundamental no atual cenário econômico mundial, 

visto a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado das empresas. 

Apesar de a contabilidade se preocupar com o estudo do ativo intangível, a 

avaliação do patrimônio da entidade não reflete o verdadeiro valor de mercado das 

empresas, pois segundo o conservadorismo contábil, o que não se pode mensurar 

objetivamente não pode ser incorporado no valor contábil e patrimonial das 

corporações. 

Embora as IFRs procurem evidenciar o valor dos ativos intangíveis por meio do 

IAS 38, conforme explicado anteriormente, ainda não está evidenciada a relação da 

intangibilidade, do ambiente macroeconômico e do valor de mercado das empresas.  

A macroeconomia é um campo bastante amplo. Uma das abordagens envolve o 

processo de compreensão da causalidade e das consequências das flutuações de curto 

prazo na conjuntura econômica nacional, ou seja, é diretamente ligada ao ciclo 

econômico do país. 

A outra abordagem envolve o processo pelo qual a macroeconomia tenta 

entender os fatores que determinam o crescimento econômico de longo prazo ou o 

aumento da capacidade de gerar riquezas pelo país em um espaço de tempo de maior 

representatividade. 

Keynes (1936) ofereceu uma explicação para as consequências da Grande 

Depressão, quando a economia americana se encontrava desolada e o trabalhadores 

desempregados, uma conjuntura que deixou os economistas perplexos. 

São muitas as varáveis macroeconômicas que afetam a economia de um país, e 

todas elas influenciam de forma diferente o rumo da economia do país e da performance 

das empresas, entre elas, podem-se destacar algumas, tais como: 

✓ Inflação 

✓ Desemprego 

✓ Taxa de juros 

✓ Consumo 

✓ PIB 
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Assim, este estudo tem o propósito de estudar os ativos intangíveis utilizando as 

variáveis macroeconômicas, e não o estudo macroeconômico em si. 

Por meio deste trabalho, busca-se entender a geração de valor do ativo intangível 

em um cenário em que cada vez mais a sua contribuição é fundamental para os 

resultados da empresa em cenários futuros, por isso é utilizado um teste de sensibilidade 

pela simulação da elasticidade de projeções de crescimento econômico, visando prever a 

geração de valor e a mitigação do risco de negócio das empresas.  

Este estudo se difere dos estudos anteriores  porque: 

1. Pesquisa empiricamente Alemanha, Inglaterra e Portugal, países nunca 

estudados pela metodologia de Gu e Lev; 

2. Abrange um período de 1999 a 2016, com influências econômicas distintas 

de estudos anteriores; 

3. Abrange empresas de capital aberto de todos os setores da economia, exceto 

as empresas financeiras de todos os segmentos; 

4. Propõe uma melhoria na metodologia de Gu e Lev na valoração dos ativos 

intangíveis por meio da flexibilização das variáveis fundamentais: um teste 

de sensibilidade da ponderação do Ebitda, pois interage na forma que o 

capital intangível é impactado ao longo dos anos e um teste de sensibilidade 

do percentual de crescimento econômico das empresas para anos futuros 

conforme premissas de projeções macroeconômicas; 

5. Faz a comparação entre países europeus com situações econômicas e de risco 

país distintos por meio da proxy CDS refletindo o risco de cada país deste 

estudo; 

6. Analisa o indicador de ativos físicos com viés de perda ao longo dos anos, 

uma vez que a proxy de influência dos ativos físicos se apresenta com um 

histórico e tendência de perda para o período. 

 

Além disso, diante do contexto exposto, trata-se de um tema que representa uma 

sinergia para as áreas de finanças e contabilidade. 
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1.6 Estrutura do trabalho 

  

 Inicialmente, é apresentada no Capítulo 1 a estrutura geral do trabalho, contendo 

a introdução, questão de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos, justificativas e 

contribuições. 

 No Capítulo 2, é apresentado o referencial teórico, suportando os conceitos e 

teorias sobre ativos intangíveis, valor de mercado, métodos e estudos prévios sobre 

intangibilidade, que serão desenvolvidos ao longo deste projeto. 

 No Capítulo 3, é apresentada a parte metodológica, contendo as hipóteses, a 

modelagem estatística e a base de dados. 

 No Capítulo 4, é apresentado como foi desenvolvido a base de dados, as análises 

estatísticas e a análise das hipóteses. 

 No Capítulo 5, é apresentada a parte conclusiva deste projeto, com os principais 

resultados e oportunidades de estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A presente revisão de literatura apresenta aspectos importantes ao tema e 

estabelece o referencial para a pesquisa. Primeiramente, é abordada a criação de valor e 

o valor de mercado, conceitos de intangibilidade e ativos intangíveis, as abordagens de 

mercado para o cálculo dos ativos intangíveis e a metodologia escolhida como 

delineamento deste projeto, visando analisar o impacto dos ativos intangíveis no valor 

de mercado das empresas.  

 

 

2.1 Ativos intangíveis 

 

Os ativos intangíveis pela sua riqueza de significado e difícil mensuração  têm 

sido objeto de estudo de vários pesquisadores ao longo dos anos, tais como Martins 

(1972), Barney (1991), Hendriksen (1991), Edvinsson e Malone (1997),  Sveiby (1997), 

Dyer e Singh (1998), Teece (1998),  Hendriksen e Breda (1999), Stewart (1999, 2003), 

Low (2000), Pike e Ross (2000), Lev (2001, 2004), Antunes e Martins (2002, 2007), 

Hogan (2002), Akhilesh e Kannan (2002), Leliaert e Rodov (2002),  Kaplan e Norton 

(2004, 2006), Norton (2004), Damodaran (2006), Perez e Famá (2006), Santos, 

Fernandes e Schmidt (2006), Domeneguetti e Meir (2009), Qiu (2009), Hoss, Rojo e 

Grapeggia (2010), Jarbone e Ellis (2010), Jones e Chiripanhura (2010), Corrado, 

Haskel, Lasinio, Iommi (2013), Reilly e Schweihs (2014), Carmona, Martinez e 

Pozuelo (2015), Fuentes e Mungaray (2016), Iudícibus (2017) e Yang e Zhou (2017), 

entre outros,  sejam quando conceitualmente denominados como ativos intangíveis, 

intangíveis, capital intelectual, propriedade intelectual e ativos baseados no 

conhecimento,  usualmente  utilizados como sinônimos  (WULF, 2009).  
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Figura 1. Pesquisadores que estudaram ativos intangíveis  

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

“Um ativo intangível é um ativo identificável sem substância física, mantido 

para ser usado na produção ou no fornecimento de bens ou serviços, para ser alugado 

para outros, ou para finalidades administrativas” (IAS 38). 

Para Wulf (2009), as expressões ativos intangíveis, intangíveis, capital 

intelectual, propriedade intelectual e ativos baseados no conhecimento muitas vezes são 

consideradas como sinônimos, e que mesmo que os ativos intangíveis não estejam 

propriamente contabilizados em sua totalidade, eles geram benefícios econômicos para 

a empresa.  

Iudícibus (2017) afirma que os ativos intangíveis são essenciais devido à sua 

capacidade de prestarem serviços futuros à corporação, seja em combinação com outro 

ativo ou somente atuando no ambiente empresarial isoladamente, representando mediata 

ou imediatamente, direta ou indiretamente uma promessa futura de caixa. 

O capital intelectual é um conjunto de elementos intangíveis resultado de 

inovações tecnológicas e que geram benefício econômico para a empresa (LIU, WONG, 

2011) 

Lev (2004) entende que o reconhecimento dos investidores dos ativos 

intangíveis e seus respectivos valores é que eles geram uma valorização de mercado 

superior aos valores de patrimônio contábil da empresa. 
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Wulf (2009) apresenta os ativos intangíveis como geradores de resultado 

econômico, e sua posse resulta retornos que sustentam a vantagem competitiva da 

empresa em relação aos seus concorrentes; e Lev (2004) como um direito a benefícios 

futuros que não possui corpo físico ou financeiro. 

De acordo com Wyatt (2005), os ativos intangíveis são difíceis para indivíduos 

externos à empresa observar e monitorar, e consequentemente o seu registro contábil 

fica aquém do esperado pelo mercado em decorrência dos princípios contábeis 

geralmente aceitos. 

O IAS 38 define ativo intangível como um ativo não monetário, identificável e 

sem substância física. Subentende-se que, por configurarem como ativos, os intangíveis 

são controlados pela entidade e propiciarão benefícios econômicos futuros.  

Para Damodaran (2006), ativos intangíveis são aqueles ativos que não possuem 

forma física e que afetam a performance e o fluxo de caixa das empresas.  

Segundo Edvinsson e Malone (1997), os ativos intangíveis são aqueles que não 

possuem existência física, mas que representam valor para a empresa. À medida que os 

anos passam e que as experiências da empresa são somadas, os ativos intangíveis 

passam a ter destaque e chegam a suplantar o valor dos ativos tangíveis. 

De acordo com Hoss, Rojo e Grapeggia (2010), para mensurar os ativos 

intangíveis, é necessário identificar a agregação de valor e suas possíveis vantagens 

competitivas. Dessa maneira, deve-se fazer a distinção de ativos intangíveis com valor 

agregado e sem valor agregado, sendo que os métodos de mensuração mais utilizados 

são a financeira, que se baseia no fluxo de caixa para determinar o valor da empresa; a 

avaliação por múltiplos, que se baseia na análise da empresa por meio de indicadores de 

avaliação e a comparação dos dados com o de outras empresas similares, e a avaliação 

mediante opções, que consiste em estabelecer o valor econômico de uma empresa 

adotando técnicas de avaliação de opções financeiras. 

Sole, Carlucci e Schiuma (2009) argumentam que o papel dos ativos intangíveis 

na criação de valor pode ser analisado por meio das relações de causa e efeito que 

conecta esses ativos aos seus objetivos estratégicos. A criação de valor significa, em 

primeiro lugar, definir e oferecer condições que satisfaçam os principais grupos de 

interesse de uma empresa. 

Sveiby (1997) chama os ativos intangíveis de ativos invisíveis e propõe que 

sejam divididos em (1) competências dos empregados, (2) estrutura interna e (3) 

estrutura externa. 
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 Outra classificação dos ativos intangíveis é dada por Stewart (2003), que afirma 

que o capital intelectual é a soma (1) do capital humano, formado pelo talento, 

experiência e conhecimento das pessoas, (2) do capital estrutural, por meio das patentes, 

processos, normas internas, etc. e (3) do capital cliente, que corresponde à carteira de 

cliente, fidelização, etc. 

Já para Lev (2004), os ativos intangíveis podem ser classificados de acordo com 

os seus fatores geradores: (1) inovação, que está relacionada às atividades de pesquisa e 

desenvolvimento; (2) desenhos organizacionais singulares, formados pelas estruturas e 

sistemas exclusivos, compreendendo o banco de dados, tecnologia da informação, etc. e 

(3) recursos humanos, que é formado pelo conhecimento, talento e habilidades dos 

empregados da empresa.  

De acordo com a metodologia do Intangible Assets Management (IAM), da 

DOM Strategy Partners (2004), destacam-se quatro categorias de capitais formadores 

do Capital Intangível das corporações: 

• Capital Institucional – é o capital resultante do conjunto de ativos que a empresa 

gera a partir de processos de coordenação de geração de percepções de valor 

positivo de suas marcas, símbolos, imagem e reputação. 

• Capital Organizacional – é aquele formado pelo conjunto de diretrizes 

corporativas que tornam a empresa capaz de produzir valor de maneira 

recorrente e contínua a partir de seu core business, estratégia competitiva e 

posicionamento de mercado, oriundos de ferramentas e práticas tais como 

modelos de negócio, planejamento estratégico, modelos de gestão, políticas 

corporativas, arquitetura de processos, prontidão operacional, capacidade 

sistêmica de aprendizado, gestão do conhecimento, sistemas de informação, 

tecnologias produtivas, sistemáticas de inovação, flexibilidade produtiva, 

inteligência logística, canais e mídias de relacionamento, modelos comerciais, 

modelos de seleção e recrutamento, dentre outros. 

• Capital Intelectual – é o capital formado pelo produto intelectual gerado 

internamente pelos colaboradores da empresa, seja em um escopo individual, ou 

pela sinergia do grupo, gerando como produto patentes, propriedade intelectual, 

propriedade industrial, direitos autorais, cultura coorporativa, lideranças, 

inovações, geração de conhecimento, teses corporativas, metodologia 

proprietárias, inteligência jurídica e inteligência competitiva, entre outros. 
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• Capital de Relacionamentos – é o capital oriundo de toda a malha de 

relacionamentos de que a empresa dispõe em interação com os diversos 

stakeholders, como, por exemplo, o nível de fidelidade da carteira de clientes, o 

poder de barganha da empresa na cadeia de valor, suas parcerias e alianças, sua 

capacidade de acessar mercados, sua capacidade de influenciar a imprensa e 

interagir com o poder público, sua interação com a comunidade e redes sociais, 

entre outros.  

 

 

2.2 Classificação dos principais ativos intangíveis 

 

  Em 1942, já havia a preocupação com o registro dos ativos intangíveis, sendo 

que os principais são: marcas, direitos contratuais, design, fórmulas, goodwill, licenças, 

patentes, royalties, processos, direitos autorais, nomes, etc. (AVERY, 1942).  

  

2.2.1 Marcas  

 

 Segundo Kotler e Armstrong (2018), marca é um nome, termo, símbolo ou 

design, ou uma combinação desses elementos, para identificar os produtos ou serviços 

de um vendedor e diferenciá-los de seus concorrentes. 

 Kapferer (2015) amplia o conceito de marca e afirma que ela estabelece um 

relacionamento que conduz o produto/serviço, dando-lhe significado e agregando 

valores ao consumidor. 

 Os teóricos há muito especulam que a vontade de pagar pelas marcas hoje pode 

depender das experiências dos consumidores no passado, em um máximo de seis meses 

da exposição do consumidor à marca.  A disposição pela preferência por determinadas 

marcas é um ativo valioso para as empresas e uma fonte de retornos econômicos futuros 

(BRANNENBERG, DUBÉ, GENTZKOW, 2012). 

 O patrimônio da marca é o bem mais importante com o qual o marketing 

contribui para uma empresa, fornecendo a ela poder de preços (GOLDFARB, LU, 

MOORTHY, 2009). 

 Santos, Fernandes e Schmidt (2006) destacam que os valores da marca 

construídos pela entidade não são ativados na contabilidade, e alguns estudiosos têm 

sugerido que as marcas sejam reconhecidas como ativos intangíveis identificados. 
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2.2.2 Patentes 

 

Nicholas (2013) explica que as patentes são temas centrais para o direito 

intelectual ao redor do mundo, e um imperfeito mecanismo para o desenvolvimento 

tecnológico, além de possuírem uma função formal de proteção da propriedade 

intelectual e de serem medidas constantes para o nível de inovação de uma empresa. 

 Patentes têm sido reconhecidas como uma rica fonte de recursos de estudo e 

inovação e de mudança tecnológica, e sua utilização proporciona inúmeras vantagens  

(HALL, JAFFE, TRAJTENBERG, 2005). 

  

 

2.2.3 Pesquisa e desenvolvimento 

  

As atividades de pesquisa e desenvolvimento são cruciais para o aumento da 

produtividade e para a transformação da estrutura econômica da empresa (NADIRI, 

PRUCHA, 2013). 

Pesquisa e desenvolvimento estão associadas à capacidade de inovação das 

empresas, e esta capacidade é referente a inovar em novos produtos, tecnologia, novas 

estratégias de mercado e melhoria de processos, trazendo uma vantagem competitiva em 

relação aos seus concorrentes (SURROCA, TRIBÓ, WADDOCK, 2010). 

Hall, Jaffe e Trajtenberg (2005) destacam que as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento conduzidas por empresas privadas são investimentos, em que as 

empresas acumulam um estoque de conhecimento. Se esse estoque de conhecimento 

contribui positivamente para o fluxo de caixa da empresa, isso será observado em seu 

valor de mercado. 

Hendriksen e Breda (1999) afirmam que como tratamento contábil a ser dado 

aos gastos com pesquisa e desenvolvimento, se não for possível antecipar o efeito de 

tais gastos na geração de receitas futuras, deve-se alocar tais desembolsos como 

despesa; caso seja possível identificar projetos bem sucedidos capazes de gerar receitas 

futuras, podem ser ativados ao menos os custos diretos com tais projetos, para serem 

amortizados durante períodos em que tais projetos trarão benefício econômico futuro.  

Lee e Chen (2009) observaram que os gastos com pesquisa e desenvolvimento 

aumentam a criação de valor da empresa, de modo que níveis baixos ou moderados de 

gastos com pesquisa e desenvolvimento (RD) levaram empresas a retornos negativos 
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das cotações das ações, enquanto, por outro lado, altos níveis de gastos em RD levaram 

a retornos positivos. 

 

 

2.2.4 Direitos autorais 

 

Segundo Giblin (2017), a finalidade dos direitos autorais são muitas e variadas 

devido à regulamentação contratual do direito, principalmente em decorrência do longo 

histórico de disputa pela sua detenção. Podem-se identificar quatro que são 

predominante usados para justificar os termos existentes: 

i. Incentivar a produção cultural inicial; 

ii. Incentivar a produção cultural adicional produzindo recompensas que subsidiem 

o investimento em novos trabalhos; 

iii. Incentivar investimentos contínuos em obras existentes (ou seja, assegurar sua 

preservação e disponibilidade contínua); e 

iv. Reconhecer e recompensar autores por suas contribuições criativas. 

 

 

2.2.5 Franquias e licenças 

 

 De acordo com Santos, Fernandes e Schmidt (2006), franquias e licenças podem 

ser contratadas por um tempo definido, indefinido ou perpétuo.  

O registro desse ativo intangível é realizado na conta patrimonial de franquias ou 

licenças somente quando existem pagamentos adiantados de taxas e outras despesas que 

são identificáveis com a aquisição do direito de operação, envolvendo a concessão e 

transferência de marca, tecnologia, consultoria operacional e produtos ou serviços. 

 

 

2.2.6 Pesquisa de marketing 

 

Segundo Martins (2008), uma pesquisa de marketing pode se referir a uma 

pesquisa pura, voltada ao desenvolvimento de novas ciências e tecnologias, ou a uma 

pesquisa aplicada, voltada ao desenvolvimento de produtos e processos.  
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De acordo com o IAS 38, a pesquisa de marketing para ser contabilizada deve 

possuir alguns critérios:  

a) tecnicamente, se esses projetos forem dados como líquidos e certos;  

b) financeiramente, se já houver estudos que mostrem que eles são viáveis;  

c) a empresa deve ter recursos próprios ou já assegurados, contratados juntos a 

terceiros para completar todo o projeto de desenvolvimento. 

 

 

2.3 Goodwill 

 

 A valorização de um determinado ativo em relação ao seu valor em que foi 

adquirido no passado é o chamado goodwill (THULIN, 1919). 

            Winiarsky (2016) destaca que o FASB desenvolveu um teste em duas etapas 

para determinar se o goodwill deve ser escriturado. Se assim for, por quanto. O primeiro 

passo consiste em comparar o valor justo da unidade de relatório para o valor contábil 

nos livros. Se  for pelo menos maior que o valor contábil, o goodwill é considerado e 

registrado; no entanto, se for menor, isso desencadeia o segundo passo, que consiste em 

identificar o valor justo de todos os ativos e passivos, assim como você faria se  

estivesse adquirindo o negócio. 

 Hendriksen e Breda (1999) destacam que o goodwill é um ativo intangível, 

assim como contas a receber, despesas antecipadas, aplicações financeiras e outras de 

fácil identificação, opostamente ao goodwill. 

            O goodwill é um ativo intangível no balanço que surge quando uma empresa 

compra outra, e a empresa compradora integra em suas declarações financeiras a 

expectativa econômica futura da empresa comprada.  Depois que os ativos e passivos 

individuais da empresa adquirida são adicionados ao balanço patrimonial, o goodwill 

representa o prêmio que a empresa compradora paga para obter o negócio (TAMMY, 

2017).  

 Martins (1972) afirma que o goodwill aproxima-se do conceito econômico de 

ativo, no entanto, o lucro contábil toma por base o custo como base de valor. 

Segundo Iudícibus (2017), há algumas perspectivas para a análise do goodwill, 

como o preço excessivo pago na compra de um negócio sobre o valor de mercado de 

seus ativos líquidos; é o excesso de valor pago pela investidora por sua participação 
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sobre os ativos da subsidiária, ou ainda que é o valor atual dos lucros futuros esperados, 

descontando os custos de oportunidade. 

O goodwill é um ativo intangível, que não possui uso alternativo, não é separável 

e com benefícios incertos, e representa vantagens que não são identificáveis 

(HENDRIKSEN, 1991). 

Diante das características expostas, o goodwill é um ativo complexo de ser 

definido e mensurado e, por consequência, reconhecido contabilmente, salvo em uma 

transação de compra e venda, chegando-se pela diferença entre o valor patrimonial e o 

valor transacional. 

Hendriksen (1991) afirma que em decorrência da falta de usos alternativos, da 

falta de separabilidade e da incerteza associada aos seus benefícios econômicos futuros, 

torna-se questionável o  reconhecimento contábil do goodwill. 

 

 

2.4 IAS 38 

 

De acordo com o IAS 38, o objetivo do pronunciamento é definir o tratamento 

contábil que deve ser dado aos ativos intangíveis, bem como sua forma de 

reconhecimento, identificação, controle, mensuração, aplicação e apuração.  

 Define-se como ativo intangível todo ativo não monetário identificável sem 

substância física, cuja identificação atenda os critérios do IAS 38, quando: (1) for 

separável, isto é, capaz de ser separado ou dividido da entidade, podendo ser vendido, 

transferido, licenciado, alugado ou trocado; (2) resultar de direitos contratuais ou de 

outros direitos legais; (3) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados 

atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade e (4) puder ser mensurado com 

segurança a custo do ativo. 

 O IAS 38 trata os ativos intangíveis, exceto o ágio acima referido, que é tratado 

em pronunciamento técnico específico, IFRS 3, Combinação de Negócios. 

 Posteriormente ao reconhecimento inicial, o ativo intangível é reconhecido a 

custo, menos amortização e a perda acumulada, caso ocorra. Para isso, é mandatório que 

esse custo possa ser mensurado com segurança e não por expectativa de valor de 

mercado, o que inclui o preço de compra e custos diretamente atribuíveis  à preparação 

do ativo para a finalidade proposta, inclusive impostos, menos descontos comerciais e 

abatimentos. 
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Em suma, o IAS 38 demonstra que na fase de pesquisa, nenhum ativo intangível 

proveniente de pesquisa deve ser reconhecido, pois o gasto com pesquisa deve ser 

reconhecido como uma despesa somente quando for incorrido.  

De acordo com o IAS 38, a reavaliação do ativo é completamente vedada. 

Como exemplos de ativos intangíveis, podemos destacar: softwares, marcas e 

patentes, direitos autorais, de comercialização, produções cinematográficas, franquias, 

relacionamento com clientes e fornecedores, participação de mercado e capital 

intelectual, entre outros. 

 O ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado, porém, o 

ativo intangível com vida útil definida deve ter esse processo feito de forma sistemática 

ao longo da sua vida útil, estimada a partir do momento em que estiver disponível para 

uso.  

 A amortização deverá considerar um método que reflita o padrão de consumo 

dos benefícios econômicos futuros de forma linear. O período e a forma de amortização 

deverão ser revistos pelo menos no fim de cada exercício social. 

É importante a fundamentação na divulgação dos ativos intangíveis nas 

demonstrações financeiras e devem ser evidenciadas as informações de vida útil do 

ativo intangível, métodos de amortização, valor contábil, rubrica da demonstração de 

resultado com a referida amortização, provisão de perda, etc. 

 

 

2.5 Métodos de mensuração dos ativos intangíveis 

 

Os indicadores financeiros atuais não conseguem avaliar o real valor das 

corporações. O valor de mercado das empresas supera o valor dos relatórios contábeis e 

valor patrimonial, sendo que essa diferença está na combinação dos ativos intangíveis 

que influenciarão o valor real e o valor percebido da empresa, de suas mercadorias, de 

seus serviços, da sua expectativa futura de retorno e geração de valor aos stakeholders.  

Mesmo que os intangíveis sejam os responsáveis por grande parte do valor de mercado 

das empresas e mesmo que não facilmente mensuráveis e quantificáveis tanto em 

termos nominais como relativos, ainda assim não é permitido que o valor de marcas, 

patentes, etc., valha nos demonstrativos financeiros (DOMENEGUETTI; MEIR, 2009). 

Hovakimian (2006) explica que o book value é o valor patrimonial registrado 

nos relatórios contábeis, e o trade value ou market value é o preço das ações da empresa 
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no mercado de bolsa de valores. A razão entre o book value e o market value é o 

chamado índice market-to-book (M/B). Rhodes-Kroft e Robinson (2008) afirmam que o 

market-to-book é decorrente da existência de expectativa de retornos futuros deste ativo.  

De acordo com Luthy (1998), é possível distinguir pelo menos quatro categorias 

de metodologia de avaliação dos ativos intangíveis: 

• Métodos do capital intelectual direto – os componentes do capital 

intelectual são medidos de forma direta ou por coeficientes agregados; 

• Métodos de capitalização de mercado – é calculada a diferença entre a 

capitalização de mercado e o valor dos ativos tangíveis; 

• Método de retorno sobre ativos – utiliza a relação entre as receitas da 

entidade e o valor dos ativos tangíveis;  

• Métodos score cards – é utilizada a metodologia do Balanced Score 

Card para avaliar os ativos intangíveis. 

Stewart (1999) afirma que apesar de confusos, os demonstrativos de resultados 

das empresas não descrevem claramente o desempenho financeiro das empresas, além 

de ser um erro misturar medidas de desempenho financeira com capital intelectual. 

Ainda assim, devemos usá-los a fim de se evitar um erro ainda pior. 

A tabela 1 aborda as principais propostas de valoração de ativos intangíveis 

consideradas neste estudo. 

 

Tabela 1 – Outras propostas de valoração de ativos intangíveis 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

 

Proposta Ano Principal Contribuição

1 Kaplan e Norton 1997 Balanced scorecard  (BSC) 

2 Stewart 1998 Teoria da opção real

3 Sveiby 1998 Monitor de ativos intangíveis em quatro perspectivas

4 Edvinsson e Malone 1998 Skandia’s IC navigator 

5 Low 2000 Índice de criação de valor 

6 Pike e Roos 2000 Abordagem holística do valor 

7 Akhilesh e Kannan 2002  Valor agregado de conhecimento 

8 Leliaert e Rodov 2002 Método financeiro de medida dos ativos intangíveis

9 Gu e Lev 2011 Conceito econômico de "função de produção"



37 
 

 
 

2.5.1 Proposta de Kaplan e Norton 

 

 O Balanced Scored Card (BSC) foi desenvolvido sem a intenção de mensuração 

da importância dos ativos intangíveis da empresa, mas para fornecer aos tomadores de 

decisão uma ferramenta de evidenciação da missão organizacional e estratégias visando 

um conjunto de medidas de desempenho para a avaliação estratégica e avaliação do 

sistema (KAPLAN; NORTON, 2006). 

•  O BSC sugere um escopo de observação composto por quatro 

perspectivas, e que sejam desenvolvidas métricas a partir de dados coletados de 

cada uma, devendo ser desenvolvidos grupos de parâmetros em estágios 

distintos (KAPLAN; NORTON, 2004), sendo eles: Financeira – estágio de 

crescimento (evolução das vendas, obtenção de novos mercados, as inovações 

em produtos e serviços, etc.); estágio de sustentação (medidas financeiras 

tradicionais, avaliação de investimentos em projetos, busca do maior retorno 

sobre investimentos) e estágio de colheita (fluxo de caixa, investimento com 

retorno, diminuição dos gastos com Pesquisa e Desenvolvimento). 

• Cliente – identifica os segmentos de mercado visando  medidas de sucesso da 

empresa por meio da monitoração dos objetivos de crescimento, margem e taxa 

de crescimento dos produtos e serviços, nível de satisfação do cliente, 

desenvolvimento de novos clientes, etc. 

• Processo de negócios internos – há quatro conjuntos de análise, (1) processo de 

inovação, por meio de pesquisas e desenvolvimento e parcerias; (2) processos de 

gerenciamento de clientes, por meio da customização, manutenção de 

assessorias, fornecimento de garantias e relacionamento com o consumidor; (3) 

processos operacionais, por meio da redução de tempos e custos, melhoria da 

qualidade dos produtos entre outros e (4) processos reguladores ambientais, por 

meio da mensuração de condições de insalubridade, proteção ambiental e 

desenvolvimento social. 

• Aprendizado e crescimento – análise da infraestrutura necessária para gerar 

crescimento e melhorias na operação. 
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2.5.2 Proposta de Stewart 

 

 Stewart (1999) defende a Teoria da Opção Reale afirma que os valores das 

oportunidades de uma empresa são provenientes do capital intelectual baseado em 

ativos não financeiros. 

 A Teoria das Opções Reais teve seu marco inicial na publicação do artigo de 

Black & Scholes, em 1973, no qual expõem um modelo de precificação padrão de 

opções financeiras. Juntamente com o professor Stewart Myers, do MIT, eles 

reconheceram que a teoria de precificação de opções poderia ser aplicada também a 

ativos reais. Assim, para diferenciar as opções sobre ativos reais e as opções financeiras 

negociadas no mercado, Myers cunhou, já em 1977, o termo “opções reais”.  

 O valor da opção real depende das premissas de atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, do risco envolvido e do timeline do projeto em relação à introdução 

no mercado com relação a ações semelhantes e práticas realizadas pelos concorrentes. 

 O modelo proporciona aos administradores informações para a estratégia e 

tomada de decisões, e também uma visão de fluxo de caixa futuro a valor presente. 

 

 

2.5.3 Proposta de Sveiby 

  

 Sveiby (1997) desenvolveu o monitor de ativos intangíveis em quatro 

perspectivas de conversão dos ativos invisíveis baseado no conhecimento: socialização, 

externalização, combinação e internalização. 

 O valor de mercado de uma empresa compreende o seu patrimônio visível e três 

tipos de ativos intangíveis. 

 

Patrimônio visível =  valor contábil +  ativos tangíveis –  passivos visíveis         (2)                                                                                                                     

 

Os ativos intangíveis são categorizados em estrutura externa do conhecimento 

que, por sua vez, corresponde à marca e às relações com os clientes e fornecedores. 

 Capital de conhecimento é composto de estrutura interna, compreendendo a 

administração da entidade, a sua estrutura legal, sistemas de informação, atividades de 

pesquisa e desenvolvimento e o software que ela utiliza. 
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 O monitor de ativos intangíveis é um dashboard que marca as habilidades da 

empresa em crescimento e renovação, eficiência e estabilidade relacionadas com os 

ativos intangíveis, reportadas em métrica financeiras e não financeiras. 

 

2.5.4 Proposta de Edvinsson e Malone 

 

 O Skandia’s IC Navigator, como é apresentado por Edvinsson e Malone (1997), 

parte do conceito de que o valor de mercado da empresa é igual ao capital financeiro 

mais o capita intelectual. 

 Os componentes do capital intelectual são o capital humano mais o capital 

estrutural, que é composto pelo capital dos clientes e capital organizacional. Por capital 

humano, entende-se a experiência, o poder de inovação, a habilidade dos funcionários, 

os valores e a cultura da empresa, e o capital estrutural são os equipamentos de 

tecnologia da informação, softwares, banco de dados, patentes, marcas e demais 

recursos estruturais que são ferramentas do indivíduo para o desenvolvimento de suas 

atividades. 

  

 

2.5.5 Proposta de Low 

 

 Para Low (2000), o Índice de Criação de Valor, ou Value Criation Index (VCI),  

baseia-se em uma lista de nove categorias de desempenho não financeiro que 

determinam a criação de valor da empresa: inovação, qualidade, relações com os 

clientes, capacidades administrativas, alianças, tecnologias, marca, relação com 

emprego, responsabilidade social e meio ambiente. 

 Mediante a categorização dos valores e os indicadores de cada categoria 

estabelecidos, são realizados a análise e os testes de confiabilidade. Em seguida, por 

meio de métodos estatísticos, é feita a padronização em uma escala comum, 

estabelecendo pesos para as categorias mais importantes de modo que reflitam os 

diferentes impactos sobre o valor. 

 Após esses procedimentos, obtêm-se os escores gerais do índice de VCI de 

modo a estabelecer a possibilidade da capacidade da empresa em criar valor por meio 

dos ativos intangíveis. 
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2.5.6 Proposta de Pike e Roos 

 

 A Abordagem Holística do Valor, segundo Pike e Roos (2000), é um modelo 

baseado em uma perspectiva de uma estrutura extensa e flexível para ativos financeiros 

e intangíveis. 

  Identificam-se os principais stakeholders da corporação e atribui-se pesos a 

cada um deles, refletindo a importância de cada objetivo e o comportamento de cada 

atributo medido. 

 Os valores internos são agrupados e divididos em duas categorias: valores 

financeiros e valores não financeiros. 

 É realizada a combinação dos ativos tangíveis e intangíveis em uma regra 

combinatória de valor, e é indicado o equivalente financeiro da contribuição dos 

intangíveis em relação ao valor contábil da empresa. Esses valores são demonstrados 

em um eixo de valores tridimensional, em que são evidenciados os valores dos 

intangíveis, os valores financeiros e o valor total combinado, por final convertidos em 

um único valor. 

 

2.5.7 Proposta de Akhilesh e Kannan 

 

 O Valor Agregado de Conhecimento, segundo Akhilesh e Kannan (2002), é uma 

técnica de avaliação dos intangíveis que pode ser utilizada para a mensuração no 

conhecimento da empresa referente ao seu negócio, tecnologia e colaboradores, possui 

como objetivo explorar e estabelecer métricas de processos de negócio da corporação 

por meio de debates entre analistas e entender a visão e a percepção dos empregados e 

colaboradores sobre o processo organizacional e decisório, evidenciando a contribuição 

do conhecimento na criação de valor. 

 São identificadas variáveis do capital humano, colocadas em uma escala de 

Likert, e submetidos questionários aos empregados da empresa. Com base nos 

resultados do questionário, são retirados os percentuais em cada perspectiva e de cada 

grupo, identificando as variáveis mais importantes para a geração de valor.  
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2.5.8 Proposta de Leliaert e Rodov 

 

 Leliaert e Rodov (2002), por meio do Método Financeiro de Medida dos Ativos 

intangíveis, procuram medir os ativos intangíveis por um modelo que permite que se 

acessem os valores monetários relativos ao do capital intelectual e incluí-los nas 

demonstrações contábeis. Proporciona também informações que permitem aos 

administradores tomarem decisões evidenciando o desempenho da empresa ao longo do 

tempo. 

 É uma adaptação da metodologia de Edvinsson quanto à estrutura hierárquica, e 

de Stewart quanto aos conceitos de capital intelectual. 

 Parte da premissa de que: 

 

Valor de mercado = valor ativo do tangível + valor do ativo intangível                     (3)        

Logo, 

 

Valor de mercado = valor contábil + valor do capital intelectual realizável                  (4)      

Logo,  

 

Valor de mercado atingível = valor de mercado + erosão do capital intelectual            (5) 

Portanto, 

 

Valor de mercado atingível = capital tangível + (capital intangível realizado + erosão do 

capital intangível)                                                                                                            (6) 

 

 

2.5.9 Proposta de Gu e Lev 

 

 Optou-se por estudar esta metodologia por abordar os ativos intangíveis por 

um conceito econômico de projeção futura, baseado em dados contábeis, diferenciando-

se das demais abordagens das propostas anteriores. 

 Gu e Lev (2003, 2011)  propõem um método para estimar o valor de ativos 

intangíveis que não estão registrados no balanço patrimonial da empresa. Para os 

autores,  o capital intangível é impulsionado por vários fatores, incluindo inovação, 

capital humano, processo, relações entre clientes e fornecedores, etc. 
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Não existe informação pública disponível para todos estes direcionadores, e os 

autores limitam as análises de intangíveis às variáveis que estão disponíveis por 

empresas. Os condutores de intangíveis são: gastos com RD (criação de patentes, 

negócios conhecimento), despesas de publicidade (criação de marca) e despesas 

administrativas, incluindo tecnologia da informação e serviços de consultoria e 

investimentos em intangíveis (goodwill e outros intangíveis). 

Gu e Lev (2011) afirmam que a literatura sobre a valoração de intangíveis 

apresenta três categorias que medem esses ativos: abordagem de valor de mercado, 

abordagem de avaliação contábil e componente abordagem de avaliação. Segundo os 

autores, o mercado abordagem de valor mede o valor dos intangíveis através da 

diferença entre o valor de mercado da empresa com base na parcela preço e no valor 

contábil ou o valor de Q de Tobin. O segundo tipo de abordagem é a  de avaliação 

contábil, que se refere à lucratividade anormal de uma empresa em decorrência dos seus 

ativos intangíveis. A terceira abordagem refere-se ao foco da avaliação individual dos 

componentes dos ativos intangíveis, incluindo a capacidade de inovação, marcas, 

pesquisa e desenvolvimento, etc. 

Segundo Gu e Lev (2011), a metodologia que eles propõem acrescenta à 

literatura existente uma estimativa do valor abrangente dos ativos intangíveis das 

empresas. Sua metodologia difere das metodologias existentes através dos fundamentos 

da teoria econômica da criação de valor. Assim, Gu e Lev (2003, 2011) baseiam sua 

metodologia por meio da análise econômica da criação de valor nos tempos modernos e 

a função de produção neoclássica.  

 A metodologia baseia-se no conceito econômico de "função de produção", em 

que o valor do ativo intangível é estimado subtraindo os retornos normais em ativos 

físicos e financeiros.  

O conceito econômico de "função de produção é um princípio básico da 

economia e está relacionado à escassez dos recursos disponíveis, contrapondo-se às 

necessidades do homem que são ilimitadas, compreendendo a relação física entre as 

quantidades utilizadas de certo conjunto de insumos e as quantidades físicas máximas 

que podem ser obtidas do produto, para uma dada tecnologia conhecida. Esta 

formulação é uma derivação da teoria clássica do crescimento na economia” (SOLOW, 

1956, 1957). 
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Este conceito pode ser aplicado a um produto ou a um serviço, a uma empresa, a 

um setor de atividade ou mesmo a toda uma economia. 

  Algebricamente, a função produção pode ser apresentada da seguinte forma: 

Q = Q ∗ (L, K)                                                                                                                 (7)                    

 

Em que, 

Q = quantidade de produto produzida 

L = quantidade de fatores produtivos de trabalho  

K = quantidade de fatores produtivos de capital  

 

Com a descoberta empírica de que capital e trabalho sozinhos são incapazes de 

explicar a criação de valor, houve uma busca por fatores que poderiam ser incorporados 

na função de produção a fim de esgotar os fatores responsáveis pela criação de valor. 

Assim, foi  incorporado ao modelo o fator intangível. 

Deve-se ressaltar que a discussão começa a ser conduzida da maneira mais 

apropriada para se medir a contribuição do capital e do trabalho, uma vez que a 

contribuição dos intangíveis é a excedente após a dedução da contribuição capital e 

trabalho. 

A proposta de Gu e Lev (2003, 2011) se baseia em uma função de produção 

ampliada, que continha somente os fatores de produção: o capital e o trabalho. A função 

de produção ampliada considera intangíveis como fator de produção, gerando o 

desempenho econômico (DE) da empresa, composto por ativos físicos, financeiros e 

intangíveis (vide equação 8). 

 

A equação proposta é: 

 

Desempenho econômico = α ∗ ativo físico +  β ∗ ativos financeiros +  δ ∗

ativos intangíveis                                                                                                           (8) 

 

Em que α , β e δ representam as contribuições de unidades de ativos para o desempenho 

da empresa. 
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 O valor de ativos intangíveis representa a contribuição dos ativos intangíveis 

para o desempenho da empresa, que tem sido chamado de “Intangible-driven-earnings” 

(IDE) (GU; LEV, 2001, 2003, 2011), conforme equação 9. 

 

IDE = DE −  α ∗ ativo físico −  β ∗ ativos financeiros                                                (9) 

              

Em que, 

IDE = Intangible-driven-earnings 

DE = Desempenho econômico 

 

 Para o cálculo da contribuição dos ativos intangíveis, são propostos outros 

cinco estágios para a projeção da IDE e o cálculo do estoque de ativos intangíveis.  

 

 

2.5.9.1 Etapa 1 – Cálculo do Desempenho Econômico 

 

 Gu e Lev (2011) acreditam que os "lucros normalizados",  tomados como a 

média de 3 a 5 anos históricos do lucro líquido apresentado, e o mesmo número de anos 

para a projeção de lucro futuro. 

 Eles observaram que a medida baseada em dados históricos é estritamente 

baseada nos ganhos do passado. Desta forma, para uma projeção atual, perderiam uma 

proporção significativa de estimativa de benefício econômico futuro caso não 

considerassem futuros investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (RD) e 

treinamento de funcionários.  

 Basso et al. (2015) utilizam o Ebitda como proxy de desempenho econômico. 

   Segundo Iudícibus (2017), o Earnings before interests, taxes, depreciation and 

amortization (Ebitda), ou lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização 

(LAJIDA), é um indicador amplamente utilizado pelos usuários das demonstrações 

financeiras, sendo essencialmente uma medida operacional e desconsidera os efeitos dos 

resultados financeiros, não sendo um valor que representa o valor de caixa, mas sim 

evidenciando a capacidade da empresa para a geração de caixa operacional ou resultado 

operacional. 
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 O objetivo da apuração do Ebitda é mensurar a capacidade operacional de 

geração de lucro/ caixa da empresa, que também é utilizado como indicador de margem 

e lucratividade (PADOVEZE; BENEDICTO, 2011). 

 Diferente de Gu e Lev (2011), neste estudo está sendo utilizado como “lucros 

normalizados” um período de 13 anos históricos do lucro líquido, e 5 anos para os anos 

de projeção de lucro futuro. 

 Consideram-se 13 anos históricos, pois a metodologia de Gu e Lev (2011) 

considera como os anos de dados contábeis mensurados do desempenho econômico 

normalizado neste trabalho (vide tabela 6) o período entre os anos 1999 e 2011. 

 A utilização de dados a partir de 1999 deu-se em decorrência da utilização do 

Euro como unidade monetária no mercado comum europeu. Para este estudo, segue o 

exemplo de cálculo da Adidas AG, código IQ92816 na base de dados Capital IQ. 

 Os Ebitda de 1999 a 2016 da empresa, em milhares de Euros, estão dispostos 

conforme tabela 2. 

 Para as empresas da Alemanha e Portugal, os dados foram extraídos em 

milhares de Euros, e para as empresas da Inglaterra, os dados foram extraídos em 

milhares de Libras. 

 As colunas dos anos são os Ebitdas obtidos na base Capital IQ das empresas 

em bases anuais. As linhas são resultados da ponderação do Ebitda ao longo dos anos, 

que somados irão gerar o Desempenho Econômico (DE) ao longo dos anos (vide Tabela 

6).  

 Para os países Alemanha e Portugal, o Ebitda está expresso em Milhares de 

Euros e para a Inglaterra o Ebitda está expresso em Milhares de Libras. 

 

 

Tabela 2 - Dados do Ebitda para o cálculo do desempenho econômico (DE) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

EBTIDA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dados para 1999 600,69 538,25 531,36 667,81 809,84 951,87

Dados para 2000 538,25 531,36 667,81 809,84 951,87 989,10

Dados para 2001 531,36 667,81 809,84 951,87 989,10 1.447,52

Dados para 2002 667,81 809,84 951,87 989,10 1.447,52 1.575,67

Dados para 2003 809,84 951,87 989,10 1.447,52 1.575,67 1.778,80

Dados para 2004 951,87 989,10 1.447,52 1.575,67 1.778,80 1.057,69

Dados para 2005 989,10 1.447,52 1.575,67 1.778,80 1.057,69 1.456,25

Dados para 2006 1.447,52 1.575,67 1.778,80 1.057,69 1.456,25 1.468,01

Dados para 2007 1.575,67 1.778,80 1.057,69 1.456,25 1.468,01 1.851,14

Dados para 2008 1.778,80 1.057,69 1.456,25 1.468,01 1.851,14 2.018,87

Dados para 2009 1.057,69 1.456,25 1.468,01 1.851,14 2.018,87 1.486,41

Dados para 2010 1.456,25 1.468,01 1.851,14 2.018,87 1.486,41 1.508,55

Dados para 2011 1.468,01 1.851,14 2.018,87 1.486,41 1.508,55 1.795,63
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2.5.9.2 – Teste de Sensibilidade – Ponderação do Ebitda  

 

 Neste estudo, complementando a metodologia proposta por Gu e Lev (2011), 

foi realizado um teste de sensibilidade em relação à forma de ponderação do Ebitda. 

 Em um primeiro cenário, o cálculo do IDE foi realizado com uma ponderação 

linear do Ebitda para os próximos 6 anos conforme tabela 3, sendo que o percentual de 

100% é dividido por um período de 6 anos lineares, e teremos um quociente de 16,67% 

equalizado para todos os anos de ponderação (vide equação 10), refletindo que o Ebitda 

irá impactar o capital intangível de forma semelhante e proporcional para os próximos 6 

anos. 

Ponderação do Ebitda linear em 6 anos =  
100%

6 anos
= 16,67% por ano                  (10)                                                                                                                                          

 

 

Tabela 3 - Percentual de ponderação do Ebitda linear. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em um segundo cenário, o cálculo do IDE foi realizado com a ponderação do 

Ebitda utilizada na metodologia de Gu e Lev (2011) conforme tabela 4. 

 Note que esta ponderação proposta por Gu e Lev (2011) é calculada por um 

período de 6 anos, em que o peso do Ebitda na geração do capital intangível é de forma 

crescente ao longo do período, sendo que para o primeiro ano possui peso 1, para o 

segundo ano um peso 2, para o terceiro ano um peso 3, para o quarto ano um peso 4, 

para o quinto ano um peso 5 e para o sexto ano um peso 6, conforme equação 11. 

 

Ponderação do Ebitda proposta por Gu e Lev (2011) =  1 ∗  4,76% +  2 ∗

 4,76% +  3 ∗  4,76% +  4 ∗  4,76% +  5 ∗  4,76% +  6 ∗  4,76% =  100%         (11)                                                                                                                                                                                                                                                                       

% Ponderação EBTIDA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dados para 1999 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2000 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2001 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2002 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2003 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2004 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2005 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2006 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2007 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2008 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2009 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2010 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

Dados para 2011 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
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Tabela 4 -  Percentual de ponderação do Ebitda metodologia Gu e Lev (2011). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Após a realização de um teste de sensibilidade, vide equação 12, foi  

verificada a elasticidade do cálculo do IDE de todas as empresas deste estudo de 0,85% 

entre a utilização do método de ponderação do Ebitda linear conforme tabela 3, e o 

método proposto por Gu e Lev (2011) conforme tabela 4. 

 

Teste de Sensibilidade = ((
Soma dos IDEs do período do país pela ponderação de linear

Soma dos IDEs do período do país pela ponderação Gu e Lev 
) − 1) ∗ 100            (12)                                                                                                                                                                                                                                                          

Teste de Sensibilidade = ((
11.497246

11.400.104 
) − 1) ∗ 100 = 0,85%                          

   

 Em decorrência da elasticidade do resultado do teste de sensibilidade ser 

irrelevante, este estudo foi realizado utilizando a ponderação do Ebitda proposto por Gu 

e Lev (2011). 

 Na tabela 5 há o Ebitda ponderado, que é a multiplicação do Ebitda de cada 

ano na tabela 2, pelo percentual de ponderação do ano de acordo com a tabela 4 (vide 

equação 13). 

 

Cálculo do Ebitda ponderado

=  Ebidta ano 1 ∗ 4,76% + Ebitda ano 2 ∗ 9,52% + Ebitda ano 3 ∗ 14,29% 

+ Ebitda ano 4 ∗ 19,05% + Ebitda ano 5 ∗ 23,81% + Ebitda ano 6

∗ 28,57%                                                                                                                         

                                                                                                                                       (13) 

 

 

 

% Ponderação 

EBTIDA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dados para 1999 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2000 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2001 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2002 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2003 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2004 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2005 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2006 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2007 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2008 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2009 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2010 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57

Dados para 2011 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57
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Tabela 5 -  Ebitda ponderado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Na tabela 6 obtém-se o desempenho econômico normalizado da empresa, que 

é a soma da linha da tabela 5 “dados dos anos para” (vide equação 14). 

 

Cálculo do DE para o ano de 1999 =  Soma da linha Dados para 1999 = 28,59 +

51,24 + 75,93 + 127,82 + 192,82 + 271,95 = 748                                                 (14)                                                                                                  

  

 

Tabela 6 - Desempenho Econômico Normalizado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

EBTIDA 

Ponderado
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dados para 1999 28,59 51,24 75,93 127,22 192,82 271,95

Dados para 2000 25,62 50,59 95,43 154,27 226,64 282,59

Dados para 2001 25,29 63,58 115,73 181,33 235,51 413,56

Dados para 2002 31,79 77,10 136,02 188,42 344,65 450,17

Dados para 2003 38,55 90,62 141,34 275,75 375,17 508,20

Dados para 2004 45,31 94,16 206,85 300,16 423,53 302,18

Dados para 2005 47,08 137,80 225,16 338,86 251,83 416,05

Dados para 2006 68,90 150,00 254,19 201,49 346,73 419,41

Dados para 2007 75,00 169,34 151,14 277,42 349,53 528,87

Dados para 2008 84,67 100,69 208,10 279,66 440,76 576,79

Dados para 2009 50,35 138,64 209,78 352,64 480,69 424,67

Dados para 2010 69,32 139,75 264,53 384,59 353,91 430,99

Dados para 2011 69,88 176,23 288,50 283,16 359,19 513,01

1999 748

2000 835

2001 1.035

2002 1.228

2003 1.430

2004 1.372

2005 1.417

2006 1.441

2007 1.551

2008 1.691

2009 1.657

2010 1.643

2011 1.690

Desempenho Economico 

Normalizado
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2.5.9.3 Etapa 2 – Cálculo dos ativos físicos e financeiros 

 

 Gu e Lev (2003, 2011) sugeriram o uso de 7% e 4,5% para ativos físicos e 

financeiros, respectivamente, para cálculos genéricos e valores específicos da empresa. 

Vale lembrar que os estudos de Gu e Lev foram referentes aos Estados Unidos, e tais 

percentuais de ativos físicos foram baseados em estudos realizados por Nadiri e Kim 

(1996) e Poterba (1998); o percentual do ativo financeiro foi baseado na média de 10 

anos de retorno dos títulos do tesouro americano. 

 Nadiri e Kim (1996) consideram os fatores de produção e laborais para o 

cálculo dos ativos físicos nos Estados Unidos, Coréia e Japão; e Poterba (1998) utiliza 

os dados do mercado imobiliário para o cálculo do ativos ativos físicos nos Estados 

Unidos. 

 Para este estudo, o cálculo dos ativos físicos,  conforme tabela 7, foi 

considerado o House Price Index (HPI), em base anual por meio da fonte Eurostat, que 

é o percentual de valorização imobiliária nominal nos respectivos países, Alemanha, 

Portugal e Inglaterra. Calculou-se a média do período de 1999  a 2016, período inicial 

da utilização do Euro como moeda única no Mercado Comum Europeu, até a data mais 

recente da base de dados das empresas deste estudo. 

 

 

Tabela 7 - % de valorização imobiliária nominal 1999 a 2016 

 

House Price Index Annual data (1999-2016) Alemanha Portugal Inglaterra

1999 0,10 3,00 4,00

2000 0,10 3,00 4,00

2001 0,10 5,40 8,10

2002 -1,40 0,60 16,10

2003 0,40 1,10 15,80

2004 -1,50 0,70 11,90

2005 1,20 2,30 11,70

2006 -0,40 2,00 7,90

2007 -2,10 1,40 9,90

2008 1,30 3,80 -4,50

2009 0,80 -0,90 -8,90

2010 1,00 0,80 5,70

2011 3,50 -4,90 -1,50

2012 3,50 -7,10 0,40

2013 3,10 -1,90 2,60

2014 3,20 4,20 8,00

2015 4,70 3,10 6,00

2016 5,80 7,10 7,30

Média Período 1,30 1,32 5,81
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Fonte: Eurostat, 2017 
 

 A tabela 8  é a taxa de inflação de cada país obtida da fonte Eurostat, e o 

cálculo da média do período de 1999  a 2016. 

 

Tabela 8 - % taxa de inflação 1999  a 2016 

 
Fonte: Eurostat, 2017. 
  

 Visando homogeinizar diferentes tipos de ativos físicos, a tabela 9 é o cálculo 

da média taxa nominal do HPI da tabela 7, com a média da taxa de inflação evidenciada 

na tabela 8, obtendo o real percentual de valorização imobiliária de cada país, que foi 

utilizado como proxy para o cálculo dos ativos físicos dos respectivos países deste 

estudo (vide equação 15). 

 

 Taxa real =
(1+taxa nominal)

(1+taxa de inflação)
− 1                                                                               (15)                                                                                                                                        

 

 Taxa real Alemanha =
(1+0,0130)

(1+0,0143)
− 1 = 0,99872 − 1 =  −0,00128 =  −0,13%                                                                               

 

 

 

 

HICP - Taxa de Inflação (1999-2016) Alemanha Portugal Inglaterra

1999 0,64 2,17 1,35

2000 1,37 2,80 0,80

2001 1,90 4,41 1,24

2002 1,37 3,70 1,24

2003 1,05 3,24 1,38

2004 1,77 2,50 1,35

2005 1,90 2,10 2,10

2006 1,80 3,00 2,30

2007 2,30 2,40 2,30

2008 2,80 2,70 3,60

2009 0,20 -0,90 2,20

2010 1,10 1,40 3,30

2011 2,50 3,60 4,50

2012 2,10 2,80 2,80

2013 1,60 0,40 2,60

2014 0,80 -0,20 1,50

2015 0,10 0,50 0,00

2016 0,40 0,60 0,70

Média Período 1,43 2,07 1,96
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Tabela 9 - % de desconto de ativos físicos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Para o cálculo dos ativos financeiros, visando homogeinizar diferentes tipos de 

ativos financeiros e diferentes riscos, como  proxies foram utilizados a média da Libor 

para a Inglaterra e o Euribor para a Alemanha e Portugal, e para o risco de cada país, 

como proxy foi utilizado o Credit Default Swap – CDS. 

Hull e White (2000) explicam que um Swap de crédito é um contrato  que 

fornece um seguro contra o risco de default em uma determinada data de uma dada 

referência. Swaps de crédito são firmados com diversas variáveis em sua composição, 

em que uma importante característica é o evento de crédito que representam a 

ocorrência de um “sinistro” da capacidade de pagamento. 

Os estudos de Pan e Singleton (2008), por meio da análise das propriedades 

econométricas da intensidade dos eventos de crédito, demonstram fortes evidências 

empíricas de que há no spread CDS um prêmio de risco associado a variações futuras 

da intensidade dos eventos de crédito.  

 A Tabela 10 demonstra os percentuais da Libor que foram obtidos do Banco 

Central Inglês, e a Tabela 11, os percentuais do Euribor que foram obtidos do Banco 

Central Europeu para os anos de 1999 a 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de valorização imobiliária real  - proxy para ativos físicos Alemanha

Alemanha -0,13%

Portugal -0,74%

Inglaterra 3,78%
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Tabela 10 -  % de desconto de ativos financeiros Libor 

 
Fonte: Adaptado do Banco Central Inglês, 2017. 

 

 

 

Tabela 11 -  % de desconto de ativos financeiros Euribor 

 
Fonte: Adaptado do Banco Central Europeu, 2017. 

 

 O CDS é dado em pontos:  cada 100 pontos CDS representa o prêmio de risco 

de 1%. A tabela 12 é o risco de cada país constante neste estudo por meio do CDS e 

seus respectivos percentuais de prêmio de risco.   

Ano Média Anual Média Período

1999 5,79

2000 6,85

2001 3,70

2002 2,16

2003 1,03

2004 2,19

2005 3,56

2006 4,50

2007 5,13

2008 3,08

2009 1,64

2010 6,18

2011 1,05

2012 1,06

2013 0,68

2014 5,61

2015 1,09

2016 8,38

3,54Libor

Ano Média Anual Média Período

1999 3,18

2000 4,79

2001 4,01

2002 3,49

2003 2,33

2004 2,25

2005 2,20

2006 3,25

2007 4,45

2008 4,83

2009 1,61

2010 1,35

2011 2,01

2012 1,11

2013 0,54

2014 0,48

2015 0,17

2016 -0,03

Euribor 2,33
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Tabela 12 - Risco país CDS 

 
Fonte: Adaptado Capital IQ, 2017. 

  

 Para calcular a proxy do Ativo financeiro, foi utilizada a equação 16, e a 

Tabela 13 demonstra o Euro e o Libor sob o efeito do risco país. 

 

 Proxy do ativo financeiro = taxa Libor% + risco%      (16) 

  

 Proxy do ativo financeiro Alemanha = 2,33% + 0,12% = 2,45%                                                                                                                                          

 

Tabela 13 - Proxy do cálculo do ativo financeiro 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

2.5.9.4 Etapa 3 – Cálculo do IDE 

 

 Nesta etapa, calculamos o IDE para cada ano conforme equação 17. 

 

IDE = DE − X% ∗ Ativo Físico − Y% ∗ ativos financeiros                                      (17) 

IDE = 748 − (−0,13% ∗ 262 − 3,76% ∗ 70) = 745                 

     

Em que, 

IDE = Intangible-driven-earnings 

DE = Desempenho Econômico 

 

 A tabela 14 apresenta o cálculo do IDE da empresa, de modo que subtraímos 

do Desempenho Econômico normalizado constante na tabela 6 os Ativos Físicos pela 

proxy da taxa de valorização imobiliária conforme tabela 9, e os Ativos Financeiros 

pelos percentuais médios do Libor para a Inglaterra e do Euribor para a Alemanha e 

Portugal e os respectivos risco país, conforme tabela 13. 

Pontos %

Alemanha 12,225 0,12%

Inglaterra 24,62 0,25%

Portugal 142,855 1,43%

Risco País CDS - Setembro 2017

Libor / Euribor Risco País CDS Pontos - 09.2017 CDS % Proxy %

Alemanha 2,33% 12,225 0,12% 2,45%

Inglaterra 3,25% 24,62 0,25% 3,50%

Portugal 2,33% 142,855 1,43% 3,76%
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Tabela 14 - Cálculo do IDE 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Os valores de X foram considerados  proxies para a rentabilidade média dos 

Ativos Físicos, conforme tabela 9; e o Y foram considerados  proxies para a 

rentabilidade média dos Ativos Financeiros  conforme tabela 13. 

 Como limitação deste modelo, foi utilizado o custo histórico dos Ativos 

Físicos por meio do valor contábil e não o custo de reposição, tendendo a subestimar o 

DE e a superestimar o IDE e consequentemente o Ativo Intangível. 

 A figura 2 representa um resumo das etapas propostas por Gu e Lev (2011). 

 

Figura 2 – Resumo das etapas de Gu e Lev 

 
Fonte: Braune, 2012, p. 37. 

 

 

 

Cálculo do IDE DE
Ativos 

Físicos

% Ativos 

Físicos

Ativos 

Financeiros

% Ativos 

Financeiros
IDE

1999 748 262 -0,13% 70 3,76% 745

2000 835 291 -0,13% 98 3,76% 832

2001 1.035 261 -0,13% 76 3,76% 1.032

2002 1.228 368 -0,13% 71 3,76% 1.226

2003 1.430 419 -0,13% 239 3,76% 1.421

2004 1.372 498 -0,13% 265 3,76% 1.363

2005 1.417 502 -0,13% 1.806 3,76% 1.350

2006 1.441 909 -0,13% 410 3,76% 1.426

2007 1.551 1.025 -0,13% 431 3,76% 1.536

2008 1.691 1.238 -0,13% 341 3,76% 1.679

2009 1.657 1.036 -0,13% 1.111 3,76% 1.616

2010 1.643 1.146 -0,13% 1.550 3,76% 1.586

2011 1.690 1.251 -0,13% 1.177 3,76% 1.647

Ganhos Passados Ganhos Futuros

Ganhos 

Normalizados

Retorno dos Ativos 

físicos

Retorno dos ativos 

financeiros

IDE Capital Intangível
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2.5.9.5 – Teste de sensibilidade – Taxa de crescimento 

 

 Neste estudo, complementando a metodologia proposta por Gu e Lev (2011), 

foi realizado um teste de sensibilidade em relação à taxa de crescimento das empresas. 

 O Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI, 2017) prevê uma 

estimativa de taxa de crescimento constante do PIB de 1,5% ao ano, desta forma para a 

realização do teste de sensibilidade, foi considerado uma taxa de crescimento do PIB de 

0,5%; 1,0%; 1,5%, 2,0% e 2,5%, visando testar o impacto caso o crescimento do PIB no 

IDE das empresas deste estudo. 

 Após realizado o Teste de Sensibilidade das taxa de crescimento para o 

cálculo do IDE de todas as empresas deste estudo, conforme tabela 15, verificou-se uma 

elasticidade de 0,197% para a ponderação do Ebitda (vide equação 18). 

 O IDE é o DE deduzido das contribuições dos ativos físicos e ativos 

financeiros (vide equação 16 na página 49); e o DE é a soma dos Ebitda ponderados ao 

longo dos anos, (vide equação 13 na página 44), apresentados na tabela 6 na página 45. 

 

Teste de sensibilidade =

((
Soma dos IDEs do período do país com taxa de crescimento de x,5%

Soma dos IDEs do período do país co m taxa de crescimento de x% 
) − 1) ∗ 100                      (18)                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Teste de Sensibilidade = ((
11.422.535

11.400.104 
) − 1) ∗ 100 = 0,197%                         

 

 

Tabela 15 - Teste de sensibilidade – taxa de crescimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 O gráfico 1 demonstra a relação da variável macroeconômica de crescimento 

em relação ao cálculo do IDE, que por sua vez reflete graficamente a tabela 16. 

 

 

 

Taxa de Crescimento % Crescimento IDE

0,50% 0,00%

1,00% 0,197%

1,50% 0,394%

2,00% 0,591%

2,50% 0,788%
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Gráfico 1 -  Teste de Sensibilidade – Taxa de Crescimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
  

 Diante dos resultados do Teste de Sensibilidade realizado, constatou-se a 

irrelevância no impacto do IDE, com uma variação de 0,5% na taxa de crescimento. 

Desta maneira, foi considerada a estimativa de 1,5% de taxa de crescimento do PIB em 

base anual (FMI, 2017) para este estudo. 

 A cada 0,5% de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) há uma 

estimativa de crescimento de 0,197% do IDE. 

 

 

2.5.9.6 Etapa 4 – Cálculo do IDE para 3 períodos futuros 

 

 Finalmente, uma série de IDE foi projetada ao longo de três períodos futuros 

com base em um modelo de avaliação em três fases, em que diferentes valores de 

crescimento econômico foram assumidos. 

 Para este estudo (vide tabela 16), no primeiro período, de 1 a 13 anos, foram 

utilizados os IDEs calculados nas etapas anteriores. No segundo período 

correspondendo a 5 anos, do 14º ano ao 18º ano, o IDE foi ponderado até um 

crescimento de 1,5% ao ano e no terceiro período, e do 19º ano ao infinito, foi utilizada 

uma taxa de crescimento constante de 1,5% ao ano. 

 No segundo período, todas as empresas foram ponderadas a um crescimento 

de 1,5% ao ano (vide equação 18). Vale lembrar que o percentual de crescimento do ano 

2011 é divergente para cada empresa, fazendo com que o percentual desta fase varie de 
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empresa para empresa a cada ano, ao ponto em que todas as empresas tenham uma 

ponderação de 1,5% de crescimento no final do 18º mês ou ano calendário de 2016 

(vide tabela 16). 

 Em seguida, dados o valor do desempenho econômico e os valores de ativos 

físicos e financeiros dos balanços da empresa, é derivado o valor dos ativos intangíveis.  

 

 

Figura 3 – Série de IDEs dos três períodos 

 
Fonte: Adaptado Braune, 2012. 

 

 Nesta etapa, para este estudo, conforme tabela 16, foi calculado o IDE da 

empresa para os três períodos, em que o primeiro período foi o IDE calculado na tabela 

15, conforme equação 16; o segundo período foi uma projeção em que o IDE deve 

convergir linearmente até um crescimento médio de 1,5%, (vide equação 19), e o 

terceiro período foi uma projeção de crescimento constante de 1,5% ao ano (vide 

equação 20). 

 

Cálculo IDE 2º Período = IDEano−1 + (IDEit−1 ∗ (g2011  −
g2011−g  

5 anos
))                    (19) 

 

Cálculo IDE 2º Período = 1647 + (1647 ∗ (3,7% −
3,7%−1,5%  

5 anos
)) = 1701                          

 

Em que, 

IDEano−1 = IDE do ano anterior 

g2011= taxa de crescimento do ano 2011 

g = taxa de crescimento de anos futuros 

 

 

Cálculo IDE 3º Período =   IDEano−1 + (IDEano−1 ∗ g)                                                        

(20) 

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ...

1º período 2º período 3º período

Série de IDE calculada na etapa 1 Série de IDE projetada, ponderada 

linearmente de acordo com o 

crescimento do PIB de cada pais

Série de IDE projetada 

com crescimento anual 

constante de 1,5%
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Cálculo IDE 3º Período =   1853 + (1853 ∗ 1,5%) = 1881                                                   

Em que, 

IDEano−1 = IDE do ano anterior 

g = taxa de crescimento de anos futuros 

 

  

Tabela 16 - Série do IDE dos 3 períodos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

2.5.9.7 Etapa 5 – Determinação do Estoque de Capital Intangível   

 

 Nesta etapa 5, como base no cálculo das projeções dos IDEs da tabela 14, foi  

calculada a série de IDEs,  e posteriormente foram calculados o valor presente dos 

ganhos futuros e a perteituidade descontados pela taxa de 1,5% ao ano, com base nas 

projeções de crescimento do FMI (2017), refletindo o   grau de risco para o cálculo do 

Período Ano IDE % Crescimento
Nr de 

anos

1999 746 1

2000 833 10,41% 2

2001 1.034 19,38% 3

2002 1.227 15,76% 4

2003 1.425 13,87% 5

2004 1.367 -4,24% 6

2005 1.375 0,59% 7

2006 1.432 4,02% 8

2007 1.542 7,15% 9

2008 1.684 8,42% 10

2009 1.632 -3,21% 11

2010 1.608 -1,49% 12

2011 1.664 3,36% 13

2012 1.713 2,98% 14

2013 1.758 2,61% 15

2014 1.798 2,24% 16

2015 1.831 1,87% 17

2016 1.859 1,50% 18

2017 1.887 1,50% 19

2018 1.915 1,50% 20

2019 1.944 1,50% 21

2020 1.973 1,50% 22

2021 2.002 1,50% 23

1º

2º

3º

13 anos

5 anos

5 anos
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capital intangível conforme tabela 18. Finalmente, os IDEs foram somados, conforme 

tabela 18,  resultando o Estoque de Capital Intangível.  

 Gu e Lev (2011) mostraram que esta abordagem pode ser útil para investidores 

em busca de informações sobre o desempenho futuro dos ativos intangíveis. Isso 

também pode ser usado para identificar ações sobre e subvalorizadas . 

  Este método permite que uma medida mais objetiva do intangible capital (IC) 

e deriva o seu valor a partir dos ganhos da empresa e outros atributos encontrados em 

um balanço tradicional.  

 Segundo Gu e  Lev (2011), o cálculo do valor do IC é o valor presente das 

séries do IDE. 

 
Figura 4 – Método de Gu e Lev para a mensuração do intangível 

 
                  Fonte: Basso et al., 2015. 

 

 A tabela 17 demonstra o IDE descontado para o ano de referência pela taxa de 

1,5% ao ano, considerado o custo de oportunidade de investimento dos países constante 

na tabela 8, vide equações 21, 22 e 23. 

 Primeiramente, o valor do IDE de cada ano é descontado até o ano de 2016 (vide 

equação 2(. 

 Em seguida, é realizado o cálculo da perpeituidade do IDE (vide equação 22), e 

consequentemente o valor residual é calculado ao valor presente (vide equação 23). 

 

Cálculo do IDE descontado =
valor do IDE calculado para o ano

(1+i)n                                        (21) 

 

Cálculo da performance 

econômica normalizada

Subtração

Cálculo dos ativos físicos e 

financeiros

IDE

IC
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Cálculo do IDE descontado para o ano de 1999 =
745

(1+0,015)17 
= 579            

 

 

Cálculo da perpeituidade do IDE =
valor do IDE do ano de 2016

i
                                    (22) 

 

Cálculo da perpeituidade do IDE para o ano de 1999 = 579/0,015 = 38.585                                                                     

 

 

Cálculo do valor presente do residual =
valor do IDE calculado perpétuo

(1+i)n
                       (23) 

 

Cálculo do valor presente do residual para o ano de 1999 =
38.585

(1+0,015)17  = 29.957                    

 

Em que, 

i = taxa de desconto 

n = número de anos do IDE até o ano de 2016 

 

Tabela 17 - IDE descontado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 E finalmente a tabela 18 demonstra o estoque de capital intangível, que foi a 

soma dos IDEs descontados de cada ano (vide equação 24). 

Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1999 745

2000 734 832

2001 724 820 1.032

2002 713 807 1.017 1.226

2003 702 795 1.002 1.208 1.421

2004 692 784 987 1.190 1.400 1.363

2005 682 772 973 1.172 1.379 1.343 1.350

2006 672 761 958 1.155 1.359 1.323 1.330 1.426

2007 662 749 944 1.138 1.339 1.303 1.310 1.405 1.536

2008 652 738 930 1.121 1.319 1.284 1.291 1.385 1.514 1.679

2009 642 728 917 1.105 1.300 1.265 1.272 1.364 1.491 1.655 1.616

2010 633 717 903 1.088 1.281 1.246 1.253 1.344 1.469 1.630 1.592 1.586

2011 624 706 890 1.072 1.262 1.228 1.234 1.324 1.448 1.606 1.569 1.563 1.647

2012 614 696 877 1.056 1.243 1.210 1.216 1.305 1.426 1.582 1.546 1.540 1.623 1.701

2013 605 685 864 1.041 1.225 1.192 1.198 1.285 1.405 1.559 1.523 1.517 1.599 1.676 1.749

2014 596 675 851 1.025 1.206 1.174 1.180 1.266 1.384 1.536 1.500 1.495 1.575 1.651 1.723 1.791

2015 587 665 838 1.010 1.189 1.157 1.163 1.248 1.364 1.513 1.478 1.473 1.552 1.627 1.698 1.764 1.826

2016 579 655 826 995 1.171 1.140 1.146 1.229 1.344 1.491 1.456 1.451 1.529 1.603 1.673 1.738 1.799 1.853

Perpetuidade   38.585 43.700 55.055 66.354 78.074 75.992 76.377 81.943 89.584 99.391 97.091 96.716 101.944 106.850 111.514 115.882 119.903 123.527

Perpetuidade 

Descontada
29.957 34.437 44.036 53.869 64.335 63.559 64.839 70.608 78.350 88.231 87.482 88.451 94.630 100.672 106.642 112.482 118.131 123.527

IDES descontados
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 O estoque de capital intangível, ou intangible capital (IC), é o acúmulo de 

capital intangível ao longo dos anos e tem como objetivo mensurar o quanto de capital 

intangível, em seus diversos modos,  contribui para o retorno financeiro futuro para a 

empresa. 

 

Cálculo do IC = valor do IDE do ano x descontado em 2016 +

valor presente do IDE residual                                                                                   (24) 

 

Cálculo do IC do ano 1999 = 579 + 29.957 = 30.536                                                                             

 

Tabela 18 -  Estoque de capital intangível 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  

2.6 Valor de mercado e criação de valor 

 

Valor é definido por Rokeach (1973) como uma crença duradoura em um 

determinado modelo, balizado por condutas pré-existentes, de caráter pessoal ou 

socialmente aceitas por um grupo. 

Autores como Edvinsson e Malone (1997), Sveiby (1997), Stewart (1999), Lev 

(2001), Kaplan e Norton (2006) afirmam que a geração de riqueza nas empresas está 

cada vez mais relacionada aos ativos intangíveis ou ativos intelectuais. 

Quanto à relação dos ativos intangíveis com o valor de mercado de uma 

organização, Perez e Famá (2006) observam que os ativos intangíveis exercem 

influência positiva no valor de mercado das empresas, pois são por eles que os clientes 

se dispõem a pagar um valor a mais por um determinado produto em detrimento de 

outros produtos similares de empresas diferentes. 

Ao analisar o valor de uma empresa, há que se diferenciar o conceito de valor 

intrínseco ao do valor de mercado. O valor intrínseco considera o fluxo de caixa que um 

investidor espera receber no futuro (SHARPE, ALEXANDER E BALEY, 1999). É o 

mesmo conceito do fluxo de caixa descontado, resultado da soma dos fluxos de caixa 

futuros descontados a uma taxa coerente com o seu nível de risco (COPELAND, 

KOLLER e MURRIN, 2000; DAMODARAN, 2006; SERRA e WICKERS, 2014). Já o 

valor de mercado pode ser calculado de algumas formas. Para as empresas de capital 

Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Intangible 

Capital
30.536 35.092 44.862 54.864 65.506 64.699 65.985 71.837 79.693 89.722 88.938 89.902 96.159 102.275 108.315 114.220 119.930 125.380
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aberto, a forma mais tradicional é a soma do valor de mercado das ações com as dívidas 

financeiras a valores de mercado, conforme equação: 

 

VM =  DM + SM                                                                                                           (25) 

 

Em que: 

VM = valor de mercado da empresa 

DM = dívidas financeiras a valores de mercado 

SM = valor de mercado das ações (quantidade de ações  x valor da ação) 

 

Stewart (2003), no entanto, sugere que o valor de mercado de uma empresa é a 

resultante da combinação de seus ativos tangíveis e intangíveis, conforme equação: 

 

VM =  V_(AT ) +  V_AI                                                                                                 (26) 

 

Em que: 

VM: valor de mercado da empresa 

VAT: valor dos ativos tangíveis 

VAI: valor dos ativos intangíveis 

 

 Padoveze e Benedicto (2011) afirmam que o que prevalece para o mercado e 

investidores não é o valor patrimonial e o valor contábil, mas sim o valor de mercado, o 

valor de cotação em bolsa de valores. A diferença entre os dois valores está na forma de 

como eles são avaliados, pois a contabilidade registra os seus valores pelo custo 

histórico e princípios contábeis geralmente aceitos. Já o valor de mercado ou valor de 

cotação em bolsa de valores visualiza o quanto a empresa irá trazer de benefícios 

econômicos futuros por meio de caixa, lucro e dividendos. 

De acordo com Reilly e Schweihs (2014), conhecer o valor dos ativos 

intangíveis é importante porque sua avaliação estabelece um valor transacional para 

compra e venda, além da possibilidade de parâmetros para o planejamento, análise de 

crédito e oportunidades estratégicas. 

Barney (1991) afirma que a visão baseada em recursos leva em consideração que 

a empresa possui ativos tangíveis e intangíveis, de modo que proporcionem a 

continuidade e competitividade no decorrer do tempo. Esses recursos podem ser físicos, 
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como máquinas, imóveis, localização industrial entre outros; e recursos humanos, que é 

o conhecimento e recursos humanos, como mão de obra qualificada e conhecimento 

organizacional, entre outros. A interação desses recursos da empresa no ambiente em 

que está inserida, ao ponto em que há uma diferenciação, gera  criação de valor. 

Segundo Young & O’Byrne (2000), uma das categorias de avaliação de 

desempenho é o total shareholder return (TSR), o qual é aplicável somente a empresas 

de capital aberto, e possui a vantagem de incluir as expectativas do mercado sobre o 

crescimento futuro. 

O TSR é usado para medir o desempenho das ações em um intervalo de tempo e 

é calculado somando-se os dividendos por ação à variação no preço da ação e dividindo-

se o resultado pelo preço inicial da ação (vide equação 27). 

 

TSR =  
Preço final da ação−Preço Inicial da ação+Dividendos por ação

Preço Inicial da ação
                               (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E BASE DE DADOS 

 

 

3.1 Método 

 

 Nesta seção, discutiremos as técnicas, procedimentos e abordagens empregadas 

no estudo. 

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa quantitativa, com o emprego de 

instrumentos quantitativos tanto na coleta como no tratamento de dados.  

Com o objetivo de atender à questão proposta neste trabalho, para avaliar os 

dados, são aplicados testes em dados em painel com a utilização do software STATA-

15 a fim de testar as hipóteses baseadas na proposta por Gu e Lev (2003, 2011). 

A estratégia utilizada para selecionar a melhor especificação dos modelos 

consistiu em primeiro estimar os modelos em Pooled OLS e efeitos fixos para testar via 

teste Chow (teste F).  A hipótese nula sugere que há igualdade de interceptos e 

inclinações para todas as companhias (POLS), sendo preferível a efeitos fixos. No 

segundo passo, estima-se o modelo com efeitos aleatórios e, utilizando-se o teste 

Breusch-Pagan, testa-se a hipótese nula de que MQO agrupado é preferível ao modelo 

com efeitos aleatórios. 

O terceiro passo consiste em testar pelo teste de Hausman a hipótese nula de que 

o estimador de efeitos aleatórios, por ser consistente e eficiente, é preferível ao 

estimador do modelo com efeitos fixos que é apenas consistente. Se com os três passos 

anteriores o modelo com efeitos fixos for escolhido, executa-se um quarto passo que 

consiste em se testar para autocorrelação dos erros via teste proposto por Wooldridge 

(2002) e testar a heterocedasticidade de grupo via um teste de Wald.  

Finalmente, se autocorrelação e heterocedasticidade forem confirmadas, o 

modelo com efeitos fixos é re-estimado utilizando o método de Driscoll e Kraay (1998), 

e para o efeito aleatório, o modelo com dados com erros robustos. 
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Figura 5 - Testes Econométricos Painel 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Não foi considerado o Teste da Raiz Unitária como pressuposto de dados 

estacionários para não perder um grau de liberdade, pois a série é curta e devido aos 

dados omissos, o painel é não balanceado.  

O painel foi estimado em equações de primeiras diferenças, a defasagem 

arbitrária em t-1 para as variáveis independentes para estimar a variável dependente nas 

hipóteses apresentadas no item 3.4. 

 

3.2 Análise em painel 

Para a análise das inter-relações entre as variáveis, serão feitas regressões com 

dados dispostos em painel. Os dados em painel, segundo Gujarati (2004), é a 

combinação de séries temporais com dados em corte transversal e proporciona maior 

riqueza de informações, sendo mais adequando ao estudo da dinâmica mudança e 

possibilita a utilização de modelos de estimação mais complexos e que minimizem 

problemas de heterogeneidade comuns quando se avaliam dados de diferentes 

indivíduos, empresas, etc. Trata-se de uma combinação de métricas sobre unidades de 

observação ao longo de um período de tempo. 

Entre as vantagens da utilização de dados em painel, pode ser destacado o maior 

número de observações, que aumenta os graus de liberdade e reduz o grau de 

colinearidade entre variáveis explicativas e, consequentemente, melhora a eficiência do 

parâmetro estimado.  Esse tipo de técnica auxilia na análise de várias perguntas 
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econômicas que não podem ser respondidas, utilizando somente dados de corte 

transversal ou em séries de tempo. Além disso, a análise com dados em painel gera 

predições mais precisas de resultados individuais em relação a séries de tempo, porque 

em um painel o comportamento de um indivíduo pode ser aprendido tanto pelo 

comportamento próprio como observando o comportamento dos demais (Hsiao, 2003). 

 

3.3 Banco de dados e amostra 

 

Utiliza-se neste estudo uma amostra não probabilística, com dados secundários 

obtidos no banco de dados da Capital IQ, que contém dados anuais das empresas de 

capital aberto, não financeiras, da Alemanha, Inglaterra e Portugal, dos anos de 1999 até 

2016. 

Os painéis de dados utilizados no presente estudo foram construídos com base 

em 519 empresas da Alemanha, 1.151 empresas da Inglaterra e 28 empresas de 

Portugal. Note que os painéis de dados deveriam conter um total de 30.379 observações 

transversais, mas por conta de dados indisponíveis para algumas variáveis para algumas 

empresas da amostra, os painéis de dados utilizados são não balanceados, contendo 

20.733 observações. 

Foi utilizada a defasagem de 1 período nas variáveis independentes em relação à 

variável dependente, visando demonstrar o resultado das ações dos ativos intangíveis 

em períodos subsequentes, entretanto, perde-se 1 grau de liberdade na amostra. 

 

3.4 Hipóteses 

 

 Para responder ao problema de pesquisa deste projeto, utilizamos as hipóteses 

baseadas na proposta por Gu e Lev (2003, 2011). 

 

H1. Quanto maior o investimento em pesquisa e desenvolvimento (RD), dispêndio de 

capital (CAPEX) e as despesas com vendas, gerais e administrativas (SGA), maior o 

intangible-driven-earnings (IDE) das empresas.  

IDEit =  βoi +  β1RDit−1 + β2CAPEXit−1 +  β3SGAit−1 + εit−1                                (28) 
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H2. Quanto maior o investimento em pesquisa e desenvolvimento (RD), dispêndio de 

capital (CAPEX) e as despesas com vendas, gerais e administrativas (SGA), maior o 

intangible capital (IC) das empresas. 

ICit =  βoi +  β1RDit−1 +  β2CAPEXit−1 +  β3SGAit−1 + εit−1                                  (29) 

 

H3. Quanto maior o grau de intangibilidade (IDE), a performance operacional e sua 

variação (EARN), maior o retorno total ao acionista (TSR). 

TSRit =  βoi +  β1IDEit−1 +  β2ΔIDEit−1  + β3EARNit−1 +  β4ΔEARNit−1 + εit−1  

                            (30) 

H4. Quanto maior o comprehensive value (CV), maior o valor de mercado (MV). 

MVit =  βoi +  β1CVit−1 + εit−1                                                                                    (31) 

 

H5. Quanto maior a margem de capital intangível (ICM), maior o retorno total ao 

acionista (TSR). 

TSRit =  βoi +  β1ICMit−1 + εit−1                                                                                (32) 

 

H6. Quanto maior a margem de ganhos intangíveis (IDEM), maior o retorno total ao 

acionista (TSR). 

TSRit =  βoi +  β1IDEMit−1 + εit−1                                                                             (33) 

 

H7. Quanto maior a margem de capital intangível operacional (ICOM), maior o retorno 

total ao acionista (TSR). 

TSRit =  βoi +  β1ICOMit−1 + εit−1                                                                             (34) 

 

H8. Quanto maior a razão entre o capital intangível e o valor contábil (ICBV), maior o 

retorno total ao acionista (TSR). 

TSRit =  βoi +  β1ICOBVit−1 + εit−1                                                                            (35) 

 

H9.Quanto maior a razão entre o valor de mercado e o comprehensive value (MtCV), 

maior o retorno total ao acionista (TSR). 

TSRit =  βoi +  β1MtCVit−1 + εit−1                                                                             (36) 

 

H10. Quanto maior o retorno sobre o investimento em pesquisa e desenvolvimento (RI), 

maior o retorno total ao acionista (TSR). 
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TSRit =  βoi +  β1RIit−1 + εit−1                                                                                   (37) 

  

3.5 Variáveis de pesquisa 

 

A Tabela 19 contém as variáveis de pesquisa que são extraídas da base de dados 

Capital IQ, bem como suas respectivas siglas, descrição e código na base de dados.  

 

Tabela 19 – Lista de variáveis de pesquisa e código na base de dados 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

 

3.6 Construção das variáveis 

 

Segundo Basso et al. (2015), com a finalidade de analisar a intangibilidade das 

empresas com base nas medidas convencionais, são  utilizadas e construídas as 

seguintes variáveis indicando intangibilidade, conforme tabela 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigla Variável Código Capital IQ

AF Ativos Físicos IQ_NPPE Property, Plant and Equipment

AFIN Ativos Financeiros IQ_CASH_EQUIV Cash and equivalents

CAPEX Gastos de capital IQ_CAPEX Capital expenditure

DPA Dividendos por ação IQ_TOTAL_DIV_PAID_CF Dividends per share

EBITDA
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização
IQ_EBITDA

Earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization

LO Lucro Operacional IQ_OPER_INC Operating Income

PL Patrimonio Líquido IQ_TOTAL_EQUITY Equity

PFA Preço final das ações IQ_LASTSALEPRICE Market price - Year End

QA Quantidade de ações IQ_SHARESOUTSTANDING Stock number

RD Pesquisa e Desenvolvimento IQ_RD_EXP Research and development

SGA Despesas com vendas, gerais e administrativas IQ_SGA Selling, General and administrative

VCA Valor total do Ativo IQ_TOTAL_ASSETS Total Assets

VCD Valor total do Passivo IQ_TOTAL_LIAB_EQUITY Total Liabilities

VE Receita IQ_TOTAL_REV Revenue
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Tabela 20 – Lista de variáveis da base de dados e indicadores de intangibilidade 

 
Fonte: Adaptado Basso et al, 2015. 

 

 

 

 

 

  

 

Variável Descrição da variável Cálculo da variável

PPE
Property, plant and equipment : representa os ativos 

tangíveis
Extraído Capital IQ

Caixa Representa o caixa e equivalentes de caixa Extraído Capital IQ

CAPEX
Capital expenditure : representa os gastos com aquisição 

e investimento em ativos fixos e imobilizado
Extraído Capital IQ

CV

Comprehensive Value : valor referente a diferença de 

valor dos ativos  tangíveis e intangíveis entre o valor 

contábil e o valor de mercado

CV = Intangible capital + Valor Contábil dos ativos 

intangíveis

DE Desempenho econômico
Desempenho econômico=α*ativo físico+ β*ativos 

financeiros+ δ*ativos intangíveis                                                                                                                      

EARN Representada pela variável Ebitda Extraído Capital IQ

Ebitda
Earnings before interests, taxes, depreciation and 

amortization
Extraído Capital IQ

IC
Intangible Capital : capital intangível calculado por Gu 

& Lev (2003, 2011)
IC = valor presente das séries do IDE

ICBV

Intagible Capital to Book Value : indicará o quanto da 

empresa é baseado em ativos intangíveis.  índice de 

intangibilidade criado por Lev (1999) e Gu & Lev (2003)

ICVB = IC/ valor contábil dos intangíveis

ICM
Intangible capital margin :  índice de intangibilidade 

criado por Lev (1999) e Gu & Lev (2003)
ICM = IC/ Vendas

ICOM
Intangible Capital Operating Margin : índice de 

intangibilidade criado por Lev (1999) e Gu & Lev (2003)
ICOM = IDE / Lucro operacional

IDE

Intangible-driven earnings : variável definida por Gu & 

Lev (2003, 2011) para a medição do grau de 

intangibilidade da empresa. A variável é baseada na 

performance economica da empresa, nos ativos físicos e 

financeiros.

IDE = DE - α * ativo físico - β * ativos financeiros          

IDEM

Intangible-driven earnings margin :  Margem de Ganhos 

Intangíveis. Índice de intangibilidade criado por Lev 

(1999) e Gu & Lev (2003)

IDEM = IDE/ vendas

MtCV

Market to comprehensive value : valor aproximado e 

indicador da importância do intangível e a proximidade 

do indicador em relação ao valor de mercado.  índice de 

intangibilidade criado por Lev (1999) e Gu & Lev (2003)

MtCV = Valor de mercado/ IC

MV Market value: é o valor de mercado das ações
MV = quantidade de ações x preço final da ação no 

período

RD
Research & Development, ou despesas com pesquisa e 

desenvolvimento
Extraído Capital IQ

RI
Return on Investment of R&D :  índice de intangibilidade 

criado por Lev (1999) e Gu & Lev (2003)
RI = IC / P&D

SGA

Sales, General and Administrative Expenses : representa 

as despesas não atribuídas ao processo produtivo, mas 

relativas a vendas e despesas gerais e administrativas

Extraído Capital IQ

TSR
Total shareholder return : representa o valor financeiro 

criado para o acionista ao longo do tempo

TSR = ((Preço final da ação - Preço inicial da ação)/ 

Preço inicial da ação + valor dos dividendos
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo é apresentado o resumo dos resultados obtidos de cada hipótese 

de pesquisa, a estatística descritiva e as matrizes de correlação, as quais foram obtidas 

por meio da utilização do software Stata-15, e os resultados dos testes estatísticos para 

a determinação do modelo de dados em painel: o Teste de Chow, o teste de LM 

Breush-Pagan e o Teste de Hausman, o teste de heterodedasticidade de Breush-Pagan/ 

Cook-Weisberg e o teste de autocorrelação de Wooldridge, o resultado das regressões 

dos modelos e sua significância estatística, das empresas dos países: Alemanha, 

Inglaterra e Portugal. 

 

4.1 Análise de Resultados – Alemanha 

 

A tabela 21 mostra a estatística descritiva de todas as variáveis das empresas da 

Alemanha, a tabela 22 a matriz de correlação e as tabelas 23 e 24 o resumo dos 

resultados das hipóteses, que serão abordados detalhadamente a seguir. 

 

Tabela 21 – Estatística descritiva - Alemanha 

 

Hipótese Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

IDE 7019 521,4891 2207,335 -1260,5 26838,7 523

RD 1571 312,9986 965,5349 -12,2299 7660,44 135

CAPEX 6427 296,2366 1596,868 -64,2013 33276,5 507

SGA 6296 663,0382 2517,482 -16,005 34480,5 507

IC 7019 35462,72 150074,8 -85735,4 1816082 523

RD 1571 312,9986 965,5349 -12,2299 7660,44 135

CAPEX 6427 296,2366 1596,868 -64,2013 33276,5 507

SGA 6296 663,0382 2517,482 -16,005 34480,5 507

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,758 468

IDE 7019 521,4891 2207,335 -1260,5 26838,7 523

EARN 6932 477,8378 2094,099 -14679,5 28192,1 520

MV 5842 3109,92 11614,2 -74266,6 159948 489

CV 7019 40885,02 173247,3 0,1743 2248608 523

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,758 468

ICM 7016 -484,776 33435,95 -2792747 52337,8 523

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,758 468

IDEM 7016 -7,13044 491,5879 -41059,5 769,015 523

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,758 468

ICOM 7016 1,421335 19,89192 -523,096 779,432 523

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,758 468

ICVB 6939 7,054766 23,07169 -209,653 904,543 523

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,758 468

MtCV 5830 0,09635 2,373367 -78,3848 92,2979 489

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,758 468

RI 1571 523,8428 4839,783 -86167 114209 135

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6
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 Há diversas hipóteses com mais observações de variáveis dependentes do que 

variáveis independentes. Isso ocorre porque o painel é desbalanceado; entretanto, o 

Stata-15 apenas realiza cálculos econométricos para as variáveis dependentes que 

possuem variáveis independentes, e várias hipóteses são testadas em uma mesma base 

de dados. 

 

Tabela 22 – Matriz de correlação - Alemanha 

 

 

Hipótese 1 IDE PD CAPEX SGA

 IDE    1,0000

RD 0,8912 1,0000

CAPEX 0,6547 0,6796 1,0000

SGA    0,9246 0,9236 0,6445 1,0000

Hipótese 2 IC RD CAPEX SGA

IC 1,0000

RD 0,8913 1,0000

CAPEX 0,6559 0,6796 1,0000

SGA 0,9246 0,9236 0,6445 1,0000

Hipótese 3 TSR IDE EARN

TSR 1,0000

IDE 0,6069 1,0000

EARN 0,6492 0,9501 1,0000

Hipótese 4 MV CV

MV 1,0000

CV 0,8647 1,0000

Hipótese 5 TSR ICM

TSR 1,0000

ICM 0,0033 1,0000

Hipótese 6 TSR IDEM

TSR 1,0000

IDEM 0,0033 1,0000

Hipótese 7 TSR ICOM

TSR 1,0000

ICOM 0,0033 1,0000

Hipótese 8 TSR ICVB

TSR 1,0000

ICVB 0,0198 1,0000

Hipótese 9 TSR MtCV

TSR 1,0000

MtCV -0,0016 1,0000

Hipótese 10 TSR RI

TSR 1,0000

RI 0,0020 1,0000
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Tabela 23 - Resumo dos resultados das hipóteses  - 1 a 5 Alemanha 

 
*Estatisticamente significante ao nível de 1% 

**Estatisticamente significante ao nível de 5% 

***Estatisticamente significante ao nível de 10% 

 

Tabela 24 - Resumo dos resultados das hipóteses 6 a 10 – Alemanha 

 
*Estatisticamente significante ao nível de 1% 

**Estatisticamente significante ao nível de 5% 

***Estatisticamente significante ao nível de 10% 

Modelo Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4 Hipótese 5

Variável Dependente IDE IC TSR MV TSR

Constante 449,9479** 31003,93* 2,668042* 30214,89* 2,178187*

RD 0,7854413** 52,85705**  -  -  -

CAPEX  -0,1375683**  -9,107694**  -  -  -

SGA 0,3542757* 23,76815**  -  -  -

IDE  -  -  -0,0027413*  -  -

EARN  -  - 0,0028962*  -  -

CV  -  -  - 5,565787*  -

MV  -  -  -  -  -

ICM  -  -  -  - 0,000000499*

IDEM  -  -  -  -  - 

ICOM  -  -  -  -  - 

ICBV  -  -  -  -  - 

MtCV  -  -  -  -  - 

RI  -  -  -  -  - 

Teste de Chow | Teste F 41,6* 41,9* 10,92* 65,45* 25,13*

Breusch-Pagan 5817,15* 5824,65* 7494,5* 23749,64* 23935,44*

Hausman 133,41* 141,93* 278,938  -1311,95* 4,00E-02

R² / Within 0,4297 0,4250 0,0564 0,3732 0,0000

R² / Between 0,8365 0,8373 0,0002 0,8358 0,0001

R²/ Overall 0,8296 0,8301 0,0169 0,7477 0,0000

Heterodedasticidade 7,8E+38* 8,3E+36* 4,4E+38* 1,9E+41* 31288,88*

Autocorrelação 429,629* 433,98* 6,877** 38,671* 6,943**

Estatística do modelo 11,41* 11,36* 3,40** 3186,70* 203,20*

Observações 1550 1550 5712 5842 5760

Modelo Hipótese 6 Hipótese 7 Hipótese 8 Hipótese 9 Hipótese 10

Variável Dependente TSR TSR TSR TSR TSR

Constante 2,178187* 2,17162* 2,196553* 2,187602* 2,517624*

RD  -  -  -  -  - 

CAPEX  -  -  -  -  - 

SGA  -  -  -  -  - 

IDE  -  -  -  -  - 

EARN  -  -  -  -  - 

CV  -  -  -  -  - 

MV  -  -  -  -  - 

ICM  -  -  -  -  - 

IDEM 0,000034*  -  -  -  - 

ICOM  - 0,0048184  -  -  - 

ICBV  -  - -0,0021037  -  - 

MtCV  -  -  - 0,0011184  - 

RI  -  -  -  - 0,00000372**

Teste de Chow | Teste F 25,13* 25,13* 24,9* 24,55* 56,68*

Breusch-Pagan 23935,44* 23934,44* 23852,42* 23863,81* 9426,78*

Hausman 0,040 0,930 2,050 0,060 1,20E-01

R² / Within 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

R² / Between 0,0001 0,0010 0,0038 0,0002 0,0009

R²/ Overall 0,0000 0,0001 0,0004 0,0000 0,0000

Heterodedasticidade 31288,88* 31289,47* 31226,47* 30575,31* 4818,93*

Autocorrelação 6,943** 6,931** 6,878** 6,878** 10,677**

Estatística do modelo 202,07* 0,94 0,68 0,09 5,50**

Observações 5760 5760 5710 5610 1376
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4.1.1 Teste de hipóteses – Alemanha 

 

4.1.1.1 Teste da hipótese 1 - Alemanha  

 

O teste da primeira hipótese da Alemanha pretende verificar se quanto maior o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento (RD), dispêndio de capital (CAPEX) e as 

despesas com vendas, gerais e administrativas (SGA), maior o é intangible-driven-

earnings (IDE) das empresas.  

 

IDEit =  βoi +  β1RDit−1 + β2CAPEXit−1 +  β3SGAit−1 + εit−1                                (28) 

 

 Na tabela 25, verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 1 das 

empresas da Alemanha; para o IDE, das 523 empresas com dados disponíveis, 

totalizaram 7.019 observações; para o RD, das 135 empresas, totalizaram 1.571 

observações; para o CAPEX, das 507 empresas, totalizaram 6.427 observações e para o 

SGA, das 507 empresas, totalizaram 6.296 observações. A amostra possui um alto 

desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos de 

faturamento e de diversos segmentos.  Há valores negativos para o IDE em decorrência 

de Ebitda negativos nos resultados das empresas ao longo dos anos, e os valores 

negativos de RD, CAPEX e SGA foram decorrentes de ajustes contábeis de algumas 

empresas da amostra. 

 

Tabela 25 - Estatística descritiva hipótese 1 – Alemanha 

 

 

Na tabela 26, verifica-se que há uma correlação linear positiva entre as 

variáveis IDE, RD, CAPEX e SGA, sugerindo que as variáveis independentes 

influenciam positivamente a variável dependente.  

 

 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

IDE 7019 521,4891 2207,335 -1260,499 26838,65 523

RD 1571 312,9986 965,5349 -12,22989 7660,439 135

CAPEX 6427 296,2366 1596,868 -64,20125 33276,47 507

SGA 6296 663,0382 2517,482 -16,00503 34480,48 507
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Tabela 26 - Matriz de correlação da hipótese 1 - Alemanha 

 

A tabela 27 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados em 

painel, pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito fixo.  Os testes apontam a 

presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo 

de Driscoll e Kraay (1988) para tratar os dados. 

 

Tabela 27 - Testes estatísticos da hipótese 1 – Alemanha 

 

 

A tabela 28 demonstra que a hipótese 1 apresentou significância estatística de 

1%, e que o IDE foi explicado entre as variáveis em 82,96%. RD e CAPEX possuem 

significância na utilização do modelo ao nível de 5%, já o CAPEX possui significância 

na utilização do modelo ao nível de 1%. Para cada EUR 1,00 em RD, há o impacto de 

EUR 0,78; para cada EUR 1,00 em CAPEX, há o impacto de - EUR 0,13 e para cada 

EUR 1,00 em SGA, há o impacto de EUR 0,35. A hipótese nula era de que quanto 

maior o RD, CAPEX e SGA, maior seria o IDE, entretanto, o resultado mostra que a 

variável CAPEX está influenciando o IDE negativamente. Desta forma, o modelo 

sugere que quanto maior o investimento em RD e SGA, maior é o IDE, corroborando 

parcialmente a hipótese nula. 

 

 

 

 

 

 

 

Correlação IDE PD CAPEX SGA

IDE 1,0000

RD 0,8912 1,0000

CAPEX 0,6547 0,6796 1,0000

SGA 0,9246 0,9236 0,6445 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 41,6 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 5817,15 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 133,41 0,0000 Efeito Fixo

Wald - Heterocedasticidade 7,80E+38 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 429,629 0,0000 Presença



75 
 

 
 

Tabela 28 - Resultado da hipótese 1 – Alemanha 

 

 

4.1.1.2 Teste da hipótese 2 - Alemanha  

 

O teste da hipótese 2 – Alemanha pretende verificar se quanto maior o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento (RD), dispêndio de capital (CAPEX) e as 

despesas com vendas, gerais e administrativas (SGA), maior é o intangible capital (IC) 

das empresas. 

 

ICit =  βoi +  β1PDit−1 +  β2CAPEXit−1 + β3SGAit−1 + εit−1                                  (29) 

 

A tabela 29 apresenta a estatística descritiva da segunda hipótese; para o IC, das 

523 empresas com dados disponíveis, totalizaram 7.019 observações; para o RD, das 

135 empresas, totalizaram 1.571 observações; para o CAPEX, das 507 empresas, 

totalizaram 6.427 observações e para o SGA, das 507 empresas com dados disponíveis, 

totalizaram 6.296 observações. A amostra possui um alto desvio padrão, pois foram 

consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos de faturamento e de diversos 

segmentos. Os valores negativos apresentados para o IC foram em decorrência de 

Ebitda negativos nos resultados das empresas ao longo dos anos, e os valores negativos 

de RD, CAPEX e SGA foram decorrentes de ajustes contábeis no encerramento do 

balanço patrimonial de algumas empresas da amostra. 

 

Tabela 29 - Estatística descritiva hipótese 2 – Alemanha 

 

 

Variável Dependente: IDE Coeficiente p-valor

Constante 449,9479 0,0110

RD 0,7854413 0,0150

CAPEX -0,1375683 0,0110

SGA 0,3542757 0,0030

Estatística do Modelo 11,41 0,0000

R² Within

R² Between

R² Overall

0,4297

0,8365

0,8296

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

IC 7019 35462,72 150074,8 -85735,44 1816082 523

RD 1571 312,9986 965,5349 -12,22989 7660,439 135

CAPEX 6427 296,2366 1596,868 -64,20125 33276,47 507

SGA 6296 663,0382 2517,482 -16,00503 34480,48 507
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Na tabela 30 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis IC, 

RD, CAPEX e SGA, sugerindo que as variáveis independentes influenciam 

positivamente a variável independente.  

 

Tabela 30 - Matriz de correlação da hipótese 2 - Alemanha 

 

 

Na tabela 31 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 2 

– Alemanha, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito fixo. Os testes apontam 

a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo 

de Driscoll e Kraay (1988) para tratar os dados. 

 

Tabela 31 -  Testes estatísticos da hipótese 2 – Alemanha 

 

 

A tabela 32 demonstra que a hipótese 2 apresentou significância estatística de 

1%, e que o IDE foi explicado entre as variáveis em 83,01%. RD, CAPEX e SGA 

possuem significância na utilização do modelo ao nível de 5%. Para cada EUR 1,00 em 

RD, há o impacto de EUR 52,85; para cada EUR 1,00 em CAPEX, há o impacto de - 

EUR 9,10 e para cada EUR 1,00 em SGA, há o impacto de EUR 23,76. A hipótese nula 

era de que quanto maior o RD, CAPEX e SGA, maior seria o IC, entretanto, o 

resultado mostra que a variável CAPEX está influenciando o IC negativamente.  

O modelo sugere que quanto maior o investimento em RD e SGA, maior é o IC, 

corroborando parcialmente a hipótese nula. 

 

 

 

 

Correlação IC RD CAPEX SGA

IC 1,0000

RD 0,8913 1,0000

CAPEX 0,6559 0,6796 1,0000

SGA 0,9246 0,9236 0,6445 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 41,9 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 5824,65 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 141,93 0,0000 Efeito Fixo

Wald - Heterocedasticidade 8,30E+36 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 433,98 0,0000 Presença
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Tabela 32 - Resultado da hipótese 2 – Alemanha 

 

 

 

4.1.1.3 Teste da hipótese 3 - Alemanha  

 

O teste da terceira hipótese da Alemanha pretende verificar se quanto maior o 

grau de intangibilidade (IDE), a performance operacional e sua variação (EARN), maior 

é o retorno total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡−1 + 𝛽2Δ𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡−1  + 𝛽3𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖𝑡−1 + 𝛽4Δ𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1             

(30) 

 

Na tabela 33 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 3 das 

empresas da Alemanha; para o TSR, das 468 empresas com dados disponíveis, 

totalizaram 5.760 observações; para o IDE, das 523 empresas, totalizaram 7.019 

observações e para o EARN, das 520 empresas, totalizaram 6.932 observações. A 

amostra possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes 

tamanhos em termos de faturamento e de diversos segmentos.  Os valores negativos do 

IDE e EARN foram decorrentes de Ebitda negativos nos resultados das empresas ao 

longo dos anos, e os valores negativos de TSR foram decorrentes de uma variação anual 

do preço da ação pelos seus dividendos. 

  

Tabela 33 - Estatística descritiva hipótese 3 - Alemanha 

 

 

Variável Dependente: IC Coeficiente p-valor

Constante 31003,93 0,0020

RD 52,85705 0,0110

CAPEX -9,107694 0,0160

SGA 23,76815 0,0120

Estatística do Modelo 11,36 0,0000

R² Within

R² Between

R² Overall

0,4250

0,8373

0,8301

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,7579 468

IDE 7019 521,4891 2207,335 -1260,499 26838,65 523

EARN 6932 477,8378 2094,099 -14679,54 28192,05 520
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Na tabela 34 verificou-se que há correlação linear positiva entre as TSR, IDE e 

EARN, sugerindo que as variáveis independentes influenciam positivamente a variável 

dependente.  

 

Tabela 34 -  Matriz de correlação da hipótese 3 - Alemanha 

 

 

A tabela 35 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados em 

painel, e pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito fixo.  Os testes apontam a 

presença de heterocedasticidade e autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo de 

Driscoll e Kraay (1988) para tratar os dados. 

 
Tabela 35 -  Testes estatísticos da hipótese 3 – Alemanha 

 

 

A tabela 36 demonstra que a hipótese 3 apresentou significância estatística de 

5%, e que o TSR foi explicado entre as variáveis em 1,69%. IDE e EARN possuem 

significância na utilização do modelo ao nível de 5%. A hipótese nula era de que 

quanto maior o IDE e o EARN, maior seria o TSR, entretanto, o resultado mostra que a 

variável IDE está influenciando o TSR negativamente, desta forma, corroborando 

parcialmente a hipótese nula. 

 

Tabela 36 - Resultado da hipótese 3 – Alemanha 

 

Correlação TSR IDE EARN

TSR 1,0000

IDE 0,6069 1,0000

EARN 0,6492 0,9501 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 10,92 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 7494,5 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 278,93 0,0000 Efeito Fixo

Wald - Heterocedasticidade 4,40E+38 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 6,877 0,0090 Presença

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 2,668042 0,0000

IDE -0,0027413 0,0170

EARN 0,0028962 0,0130

Estatística do Modelo 3,40 0,0343

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0564

0,0002

0,0169
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4.1.1.4 Teste da hipótese 4 - Alemanha  

 

O teste da quarta hipótese da Alemanha pretende verificar se quanto maior o 

comprehensive value (CV), maior é o valor de mercado (MV). 

 

𝑀𝑉𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐶𝑉𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                                   (31) 

 

Na tabela 37 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 4 das 

empresas da Alemanha; para o MV, das 489 empresas com dados disponíveis, 

totalizaram 5.842 observações e para o CV, das 523 empresas, totalizaram 7.019 

observações. A amostra possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas 

empresas de diferentes tamanhos em termos de faturamento e de diversos segmentos. 

Há valores negativos para o MV em decorrência da queda do valor de mercado de 

algumas empresas em determinados anos da amostra.   

 

Tabela 37 - Estatística descritiva hipótese 4 - Alemanha 

 

 

Na tabela 38 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

MV e CV, sugerindo que o MV está positivamente relacionado com CV.  

 

Tabela 38 -  Matriz de correlação da hipótese 4 - Alemanha 

 

 

Na tabela 39 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 4 

– Alemanha, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito fixo. Os testes apontam 

a presença de heterocedasticidade e autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo de 

Driscoll e Kraay (1988) para tratar os dados. 

 

 

 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

MV 5842 3109,92 11614,2 -74266,55 159947,9 489

CV 7019 40885,02 173247,3 0,1742995 2248608 523

Correlação MV CV

MV 1,0000

CV 0,8647 1,0000
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Tabela 39 - Testes estatísticos da hipótese 4 – Alemanha 

 

 

A tabela 40 demonstra que a Hipótese 4 apresentou significância estatística de 

1%, e que o IDE foi explicado entre as variáveis em 74,77%. CV possui significância 

na utilização do modelo ao nível de 1%. Para cada EUR 1,00 em CV, há o impacto de 

EUR 5,56 em MV. A hipótese nula era de que quanto maior o CV, maior seria o MV, 

corroborando a hipótese nula. 

 

 

Tabela 40 - Resultado da hipótese 4 – Alemanha 

 

 

 

4.1.1.5 Teste da hipótese 5 - Alemanha  

 

O teste da quinta hipótese da Alemanha pretende verificar se quanto maior a 

margem de capital intangível (ICM), maior é o retorno total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐶𝑀𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                              (32) 

 

Na tabela 41 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 5 das 

empresas da Alemanha; para o TSR, das 468 empresas, totalizaram 5.760 observações e 

para o ICM, das 523 empresas, totalizaram 7.016 observações. Como nas demais 

hipóteses, a amostra possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de 

diferentes tamanhos em termos de faturamento e de diversos segmentos. Os valores 

negativos do TSR foram decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 65,45 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 23749,64 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 1311,95 0,0000 Efeito Fixo

Wald - Heterocedasticidade 1,90E+41 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 38,671 0,0000 Presença

Variável Dependente: MV Coeficiente p-valor

Constante 30214,89 0,0000

CV 5,565787 0,0000

Estatística do Modelo 3186,70 0,0000

R² Within

R² Between

R² Overall

0,3732

0,8358

0,7477
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dividendos, e valores negativos do ICM, foram decorrentes de Ebitda negativos das 

empresas ao longo dos anos. 

 

Tabela 41 - Estatística descritiva hipótese 5 - Alemanha 

 

 

Na tabela 42 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e ICM, sugerindo que a variável independente influencia positivamente a variável 

dependente.  

 

Tabela 42 -  Matriz de correlação da hipótese 5 - Alemanha 

 

 

A tabela 43 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados em 

painel, pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes apontam 

a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo 

de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 43 -  Testes estatísticos da hipótese 5 – Alemanha 

 

 

A tabela 44 demonstra que a hipótese 5 apresentou significância estatística de 

1%, e que o TSR foi explicado pela variável independente em apenas 0,01%. A 

hipótese nula era de que quanto maior o ICM, maior seria o TSR, corroborando 

parcialmente a hipótese nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,7579 468

ICM 7016 -484,7755 33435,95 -2792747 52337,75 523

Correlação TSR ICM

TSR 1,0000

ICM 0,0033 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 25,13 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 23935,44 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,04 0,8506 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 31288,88 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 6,943 0,0087 Presença
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Tabela 44 - Resultado da hipótese 5 – Alemanha 

 

 

 

4.1.1.6 Teste da hipótese 6 - Alemanha  

 

O teste da sexta hipótese da Alemanha pretende verificar se quanto maior a 

margem de ganhos intangíveis (IDEM), maior é o retorno total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐷𝐸𝑀𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                  (33) 

 

Na tabela 45, verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 6 das 

empresas da Alemanha. Para o TSR, das 468 empresas, totalizaram 5.760 observações e 

para o IDEM, das 523 empresas, totalizaram 7.016 observações. A amostra possui um 

alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos 

de faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, pois foram 

decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e os valores 

negativos do IDEM, pois foram decorrentes de Ebitda com valores negativos. 

 

Tabela 45 -  Estatística descritiva hipótese 6 - Alemanha 

 

 

Na tabela 46 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e IDEM, sugerindo que o IDEM está positivamente relacionado com TSR.  

 

Tabela 46 -  Matriz de correlação da hipótese 6 – Alemanha 

 

 

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 2,178187 0,0000

ICM 4,99E-07 0,0000

Estatística do Modelo 203,20 0,0000

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0000

0,0001

0,0000

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,7579 468

IDEM 7016 -7,130444 491,5879 -41059,49 769,0152 523

Correlação TSR IDEM

TSR 1,0000

IDEM 0,0033 1,0000
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 Na tabela 47 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 6 

– Alemanha, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 47 - Testes estatísticos da hipótese 6 – Alemanha 

 

 

A tabela 48 demonstra que a hipótese 6 apresentou significância estatística de 

1%, e que o TSR foi explicado pela variável independente em apenas 0,01%. A 

hipótese nula era de que quanto maior o IDEM, maior seria o TSR, e o modelo 

apresentado corrobora a hipótese nula. 

  

Tabela 48 - Resultado da hipótese 6 – Alemanha 

 

 

 

4.1.1.7 Teste da hipótese 7 - Alemanha  

 

O teste da sétima hipótese da Alemanha pretende verificar se quanto maior a 

margem de capital intangível operacional (ICOM), maior é o retorno total ao acionista 

(TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐶𝑂𝑀𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                            (34) 

 

Na tabela 49 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 7 das 

empresas da Alemanha. Para o TSR, das 468 empresas, totalizaram 5.760 observações e 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 25,13 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 23935,44 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,04 0,8505 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 31288,88 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 6,943 0,0087 Presença

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 2,178187 0,000

IDEM 0,000034 0,000

Estatística do Modelo 202,07 0,000

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0000

0,0001

0,0000
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para o ICOM, das 523 empresas, totalizaram 7.016 observações. A amostra possui um 

alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos 

de faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, pois foram 

decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e valores 

negativos para o ICOM, pois foram decorrentes de Ebitda negativos. 

 

Tabela 49 - Estatística descritiva hipótese 7 - Alemanha 

 

 

Na tabela 50 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e ICOM, sugerindo que a variável independente influencia positivamente a 

variável dependente.  

 

Tabela 50 - Matriz de correlação da hipótese 7 – Alemanha 

 

 

A tabela 51 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados em 

painel, e pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito aleatório.  Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

  

Tabela 51 - Testes estatísticos da hipótese 7 – Alemanha 

 

 

A tabela 52 demonstra o resultado da hipótese 7 e o modelo apresentado não 

apresentou significância. 

 

 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,7579 468

ICOM 7016 1,421335 19,89192 -523,0961 779,4319 523

Correlação TSR ICOM

TSR 1,0000

ICOM 0,0033 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 25,13 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 23934,44 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,93 0,3345 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 31289,47 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 6,931 0,0088 Presença
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Tabela 52 - Resultado da hipótese 7 – Alemanha 

 

 

 

4.1.1.8 Teste da hipótese 8 - Alemanha  

 

O teste da oitava hipótese da Alemanha pretende verificar se quanto maior a 

razão entre o capital intangível e o valor contábil (ICBV), maior é o retorno total ao 

acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐶𝑂𝐵𝑉𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                      (35) 

 

Na tabela 53 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 8 das 

empresas da Alemanha. Para o TSR das 468 empresas, totalizaram 5.760 observações e 

para o ICVB, das 523 empresas, totalizaram 6.939 observações. A amostra possui um 

alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos 

de faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, pois foram 

decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e os valores 

negativos do ICVB, pois foram decorrentes de Ebida com valores negativos. 

 

Tabela 53 - Estatística descritiva hipótese 8 – Alemanha 

 

 

Na tabela 54, apesar de baixa, verificou-se que há correlação linear positiva 

entre as variáveis TSR e ICVB, sugerindo que as variáveis independentes influenciam 

positivamente a variável dependente.  

 

 

 

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 2,17162 0,0000

ICOM 0,0048184 0,3320

Estatística do Modelo 0,94 0,3317

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0001

0,0100

0,0001

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,7579 468

ICVB 6939 7,054766 23,07169 -209,6529 904,5428 523
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Tabela 54 -  Matriz de correlação da hipótese 8 - Alemanha 

 

  

Na tabela 55 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 8 

– Alemanha, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 55 - Testes estatísticos da hipótese 8 – Alemanha 

 

 

A tabela 56 demonstra o resultado da Hipótese 8, verificou-se que a estatística 

do modelo não possui significância. 

 

Tabela 56 - Resultado da Hipótese 8 – Alemanha 

 

 

 

4.1.1.9 Teste da hipótese 9 - Alemanha  

 

O teste da nona hipótese da Alemanha pretende verificar se quanto maior a razão 

entre o valor de mercado e o comprehensive value (MtCV), maior é o retorno total ao 

acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝑀𝑡𝐶𝑉𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                       (36) 

Correlação TSR ICVB

TSR 1,0000

ICVB 0,0198 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 24,9 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 23852,42 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 2,05 0,1526 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 31226,47 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 6,878 0,0090 Presença

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 2,196553 0,0000

ICVB -0,0021037 0,4090

Estatística do Modelo 0,68 0,4085

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0000

0,0038

0,0004
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Na tabela 57 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 9 das 

empresas da Alemanha. Para o TSR, das 468 empresas, totalizaram 5.760 observações e 

para o MtCV, das 492 empresas, totalizaram 5.830 observações. A amostra possui um 

alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos 

de faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, pois foram 

decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e os valores 

negativos do MtCV são decorrentes de Ebitda com valores negativos no período. 

 

Tabela 57 - Estatística descritiva hipótese 9 – Alemanha 

 

 

Na tabela 58 verificou-se que há correlação linear negativa entre as variáveis 

TSR e MtCV, sugerindo que a variável independente influencia negativamente a 

variável dependente.  

 

Tabela 58 -  Matriz de correlação da hipótese 9 – Alemanha 

 

 

Na tabela 59 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 9 

– Alemanha, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito fixo. Os testes apontam 

a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo 

de Driscoll e Kraay (1988) para tratar os dados. 

 
Tabela 59 -  Testes estatísticos da hipótese 9 – Alemanha 

 

 

A tabela 60 demonstra o resultado da hipótese 9, verificou-se que a estatística 

do modelo não possui significância. 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,7579 468

MtCV 5830 0,0963498 2,373367 -78,38475 92,29788 489

Correlação TSR MtCV

TSR 1,0000

MtCV -0,0016 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 24,55 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 23863,81 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,06 0,8046 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 30575,31 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 6,878 0,0090 Presença



88 
 

 
 

Tabela 60 - Resultado da hipótese 9 – Alemanha 

 

 

 

4.1.1.10 Teste da hipótese 10 - Alemanha  

 

O teste da décima hipótese da Alemanha pretende verificar se quanto maior o 

retorno sobre o investimento em pesquisa e desenvolvimento (RI), maior é o retorno 

total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝑅𝐼𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                            (37) 

  

Na tabela 61 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 10 das 

empresas da Alemanha. Para o TSR, das 468 empresas, totalizaram 5.760 observações, 

e para o RI, das 135 empresas, totalizaram 1.571 observações. A amostra possui um alto 

desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos de 

faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, pois foram 

decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e os valores 

negativos do RI foram decorrentes de Ebitda negativos. 

 

Tabela 61 -  Estatística descritiva hipótese 10 – Alemanha 

 

 

Na tabela 62 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e RI, sugerindo que as variáveis independentes influenciam positivamente a 

variável dependente. 

 

Tabela 62 -  Matriz de correlação da hipótese 10 – Alemanha 

 

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 2,187602 0,0000

MtCV 0,0011184 0,7590

Estatística do Modelo 0,09 0,7588

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0000

0,0002

0,0000

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 5760 2,584553 15,11435 -1 409,7579 468

RI 1571 523,8428 4839,783 -86166,98 114209,1 135

Correlação TSR RI

TSR 1,0000

RI 0,0020 1,0000
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Na tabela 63 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 10 

– Alemanha, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 63 -  Testes estatísticos da hipótese 10 – Alemanha 

 

 

A tabela 64 demonstra que a hipótese 10 apresentou significância estatística de 

5%, e que o TSR foi explicado pela variável independente em 0,09%. RI possui 

significância na utilização do modelo ao nível de 5%. A hipótese nula era de que 

quanto maior o RI, maior seria o TSR. O modelo sugere que quanto maior o RI, maior 

é o TSR, corroborando a hipótese nula. 

 

Tabela 64 -  Resultado da hipótese 10 – Alemanha 

 

 

 

4.2.1 Teste de hipóteses – Inglaterra 

 

A tabela 65 mostra a estatística descritiva de todas as variáveis das empresas da 

Inglaterra, a tabela 66 a matriz de correlação e as tabelas 67 e 68 o resumo dos 

resultados das hipóteses, que serão abordados detalhadamente a seguir. 

 

 

 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 56,68 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 9426,78 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,12 0,7330 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 4818,93 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 10,677 0,0015 Presença

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 2,517624 0,0000

RI 3,72E-06 0,0190

Estatística do Modelo 5,50 0,0191

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0000

0,0009

0,0000
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Tabela 65 – Estatística descritiva – Inglaterra 

 

Tabela 66 – Matriz de correlação – Inglaterra 

Hipótese Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

IDE 13114 335,0143 2049,145 -606,869 45383,6 1162

RD 1536 88,75919 465,2821 -7,13902 5679 219

CAPEX 12351 169,3734 1298,068 -380,141 39975 1141

SGA 12402 292,7739 1368,008 -859,956 22668,9 1149

IC 13114 21888,21 133342 -41064,8 2912966 1162

RD 1536 88,75919 465,2821 -7,13902 5679 219

CAPEX 12351 169,3734 1298,068 -380,141 39975 1141

SGA 12402 292,7739 1368,008 -859,956 22668,9 1149

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,83 1094

IDE 13114 335,0143 2049,145 -606,869 45383,6 1162

EARN 12877 371,8631 2355,734 -1050,4 55794 1150

MV 11554 2718,003 14212,01 -38606,8 3120172 1128

CV 13114 24733,68 147925,2 0,00425 262353 1162

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,83 1094

ICM 12199 -556,638 92842,28 -8338425 5869139 1098

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,83 1094

IDEM 12199 -8,42079 1372,769 -123228 86736 1098

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,83 1094

ICOM 13113 0,611457 58,40877 -4895,19 1061,64 1161

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,83 1094

ICVB 13034 -11,221 1252,289 -138271 21685,1 1162

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,83 1094

MtCV 11572 -0,09086 11,70445 -558,847 682,68 1129

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,83 1094

RI 1536 235,1339 9878,027 -292938 70312,3 219

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6



91 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese 1 IDE PD CAPEX SGA

 IDE    1,0000

RD 0,3776 1,0000

CAPEX 0,8085 0,2234 1,0000

SGA    0,8489 0,5650 0,8049 1,0000

Hipótese 2 IC RD CAPEX SGA

IC 1,0000

RD 0,3802 1,0000

CAPEX 0,8159 0,2234 1,0000

SGA 0,8547 0,5650 0,8049 1,0000

Hipótese 3 TSR IDE EARN

TSR 1,0000

IDE 0,5618 1,0000

EARN 0,6185 0,9109 1,0000

Hipótese 4 MV CV

MV 1,0000

CV 0,9240 1,0000

Hipótese 5 TSR ICM

TSR 1,0000

ICM 0,0021 1,0000

Hipótese 6 TSR IDEM

TSR 1,0000

IDEM 0,0021 1,0000

Hipótese 7 TSR ICOM

TSR 1,0000

ICOM 0,0021 1,0000

Hipótese 8 TSR ICVB

TSR 1,0000

ICVB 0,0035 1,0000

Hipótese 9 TSR MtCV

TSR 1,0000

MtCV 0,0021 1,0000

Hipótese 10 TSR RI

TSR 1,0000

RI 0,1337 1,0000
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Tabela 67 - Resumo dos resultados das hipóteses 1 a 5 - Inglaterra 

 
*Estatisticamente significante ao nível de 1% 

**Estatisticamente significante ao nível de 5% 

***Estatisticamente significante ao nível de 10% 

 

Tabela 68 - Resumo dos resultados das hipóteses 6 a 10 - Inglaterra 

 
*Estatisticamente significante ao nível de 1% 

**Estatisticamente significante ao nível de 5% 

***Estatisticamente significante ao nível de 10% 

Modelo Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4 Hipótese 5

Variável Dependente IDE IC TSR MV TSR

Constante 841,4643* 53260,83* 10,17176* 15934,27* 7,747218*

RD 0,0359211** 12,09468**  -  -  -

CAPEX  -0,4096917*  -23,70656*  -  -  -

SGA 0,1511794** 9,402031**  -  -  -

IDE  -  -  -0,0094142**  -  -

EARN  -  - 0,0068967**  -  -

CV  -  -  - 3,58502*  -

MV  -  -  -  -  -

ICM  -  -  -  - 0,000000891**

IDEM  -  -  -  -  - 

ICOM  -  -  -  -  - 

ICBV  -  -  -  -  - 

MtCV  -  -  -  -  - 

RI  -  -  -  -  - 

Teste de Chow | Teste F 15,6* 15,17* 8,6* 11,78* 18,32*

Breusch-Pagan 0* 0,000 12381,8* 7176,87* 37721,6*

Hausman  -  - 688,08* 5922,49* 2,20E-01

R² / Within 0,1347 0,1088 0,0418 0,1635 0,0000

R² / Between 0,6724 0,5624 0,1656 0,9515 0,0000

R²/ Overall 0,4684 0,4046 0,0017 0,8539 0,0000

Heterodedasticidade 7,2E+41* 5,2E+42* 5,8E+39* 1,5E+42* 69341,688*

Autocorrelação 680,459* 641,79* 11,973** 3018,88* 11,091**

Estatística do modelo 3,08** 2,71** 2,2*** 23,98* 2,27***

Observações 1464 1464 11139 11554 10606

Modelo Hipótese 6 Hipótese 7 Hipótese 8 Hipótese 9 Hipótese 10

Variável Dependente TSR TSR TSR TSR TSR

Constante 7,747235 7,276281* 7,292673* 7,328281 8,828291*

RD  -  -  -  -  - 

CAPEX  -  -  -  -  - 

SGA  -  -  -  -  - 

IDE  -  -  -  -  - 

EARN  -  -  -  -  - 

CV  -  -  -  -  - 

MV  -  -  -  -  - 

ICM  -  -  -  -  - 

IDEM 0,0000603*  -  -  -  - 

ICOM  - 0,0001616  -  -  - 

ICBV  -  - -0,0000556  -  - 

MtCV  -  -  -  -0,0005635*  - 

RI  -  -  -  - -6,53E-06

Teste de Chow | Teste F 18,32* 18,61* 18,54* 18,21* 58*

Breusch-Pagan 37721,59* 40591,52* 40578,34* 40348,4* 4398,81*

Hausman 0,200 0,120 0,490 0,150 5,73E+00

R² / Within 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

R² / Between 0,0000 0,0001 0,0002 0,0001 0,0223

R²/ Overall 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0179

Heterodedasticidade 66641,68* 69851,68* 65554,68* 67854,68* 58*

Autocorrelação 11,091** 11,086** 11,088** 11,088** 4,585

Estatística do modelo 2,27 0,26 0,26 0,19 0,11

Observações 10606 11306 11273 11040 1335
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4.2.1.1 Teste da hipótese 1 - Inglaterra  

 

O teste da primeira hipótese da Inglaterra pretende verificar se quanto maior o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento (RD), dispêndio de capital (CAPEX) e as 

despesas com vendas, gerais e administrativas (SGA), maior o é intangible-driven-

earnings (IDE) das empresas.  

 

IDEit =  βoi +  β1RDit−1 + β2CAPEXit−1 +  β3SGAit−1 + εit−1                                (28) 

 

 Na tabela 69, verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 1 das 

empresas da Inglaterra; para o IDE, das 1.162 empresas com dados disponíveis, 

totalizaram 13.114 observações; para o RD, das 219 empresas, totalizaram 1.536 

observações; para o CAPEX, das 1.141 empresas, totalizaram 12.351 observações e 

para o SGA, das 1.149 empresas, totalizaram 12.402 observações. A amostra possui um 

alto desvio padrão pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos 

de faturamento e de diversos segmentos.  Há valores negativos para o IDE em 

decorrência de Ebitda negativos nos resultados das empresas ao longo dos anos, e os 

valores negativos de RD, CAPEX e SGA foram decorrentes de ajustes contábeis de 

algumas empresas da amostra. 

 

Tabela 69 -  Estatística descritiva hipótese 1 - Inglaterra 

 

 

Na tabela 70 verifica-se que há uma correlação linear positiva entre as variáveis 

IDE, RD, CAPEX e SGA, sugerindo que as variáveis independentes influenciam 

positivamente a variável dependente.  

 

Tabela 70 - Matriz de correlação da hipótese 1 – Inglaterra 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

IDE 13114 335,0143 2049,145 -606,8694 45383,58 1162

RD 1536 88,75919 465,2821 -7,13902 5679 219

CAPEX 12351 169,3734 1298,068 -380,1414 39975 1141

SGA 12402 292,7739 1368,008 -859,9559 22668,88 1149

Correlação IDE PD CAPEX SGA

IDE 1,0000

RD 0,3776 1,0000

CAPEX 0,8085 0,2234 1,0000

SGA 0,8489 0,5650 0,8049 1,0000
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A tabela 71 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados em 

painel, e pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito fixo.  Os testes apontam a 

presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo 

de Driscoll e Kraay (1988) para tratar os dados. 

 

Tabela 71 - Testes estatísticos da hipótese 1 – Inglaterra 

 

 

A tabela 72 demonstra que a hipótese 1 apresentou significância estatística de 

5%, e que o IDE foi explicado entre as variáveis em 46,84%. RD e SGA não possuem 

significância na utilização do modelo, já o CAPEX possui significância na utilização 

do modelo ao nível de 10%. Para cada £1,00 de CAPEX, impacta negativamente o IDE 

em £0,41. A hipótese nula era de que quanto maior o RD, CAPEX e SGA, maior seria 

o IDE, entretanto, o resultado mostra que a variável CAPEX está influenciando o IDE 

negativamente, e RD e SGA não são significantes, desta forma, corroborando 

parcialmente a hipótese nula. 

 

Tabela 72 -  Resultado da hipótese 1 – Inglaterra 

 

 

 

4.2.1.2 Teste da hipótese 2 - Inglaterra  

 

O teste da hipótese 2 – Inglaterra pretende verificar se quanto maior o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento (RD), dispêndio de capital (CAPEX) e as 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 15,6 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 0,0 0,0000 Pooled

Hausman  -  -  - 

Wald - Heterocedasticidade 7,20E+41 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 680,459 0,0000 Presença

Variável Dependente: IDE Coeficiente p-valor

Constante 841,4643 0,000

RD 0,0359211 0,077

CAPEX -0,4096917 0,065

SGA 0,1511794 0,056

Estatística do Modelo 3,08 0,029

R² Within

R² Between

R² Overall

0,1347

0,6724

0,4684
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despesas com vendas, gerais e administrativas (SGA), maior é o intangible capital (IC) 

das empresas. 

 

ICit =  βoi +  β1PDit−1 +  β2CAPEXit−1 + β3SGAit−1 + εit−1                                  (29) 

 

A tabela 73 apresenta a estatística descritiva da segunda hipótese; para o IC, das 

1.162 empresas com dados disponíveis, totalizaram 13.114 observações; para o RD, das 

219 empresas, totalizaram 1.536 observações; para o CAPEX, das 1.141 empresas, 

totalizaram 12.351 observações e para o SGA, das 1.149 empresas com dados 

disponíveis, totalizaram 12.402 observações. A amostra possui um alto desvio padrão, 

pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos de faturamento e 

de diversos segmentos. Os valores negativos apresentados para o IC foram em 

decorrência de Ebitda negativos nos resultados das empresas ao longo dos anos, e os 

valores negativos de RD, CAPEX e SGA foram decorrentes de ajustes contábeis no 

encerramento do balanço patrimonial de algumas empresas da amostra. 

 
Tabela 73 -  Estatística descritiva hipótese 2 - Inglaterra 

 

 

Na tabela 74 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis IC, 

RD, CAPEX e SGA, sugerindo que as variáveis independentes influenciam 

positivamente a variável independente.  

 

Tabela 74 -  Matriz de correlação da hipótese 2 – Inglaterra 

 

 

Na tabela 75 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 2 

– Inglaterra, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito fixo. Os testes apontam 

a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo 

de Driscoll e Kraay (1988) para tratar os dados. 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

IC 13114 21888,21 133342 -41064,83 2912966 1162

RD 1536 88,75919 465,2821 -7,13902 5679 219

CAPEX 12351 169,3734 1298,068 -380,1414 39975 1141

SGA 12402 292,7739 1368,008 -859,9559 22668,88 1149

Correlação IC RD CAPEX SGA

IC 1,0000

RD 0,3802 1,0000

CAPEX 0,8159 0,2234 1,0000

SGA 0,8547 0,5650 0,8049 1,0000
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Tabela 75 - Testes estatísticos da hipótese 2 – Inglaterra 

 

 

A tabela 76 demonstra que a hipótese 2 apresentou significância estatística de 

5%, e que o IDE foi explicado entre as variáveis em 40,46%. RD e SGA não possuem 

significância na utilização do modelo, já o CAPEX apresentou uma significância na 

utilização do modelo de 1%. Para cada £1,00 gasto em CAPEX, reduz o IC em £24,27. 

A hipótese nula era de que quanto maior o RD, CAPEX e SGA, maior seria o 

IC, entretanto o resultado mostra que a variável CAPEX está influenciando o IC 

negativamente, e RD e SGA não possuem significância, desta forma, corroborando 

parcialmente a hipótese nula. 

 

Tabela 76 - Resultado da Hipótese 2 – Inglaterra 

 

 

 

4.2.1.3 Teste da hipótese 3 - Inglaterra  

 

O teste da terceira hipótese da Inglaterra pretende verificar se quanto maior o 

grau de intangibilidade (IDE), a performance operacional e sua variação (EARN), maior 

é o retorno total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡−1 + 𝛽2Δ𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡−1  + 𝛽3𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖𝑡−1 + 𝛽4Δ𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1 

(30) 

 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 15,17 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 0,0 1,0000 Pooled

Hausman  -  -  - 

Wald - Heterocedasticidade 5,20E+42 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 641,79 0,0000 Presença

Variável Dependente: IC Coeficiente p-valor

Constante 53260,83 0,0000

RD 12,09468 0,0820

CAPEX -23,70656 0,0000

SGA 9,402031 0,0690

Estatística do Modelo 2,71 0,0461

R² Within

R² Between

R² Overall

0,1088

0,5624

0,4046
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Na tabela 77 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 3 das 

empresas da Inglaterra; para o TSR, das 1.094 empresas com dados disponíveis, 

totalizaram 11.307 observações; para o IDE, das 1.162 empresas, totalizaram 13.114 

observações e para o EARN, das 1.150 empresas, totalizaram 12.877 observações. A 

amostra possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes 

tamanhos em termos de faturamento e de diversos segmentos.  Os valores negativos do 

IDE e EARN foram decorrentes de Ebitda negativos nos resultados das empresas ao 

longo dos anos, e os valores negativos de TSR foram decorrentes de uma variação anual 

do preço da ação pelos seus dividendos. 

 

Tabela 77 -  Estatística descritiva hipótese 3 - Inglaterra 

 

 

Na tabela 78 verificou-se que há correlação linear positiva entre as TSR, IDE e 

EARN, sugerindo que as variáveis independentes influenciam positivamente a variável 

dependente.  

 

Tabela 78 - Matriz de correlação da hipótese 3 - Inglaterra 

 

  

A tabela 79 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados em 

painel, e pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito fixo.  Os testes apontam a 

presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo 

de Driscoll e Kraay (1988) para tratar os dados. 

 

Tabela 79 - Testes estatísticos da hipótese 3 – Inglaterra 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,831 1094

IDE 13114 335,0143 2049,145 -606,8694 45383,58 1162

EARN 12877 371,8631 2355,734 -1050,4 55794 1150

Correlação TSR IDE EARN

TSR 1,0000

IDE 0,5618 1,0000

EARN 0,6185 0,9109 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 8,6 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 12381,8 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 688,08 0,0000 Efeito Fixo

Wald - Heterocedasticidade 5,80E+39 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 11,973 0,0006 Presença
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A tabela 80 demonstra que a hipótese 3 apresentou significância estatística de 

10%, e que o TSR foi explicado entre as variáveis em 16,56%. IDE possui 

significância na utilização do modelo ao nível de 10% e o EARN não apresentou 

significância. A hipótese nula era de que quanto maior o IDE e o EARN, maior seria o 

TSR, entretanto, o resultado mostra que a variável IDE está influenciando o TSR 

negativamente, desta forma, corroborando parcialmente a hipótese nula. 

 

Tabela 80 - Resultado da hipótese 3 – Inglaterra 

 

 

 

4.2.1.4 Teste da hipótese 4 - Inglaterra  

 

O teste da quarta hipótese da Inglaterra pretende verificar se quanto maior o 

comprehensive value (CV), maior é o valor de mercado (MV). 

 

𝑀𝑉𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐶𝑉𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                                   (31) 

 

Na tabela 81 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 4 das 

empresas da Inglaterra; para o MV, das 1.128 empresas com dados disponíveis, 

totalizaram 11.554 observações e para o CV, das 1.162 empresas, totalizaram 13.114 

observações. A amostra possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas 

empresas de diferentes tamanhos em termos de faturamento e de diversos segmentos. 

Há valores negativos para o CV em decorrência de Ebitda negativos de algumas 

empresas.  

 

Tabela 81 -  Estatística descritiva hipótese 4 - Inglaterra 

 

 

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 10,17176 0,0000

IDE -0,0094142 0,0680

EARN 0,0068967 0,0660

Estatística do Modelo 2,20 0,0912

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0418

0,1656

0,0017

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

CV 11554 2718,003 14212,01 -38606,83 3120172 1128

MV 13114 24733,68 147925,2 0,0042501 262352,8 1162
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Na tabela 82 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

MV e CV, sugerindo que o MV está positivamente relacionado com CV.  

 

Tabela 82 -  Matriz de correlação da hipótese 4 - Inglaterra 

 

 

Na tabela 83 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 4 

– Inglaterra, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito fixo. Os testes apontam 

a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo 

de Driscoll e Kraay (1988) para tratar os dados. 

 

Tabela 83 - Testes estatísticos da hipótese 4 – Inglaterra 

 

 

A tabela 84 demonstra que a Hipótese 4 apresentou significância estatística de 

1%, e que o IDE foi explicado entre as variáveis em 85,39%. CV possui significância 

na utilização do modelo ao nível de 1%. Para cada £1,00 em CV, há o impacto de £3,58 

em MV. A hipótese nula era de que quanto maior o CV, maior seria o MV, desta 

forma, corroborando a hipótese nula. 

 

Tabela 84 - Resultado da hipótese 4 – Inglaterra 

 

 

 

 

 

Correlação MV CV

MV 1,0000

CV 0,9240 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 11,78 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 7176,87 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 5922,49 0,0000 Efeito Fixo

Wald - Heterocedasticidade 1,50E+42 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 3018,88 0,0000 Presença

Variável Dependente: MV Coeficiente p-valor

Constante 15934,2700 0,0000

CV 3,58502 0,0000

Estatística do Modelo 23,98 0,0000

R² Within

R² Between

R² Overall

0,1635

0,9515

0,8539
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4.2.1.5 Teste da hipótese 5 - Inglaterra  

 

O teste da quinta hipótese da Inglaterra pretende verificar se quanto maior a 

margem de capital intangível (ICM), maior é o retorno total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐶𝑀𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                              (32) 

 

Na tabela 85 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 5 das 

empresas da Inglaterra; para o TSR, das 1.094 empresas, totalizaram 11.307 

observações e para o ICM, das 1.098 empresas, totalizaram 12.199 observações. Como 

nas demais hipóteses, a amostra possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas 

empresas de diferentes tamanhos em termos de faturamento e de diversos segmentos. 

Os valores negativos do TSR foram decorrentes de uma variação anual do preço da ação 

pelos seus dividendos, e valores negativos do ICM, foram decorrentes de Ebitda 

negativos das empresas ao longo dos anos. 

 

Tabela 85 -  Estatística descritiva hipótese 5 - Inglaterra 

 

 

Na tabela 86 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e ICM, sugerindo que a variável independente influencia positivamente a variável 

dependente.  

 

Tabela 86 - Matriz de correlação da hipótese 5 – Inglaterra 

 

 

A tabela 87 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados em 

painel, e pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,831 1094

ICM 12199 -556,6377 92842,28 -8338425 5869139 1098

Correlação TSR ICM

TSR 1,0000

ICM 0,0021 1,0000
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Tabela 87 - Testes estatísticos da hipótese 5 – Inglaterra 

 

 

A tabela 88 demonstra que a hipótese 5 apresentou significância estatística de 

10%, e que o TSR não foi explicado pela variável independente. O ICM não apresentou 

significância estatística no modelo. A hipótese nula era de que quanto maior o ICM, 

maior seria o TSR,corroborando parcialmente a hipótese nula. 

 

Tabela 88 - Resultado da hipótese 5 – Inglaterra 

 

 

 

4.2.1.6 Teste da hipótese 6 - Inglaterra  

 

O teste da sexta hipótese da Inglaterra pretende verificar se quanto maior a 

margem de ganhos intangíveis (IDEM), maior é o retorno total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐷𝐸𝑀𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                  (33) 

 

Na tabela 89, verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 6 das 

empresas da Inglaterra. Para o TSR, das 1.094 empresas, totalizaram 11.307 

observações e para o IDEM, das 1.098 empresas, totalizaram 12.199 observações. A 

amostra possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes 

tamanhos em termos de faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para 

o TSR, pois foram decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus 

dividendos, e os valores negativos do IDEM, pois foram decorrentes de Ebitda com 

valores negativos. 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 18,32 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 37721,6 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,22 0,6423 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 69341,68 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 11,091 0,0009 Presença

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 7,747218 0,0000

ICM 8,91E-07 0,0320

Estatística do Modelo 2,27 0,0921

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0000

0,0000

0,0000
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Tabela 89 -  Estatística descritiva hipótese 6 - Inglaterra 

 

 

Na tabela 90 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e IDEM, sugerindo que o IDEM está positivamente relacionado com TSR.  

 

Tabela 90 -  Matriz de correlação da hipótese 6 – Inglaterra 

 

 

 Na tabela 91 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 6 

– Inglaterra, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 91 - Testes estatísticos da hipótese 6 – Inglaterra 

 

 

A tabela 92 demonstra que a hipótese 6 não apresentou significância estatística.   

 

Tabela 92 - Resultado da hipótese 6 – Inglaterra 

 

 

 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,831 1094

IDEM 12199 -8,420786 1372,769 -123228 86736,04 1098

Correlação TSR IDEM

TSR 1,0000

IDEM 0,0021 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 18,32 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 37721,59 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,200 0,6513 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 66641,68 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 11,091 0,0009 Presença

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 7,747235 0,1320

IDEM 0,0000603 0,0000

Estatística do Modelo 2,27 0,1318

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0000

0,0000

0,0000
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4.2.1.7 Teste da hipótese 7 - Inglaterra  

 

O teste da sétima hipótese da Inglaterra pretende verificar se quanto maior a 

margem de capital intangível operacional (ICOM), maior é o retorno total ao acionista 

(TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐶𝑂𝑀𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                            (34) 

 

Na tabela 93 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 7 das 

empresas da Inglaterra. Para o TSR, das 1.094 empresas, totalizaram 11.307 

observações e para o ICOM, das 1.161 empresas, totalizaram 13.113 observações. A 

amostra possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes 

tamanhos em termos de faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para 

o TSR, pois foram decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus 

dividendos, e valores negativos para o ICOM, pois foram decorrentes de Ebitda 

negativos. 

 

Tabela 93 - Estatística descritiva hipótese 7 - Inglaterra 

 

 

Na tabela 94 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e ICOM, sugerindo que a variável independente influencia positivamente a 

variável dependente.  

 

Tabela 94 - Matriz de correlação da hipótese 7 - Inglaterra 

 

 

A tabela 95 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados em 

painel, e pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito aleatório.  Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,831 1094

ICOM 13113 0,6114569 58,40877 -4895,19 1061,639 1161

Correlação TSR ICOM

TSR 1,0000

ICOM 0,0021 1,0000
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Tabela 95 - Testes estatísticos da hipótese 7 – Inglaterra 

 

 

A tabela 96 demonstra o resultado da hipótese 7 e o modelo apresentado não 

apresentou significância. 

 

Tabela 96 - Resultado da hipótese 7 – Inglaterra 

 

 

 

4.2.1.8 Teste da hipótese 8 - Inglaterra  

 

O teste da oitava hipótese da Inglaterra pretende verificar se quanto maior a 

razão entre o capital intangível e o valor contábil (ICBV), maior é o retorno total ao 

acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐶𝑂𝐵𝑉𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                      (35) 

 

Na tabela 97 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 8 das 

empresas da Inglaterra. Para o TSR das 1.094 empresas, totalizaram 11.307 observações 

e para o ICVB, das 1.162 empresas, totalizaram 13.034 observações. A amostra possui 

um alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em 

termos de faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, pois 

foram decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e os 

valores negativos do ICVB, pois foram decorrentes de Ebida com valores negativos. 

 

 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 18,61 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 40591,52 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,12 0,7315 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 69851,68 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 11,086 0,0009 Presença

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 7,276281 0,0000

ICOM 0,0001616 0,6110

Estatística do Modelo 0,26 0,6107

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0000

0,0001

0,0000
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Tabela 97 -  Estatística descritiva hipótese 8 - Inglaterra 

 

 

Na tabela 98, apesar de baixa, verificou-se que há correlação linear positiva 

entre as variáveis TSR e ICVB, sugerindo que as variáveis independentes influenciam 

positivamente a variável dependente.  

 
Tabela 98 -  Matriz de correlação da hipótese 8 - Inglaterra 

 

  

Na tabela 99 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 8 

– Inglaterra, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 99 - Testes estatísticos da hipótese 8 – Inglaterra 

 

 

A tabela 100 demonstra o resultado da Hipótese 8, e verificou-se que a 

estatística do modelo não possui significância. 

 

Tabela 100 - Resultado da hipótese 8 – Inglaterra 

 

 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,831 1094

ICVB 13034 -11,22099 1252,289 -138270,5 21685,1 1162

Correlação TSR ICVB

TSR 1,0000

ICVB 0,0035 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 18,54 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 40578,34 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,49 0,4821 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 65554,68 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 11,088 0,0009 Presença

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 7,292673 0,0000

ICVB -0,0000556 0,6070

Estatística do Modelo 0,26 0,6071

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0000

0,0002

0,0000



106 
 

 
 

4.2.1.9 Teste da hipótese 9 - Inglaterra  

 

O teste da nona hipótese da Inglaterra pretende verificar se quanto maior a razão 

entre o valor de mercado e o comprehensive value (MtCV), maior é o retorno total ao 

acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝑀𝑡𝐶𝑉𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                       (36) 

 

Na tabela 101 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 9 das 

empresas da Inglaterra. Para o TSR, das 1.094 empresas, totalizaram 11.307 

observações e para o MtCV, das1.129 empresas, totalizaram 11.572 observações. A 

amostra possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes 

tamanhos em termos de faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para 

o TSR, pois foram decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus 

dividendos, e os valores negativos do MtCV são decorrentes de Ebitda com valores 

negativos no período. 

 

Tabela 101 - Estatística descritiva hipótese 9 - Inglaterra 

 

 

Na tabela 102 verificou-se que há correlação linear negativa entre as variáveis 

TSR e MtCV, sugerindo que a variável independente influencia negativamente a 

variável dependente.  

 

Tabela 102 -  Matriz de correlação da hipótese 9 - Inglaterra 

 

 

Na tabela 103 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 9 

– Inglaterra, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,831 1094

MtCV 11572 -0,0908568 11,70445 -558,8466 682,6796 1129

Correlação TSR MtCV

TSR 1,0000

MtCV 0,0021 1,0000
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Tabela 103 - Testes estatísticos da hipótese 9 – Inglaterra 

 

 

A tabela 104 demonstra o resultado da hipótese 9, e verificou-se que a 

estatística do modelo não possui significância. 

 

Tabela 104 - Resultado da hipótese 9 – Inglaterra 

 

 

 

4.2.1.10 Teste da hipótese 10 - Inglaterra  

 

O teste da décima hipótese da Inglaterra pretende verificar se quanto maior o 

retorno sobre o investimento em pesquisa e desenvolvimento (RI), maior é o retorno 

total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝑅𝐼𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                            (37) 

  

Na tabela 105 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 10 das 

empresas da Inglaterra. Para o TSR, das 1.094 empresas, totalizaram 11.307 

observações, e para o RI, das 219 empresas, totalizaram 1.536 observações. A amostra 

possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos 

em termos de faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, 

pois foram decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e 

os valores negativos do RI foram decorrentes de Ebitda negativos. 

 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 18,21 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 40348,4 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,15 0,6990 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 67854,68 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 11,088 0,0009 Presença

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 7,328281 0,6670

MtCV -0,0005635 0,0000

Estatística do Modelo 0,19 0,6670

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0000

0,0001

0,0000
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Tabela 105 -  Estatística descritiva hipótese 10 – Inglaterra 

 

 

Na tabela 106 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e RI, sugerindo que as variáveis independentes influenciam positivamente a 

variável dependente. 

 

Tabela 106 -  Matriz de correlação da hipótese 10 – Inglaterra 

 

 

Na tabela 107 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 

10 – Inglaterra, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 107 - Testes estatísticos da hipótese 10 – Inglaterra 

 

 

A tabela 108 demonstra que a hipótese 10 não apresentou significância estatística.  

 

Tabela 108 - Resultado da hipótese 10 – Inglaterra 

 

 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 11307 9,498379 59,9421 -1 2986,831 1094

RI 1536 235,1339 9878,027 -292937,8 70312,31 219

Correlação TSR RI

TSR 1,0000

RI 0,1337 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 58,000 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 4398,810 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 5,730 0,0167 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 58,000 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 4,585 0,0340 Ausência

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 8,828291 0,0000

RI -6,53E-06 0,7390

Estatística do Modelo 0,11 0,7389

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0000

0,0223

0,0179
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4.3.1 Teste de hipóteses – Portugal 

 

A tabela 109 mostra a estatística descritiva de todas as variáveis das empresas 

de Portugal, a tabela 110 a matriz de correlação e as tabelas 111 e 112 o resumo dos 

resultados das hipóteses, que serão abordados detalhadamente a seguir. 

 

Tabela 109 – Estatística descritiva - Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

IDE 481 321,4736 678,0198 -79,2855 4813,58 28

RD 397 31,87006 49,3951 0,1239 277,24 28

CAPEX 405 185,9415 413,2114 -0,11598 4897,93 28

SGA 397 281,93 472,8933 0,1239 2772,4 28

IC 481 19071,97 43406,56 -3637,92 291192 28

RD 397 31,87006 49,3951 0,1239 277,24 28

CAPEX 405 185,9415 413,2114 -0,11598 4897,93 28

SGA 397 281,93 472,8933 0,1239 2772,4 28

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,99275 345,337 28

IDE 481 321,4736 678,0198 -79,2855 4813,58 28

EARN 431 326,065 682,7074 -51,3712 4776,99 28

MV 481 18876,67 44604,45 -4999,42 362358 28

CV 389 1590,21 3261,245 1,673443 23356,7 28

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,99275 345,337 28

ICM 433 9,890518 12,00523 -43,2793 64,5963 28

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,99275 345,337 28

IDEM 433 0,350671 0,296144 -0,75245 0,99716 28

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,99275 345,337 28

ICOM 435 -0,24579 44,90783 -918,385 81,6215 28

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,99275 345,337 28

ICVB 433 6,087357 5,604297 -12,3436 38,7697 28

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,99275 345,337 28

MtCV 389 0,385017 0,3259997 -1,59588 0,99915 28

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,99275 345,337 28

RI 397 1589,708 7278,564 -19733,9 126845 28

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6
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Tabela 110 – Matriz de correlação - Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese 1 IDE PD CAPEX SGA

IDE    1,0000

RD 0,4838 1,0000

CAPEX 0,5201 0,3638 1,0000

SGA    0,4265 0,9285 0,3740 1,0000

Hipótese 2 IC RD CAPEX SGA

IC 1,0000

RD 0,5331 1,0000

CAPEX 0,4109 0,3638 1,0000

SGA 0,5029 0,9285 0,3740 1,0000

Hipótese 3 TSR IDE EARN

TSR 1,0000

IDE 0,5154 1,0000

EARN 0,5357 0,6057 1,0000

Hipótese 4 MV CV

MV 1,0000

CV 0,5624 1,0000

Hipótese 5 TSR ICM

TSR 1,0000

ICM 0,1500 1,0000

Hipótese 6 TSR IDEM

TSR 1,0000

IDEM 0,0193 1,0000

Hipótese 7 TSR ICOM

TSR 1,0000

ICOM 0,0193 1,0000

Hipótese 8 TSR ICVB

TSR 1,0000

ICVB 0,2024 1,0000

Hipótese 9 TSR MtCV

TSR 1,0000

MtCV 0,1391 1,0000

Hipótese 10 TSR RI

TSR 1,0000

RI 0,1359 1,0000
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Tabela 111 - Resumo dos resultados das hipóteses 1 a 5 - Portugal 

 
*Estatisticamente significante ao nível de 1% 

**Estatisticamente significante ao nível de 5% 

***Estatisticamente significante ao nível de 10% 

 

Tabela 112 - Resumo dos resultados das hipóteses 6 a 10 – Portugal 

 
*Estatisticamente significante ao nível de 1% 

**Estatisticamente significante ao nível de 5% 

***Estatisticamente significante ao nível de 10% 

Modelo Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4 Hipótese 5

Variável Dependente IDE IC TSR MV TSR

Constante 82,29432** 3797,745*** 18,35326* 14858,94* 23,9601*

RD 8,736085* 428,6723***  -  -  -

CAPEX 0,7169933** 28,23728*  -  -  -

SGA  -0,4212313*  -0,820897***  -  -  -

IDE  -  -  -0,0020363**  -  -

EARN  -  - 0,0043348***  -  -

CV  -  -  - 4,122387*  -

MV  -  -  -  -  -

ICM  -  -  -  -  -0,5037244**

IDEM  -  -  -  -  - 

ICOM  -  -  -  -  - 

ICBV  -  -  -  -  - 

MtCV  -  -  -  -  - 

RI  -  -  -  -  - 

Teste de Chow | Teste F 5,73* 8,46* 7,06* 3,43* 17,72*

Breusch-Pagan 228,51* 190,3* 67,66* 27,96* 957,14*

Hausman 5,290 7,28*** 132,12* 56,76* 8,12**

R² / Within 0,0606 0,0299 0,0061 0,0664 0,0169

R² / Between 0,7852 0,6942 0,8441 0,8325 0,1196

R²/ Overall 0,3805 0,3384 0,1348 0,3163 0,0225

Heterodedasticidade 1145,04* 1204,69* 6,2E+40* 4900000000* 1,3E+37*

Autocorrelação 0,079 0,641 1,563 3,923 1,504

Estatística do modelo 606,23* 181,62* 15,28* 12,52* 2,69***

Observações 376 376 386 389 386

Modelo Hipótese 6 Hipótese 7 Hipótese 8 Hipótese 9 Hipótese 10

Variável Dependente TSR TSR TSR TSR TSR

Constante 17,56336** 17,24208* 9,278594 *15,13775 15,92054*

RD  -  -  -  -  - 

CAPEX  -  -  -  -  - 

SGA  -  -  -  -  - 

IDE  -  -  -  -  - 

EARN  -  -  -  -  - 

CV  -  -  -  -  - 

MV  -  -  -  -  - 

ICM  -  -  -  -  - 

IDEM -2,463748  -  -  -  - 

ICOM  - -0,2677285  -  -  - 

ICBV  -  - 1,358411  -  - 

MtCV  -  -  - 4,254229  - 

RI  -  -  -  - 1,01E-03

Teste de Chow | Teste F 17,91* 17,85* 17,69* 17,18* 15,54*

Breusch-Pagan 1076,77* 1065,18* 1089,11* 1016,34* 963,3*

Hausman 0,450 0,080 0,170 1,540 1,21E+00

R² / Within 0,0008 0,0057 0,3620 0,0006 0,0127

R² / Between 0,0134 0,0643 0,0580 0,0572 0,0364

R²/ Overall 0,0004 0,0093 0,0410 0,0194 0,0185

Heterodedasticidade 1284,21* 1283,79* 1270,5* 1263,1* 1039,98*

Autocorrelação 1,522 1,473 1,33 1,534 1,51

Estatística do modelo 0,16 1,47 1,45 1,03 1,27

Observações 386 387 385 378 352
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4.3.1.1 Teste da hipótese 1 - Portugal  

 

O teste da primeira hipótese de Portugal pretende verificar se quanto maior o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento (RD), dispêndio de capital (CAPEX) e as 

despesas com vendas, gerais e administrativas (SGA), maior o é intangible-driven- 

earnings (IDE) das empresas.  

 

IDEit =  βoi +  β1RDit−1 + β2CAPEXit−1 +  β3SGAit−1 + εit−1                                (28) 

 

 Na tabela 113, verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 1 das 

empresas de Portugal; para o IDE, das 28 empresas com dados disponíveis, totalizaram 

481 observações; para o RD, das 28 empresas, totalizaram 397 observações; para o 

CAPEX, das 28 empresas, totalizaram 405 observações e para o SGA, das 28 empresas, 

totalizaram 397 observações. A amostra possui um alto desvio padrão, pois foram 

consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos de faturamento e de diversos 

segmentos.  Há valores negativos para o IDE em decorrência de Ebitda negativos nos 

resultados das empresas ao longo dos anos, e os valores negativos de CAPEX e SGA 

foram decorrentes de ajustes contábeis de algumas empresas da amostra. 

 

Tabela 113 -  Estatística descritiva hipótese 1 – Portugal 

 

 

Na tabela 114 verifica-se que há uma correlação linear positiva entre as 

variáveis IDE, RD, CAPEX e SGA, sugerindo que as variáveis independentes 

influenciam positivamente a variável dependente.  

 

Tabela 114 - Matriz de correlação da hipótese 1 – Portugal 

 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

IDE 481 321,4736 678,0198 -79,28546 4813,578 28

RD 397 31,87006 49,3951 0,1239 277,24 28

CAPEX 405 185,9415 413,2114 -0,11598 4897,933 28

SGA 397 281,93 472,8933 0,1239 2772,4 28

Correlação IDE PD CAPEX SGA

IDE 1,0000

RD 0,4838 1,0000

CAPEX 0,5201 0,3638 1,0000

SGA 0,4265 0,9285 0,3740 1,0000
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A tabela 115 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados 

em painel, e pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito aleatório.  Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade, e por isso foi utilizado o modelo de erros 

padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 115 - Testes estatísticos da hipótese 1 – Portugal 

 

 

A tabela 116 demonstra que a hipótese 1 apresentou significância estatística de 

1%, e que o IDE foi explicado entre as variáveis em 38,05%. RD possui significância 

na utilização do modelo ao nível de 5%, o CAPEX possui significância na utilização do 

modelo ao nível de 1%, já o SGA não apresentou significância. Para cada EUR 1,00 

em RD, há o impacto de EUR 8,73 e para cada EUR 1,00 em CAPEX, há o impacto de 

EUR 0,71. A hipótese nula era de que quanto maior o RD, CAPEX e SGA, maior seria 

o IDE, entretanto o resultado mostra que a variável SGA não possui significância,  

desta forma, o modelo sugere que quanto maior o investimento em RD e CAPEX, 

maior é o IDE,  corroborando parcialmente a hipótese nula. 

 
Tabela 116 - Resultado da hipótese 1 – Portugal 

 

 

 

 

 

 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 5,73 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 228,51 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 5,29 0,1515 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 1,15E+03 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 0,079 0,7805 Ausência

Variável Dependente: IDE Coeficiente p-valor

Constante 82,29432 0,0370

RD 8,736085 0,0450

CAPEX 0,7169933 0,0000

SGA -0,4212313 0,1420

Estatística do Modelo 606,23 0,0000

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0606

0,7852

0,3805
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4.3.1.2 Teste da hipótese 2 - Portugal  

 

O teste da hipótese 2 – Portugal pretende verificar se quanto maior o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento (RD), dispêndio de capital (CAPEX) e as 

despesas com vendas, gerais e administrativas (SGA), maior é o intangible capital (IC) 

das empresas. 

 

ICit =  βoi +  β1PDit−1 +  β2CAPEXit−1 + β3SGAit−1 + εit−1                                  (29) 

 

A tabela 117 apresenta a estatística descritiva da segunda hipótese; para o IC, 

das 28 empresas com dados disponíveis, totalizaram 481 observações; para o RD, das 

28 empresas, totalizaram 397 observações; para o CAPEX, das 28 empresas, totalizaram 

405 observações e para o SGA, das 28 empresas com dados disponíveis, totalizaram 

397 observações. A amostra possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas 

empresas de diferentes tamanhos em termos de faturamento e de diversos segmentos. 

Os valores negativos apresentados para o IC foram em decorrência de Ebitda negativos 

nos resultados das empresas ao longo dos anos, e os valores negativos de CAPEX foram 

decorrentes de ajustes contábeis no encerramento do balanço patrimonial de algumas 

empresas da amostra. 

 

Tabela 117 - Estatística descritiva hipótese 2 - Portugal 

 

 

Na tabela 118 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

IC, RD, CAPEX e SGA, sugerindo que as variáveis independentes influenciam 

positivamente a variável independente.  

 

Tabela 118 - Matriz de correlação da hipótese 2 - Portugal 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

IC 481 19071,97 43406,56 -3637,922 291191,6 28

RD 397 31,87006 49,3951 0,1239 277,24 28

CAPEX 405 185,9415 413,2114 -0,11598 4897,933 28

SGA 397 281,93 472,8933 0,1239 2772,4 28

Correlação IC RD CAPEX SGA

IC 1,0000

RD 0,5331 1,0000

CAPEX 0,4109 0,3638 1,0000

SGA 0,5029 0,9285 0,3740 1,0000



115 
 

 
 

Na tabela 119 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 2 

– Portugal, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito fixo. Os testes apontam a 

presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo 

de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 119 - Testes estatísticos da hipótese 2 – Inglaterra 

 

 

A tabela 120 demonstra que a hipótese 2 apresentou significância estatística de 

1%, e que o IDE foi explicado entre as variáveis em 33,84%. CAPEX possui 

significância na utilização do modelo ao nível de 1%, RD e SGA não apresentaram 

significância na utilização do modelo. Para cada EUR 1,00 em CAPEX, há o impacto 

de EUR 28,23 em IC. A hipótese nula era de que quanto maior o RD, CAPEX e SGA, 

maior seria o IC, entretanto o resultado mostra que as variáveis RD e SGA não 

apresentaram significância, desta forma, corroborando parcialmente a hipótese nula. 

 

Tabela 120 - Resultado da hipótese 2 – Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 8,46 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 190,3 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 7,28 0,0633 Efeito Fixo

Wald - Heterocedasticidade 1204,69 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 0,641 0,4305 Ausência

Variável Dependente: IC Coeficiente p-valor

Constante 3797,745 0,0770

RD 428,6723 0,0690

CAPEX 28,23728 0,0010

SGA -0,820897 0,0943

Estatística do Modelo 181,62 0,0000

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0299

0,6942

0,3384
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4.3.1.3 Teste da hipótese 3 - Portugal  

 

O teste da terceira hipótese de Portugal pretende verificar se quanto maior o grau 

de intangibilidade (IDE), a performance operacional e sua variação (EARN), maior é o 

retorno total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡−1 + 𝛽2Δ𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡−1  + 𝛽3𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖𝑡−1 + 𝛽4Δ𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1   

(30) 

 

Na tabela 121 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 3 das 

empresas de Portugal; para o TSR, das 28 empresas com dados disponíveis, totalizaram 

397 observações; para o IDE, das 28 empresas, totalizaram 481 observações e para o 

EARN, das 28 empresas, totalizaram 431 observações. A amostra possui um alto desvio 

padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos de 

faturamento e de diversos segmentos.  Os valores negativos do IDE e EARN foram 

decorrentes de Ebitda negativos nos resultados das empresas ao longo dos anos, e os 

valores negativos de TSR foram decorrentes de uma variação anual do preço da ação 

pelos seus dividendos. 

 

Tabela 121 - Estatística descritiva hipótese 3 – Portugal 

 

 

Na tabela 122 verificou-se que há correlação linear positiva entre as TSR, IDE e 

EARN, sugerindo que as variáveis independentes influenciam positivamente a variável 

dependente.  

 

Tabela 122 - Matriz de correlação da hipótese 3 – Portugal 

 

 

A tabela 123 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados 

em painel, e pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito fixo.  Os testes 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,9927539 345,3365 28

IDE 481 321,4736 678,0198 -79,28546 4813,578 28

EARN 431 326,065 682,7074 -51,37122 4776,99 28

Correlação TSR IDE EARN

TSR 1,0000

IDE 0,5154 1,0000

EARN 0,5357 0,6057 1,0000
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apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

 

Tabela 123 - Testes estatísticos da hipótese 3 – Portugal 

 

 

A tabela 124 demonstra que a hipótese 3 apresentou significância estatística de 

1%, e que o TSR foi explicado entre as variáveis em 13,48%. IDE e EARN não 

possuem significância na utilização do modelo. A hipótese nula era de que quanto 

maior o IDE e o EARN, maior seria o TSR, entretanto o resultado mostra que s 

variáveis IDE e EARN não possuem significância, desta forma, corroborando 

parcialmente a hipótese nula. 

 

Tabela 124 - Resultado da hipótese 3 – Portugal 

 

 

 

4.3.1.4 Teste da hipótese 4 - Portugal  

 

O teste da quarta hipótese da Alemanha pretende verificar se quanto maior o 

comprehensive value (CV), maior é o valor de mercado (MV). 

 

𝑀𝑉𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐶𝑉𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                                   (31) 

 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 7,06 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 67,66 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 132,12 0,0000 Efeito Fixo

Wald - Heterocedasticidade 6,20E+40 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 1,563 0,2223 Ausência

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 18,35326 0,0000

IDE -0,0020363 0,0727

EARN 0,0043348 0,0375

Estatística do Modelo 15,28 0,0000

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0061

0,8441

0,1348
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Na tabela 125 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 4 das 

empresas de Portugal; para o MV, das 28 empresas com dados disponíveis, totalizaram 

481 observações e para o CV, das 28 empresas, totalizaram 389 observações. A amostra 

possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos 

em termos de faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o CV em 

decorrência de Ebitda negativos ao longo dos anos de algumas empresas. 

 

Tabela 125 - Estatística descritiva hipótese 4 - Portugal 

 

 

Na tabela 126 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

MV e CV, sugerindo que o MV está positivamente relacionado com CV.  

 

Tabela 126 -  Matriz de correlação da hipótese 4 – Portugal 

 

 

Na tabela 127 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 4 

– Portugal, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito fixo. Os testes apontam a 

presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o modelo 

de Driscoll e Kraay (1988) para tratar os dados. 

 

Tabela 127 -  Testes estatísticos da hipótese 4 – Portugal 

 

 

A tabela 128 demonstra que a Hipótese 4 apresentou significância estatística de 

1%, e que o IDE foi explicado entre as variáveis em 31,63%. CV possui significância 

na utilização do modelo ao nível de 1%. Para cada EUR 1,00 em CV, há o impacto de 

EUR 4,12 em MV. A hipótese nula era de que quanto maior o CV, maior seria o MV,  

corroborando a hipótese nula. 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

CV 481 18876,67 44604,45 -4999,415 362358,2 28

MV 389 1590,21 3261,245 1,673443 23356,74 28

Correlação MV CV

CV 1,0000

MV 0,5624 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 3,43 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 27,96 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 56,76 0,0000 Efeito Fixo

Wald - Heterocedasticidade 4,90E+09 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 3,923 0,0579 Presença
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Tabela 128 - Resultado da hipótese 4 – Portugal 

 

 

4.3.1.5 Teste da hipótese 5 - Portugal  

 

O teste da quinta hipótese de Portugal pretende verificar se quanto maior a 

margem de capital intangível (ICM), maior é o retorno total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐶𝑀𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                              (32) 

 

Na tabela 129 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 5 das 

empresas de Portugal; para o TSR, das 28 empresas, totalizaram 397 observações e para 

o ICM, das 28 empresas, totalizaram 433 observações. Como nas demais hipóteses, a 

amostra possui um alto desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes 

tamanhos em termos de faturamento e de diversos segmentos. Os valores negativos do 

TSR foram decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, 

e valores negativos do ICM, foram decorrentes de Ebitda negativos das empresas ao 

longo dos anos. 

 

Tabela 129 -  Estatística descritiva hipótese 5 – Portugal 

 

 

Na tabela 130 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e ICM, sugerindo que a variável independente influencia positivamente a variável 

dependente.  

 

Tabela 130 - Matriz de correlação da hipótese 5 – Portugal 

 

Variável Dependente: MV Coeficiente p-valor

Constante 14858,9400 0,0000

CV 4,12239 0,0010

Estatística do Modelo 12,52 0,0015

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0664

0,8325

0,3163

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,9927539 345,3365 28

ICM 433 9,890518 12,00523 -43,27934 64,59628 28

Correlação TSR ICM

TSR 1,0000

ICM 0,1500 1,0000
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A tabela 131 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados 

em painel, e pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito fixo. Os testes apontam 

a presença de heterocedasticidade, e por isso foi utilizado o modelo de erros padrão 

robustos para tratar os dados. 

 

 

Tabela 131 - Testes estatísticos da hipótese 5 – Portugal 

 

 

A tabela 132 demonstra que a hipótese 5 apresentou significância estatística de 

10%, e que o TSR foi explicado pela variável independente em apenas 2,25%. A 

hipótese nula era de que quanto maior o ICM, maior seria o TSR, entretanto o modelo 

apresentou que o TSR é afetado negativamente pelo ICM, desta forma, corroborando 

parcialmente a hipótese nula. 

 

Tabela 132 - Resultado da hipótese 5 – Portugal 

 

 

 

4.3.1.6 Teste da hipótese 6 - Portugal  

 

O teste da sexta hipótese de Portugal pretende verificar se quanto maior a 

margem de ganhos intangíveis (IDEM), maior é o retorno total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐷𝐸𝑀𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                  (33) 

 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 17,72 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 957,14 0,0000 Efeito Variável

Hausman 8,12 0,0044 Efeito Fixo

Wald - Heterocedasticidade 1,30E+37 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 1,504 0,2310 Ausência

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 23,9601 0,0000

ICM -5,04E-01 0,0113

Estatística do Modelo 2,69 0,0926

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0169

0,1196

0,0225
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Na tabela 133, verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 6 das 

empresas de Portugal. Para o TSR, das 28 empresas, totalizaram 397 observações e para 

o IDEM, das 28 empresas, totalizaram 433 observações. A amostra possui um alto 

desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos de 

faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, pois foram 

decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e os valores 

negativos do IDEM, pois foram decorrentes de Ebitda com valores negativos. 

 

Tabela 133 - Estatística descritiva hipótese 6 – Portugal 

 

 

Na tabela 134 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e IDEM, sugerindo que o IDEM está positivamente relacionado com TSR.  

 

Tabela 134 - Matriz de correlação da hipótese 6 - Portugal 

 

 

 Na tabela 135 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 6 

– Portugal, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 135 - Testes estatísticos da hipótese 6 – Portugal 

 

 

A tabela 136 demonstra que a hipótese 6 não apresentou significância estatística 

no modelo.  

 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,9927539 345,3365 28

IDEM 433 0,3506711 0,296144 -0,75245 0,9971645 28

Correlação TSR IDEM

TSR 1,0000

IDEM 0,0193 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 17,91 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 1076,77 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,450 0,5012 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 1284,21 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 1,522 0,2284 Ausência
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Tabela 136 - Resultado da hipótese 6 – Portugal 

 

 

4.3.1.7 Teste da hipótese 7 - Portugal  

 

O teste da sétima hipótese de Portugal pretende verificar se quanto maior a 

margem de capital intangível operacional (ICOM), maior é o retorno total ao acionista 

(TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐶𝑂𝑀𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                                            (34) 

 

Na tabela 137 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 7 das 

empresas de Portugal. Para o TSR, das 28 empresas, totalizaram 397 observações e para 

o ICOM, das 28 empresas, totalizaram 435 observações. A amostra possui um alto 

desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos de 

faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, pois foram 

decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e valores 

negativos para o ICOM, pois foram decorrentes de Ebitda negativos. 

 

Tabela 137 -  Estatística descritiva hipótese 7 - Portugal 

 

 

Na tabela 138 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e ICOM, sugerindo que a variável independente influencia positivamente a 

variável dependente.  

 

Tabela 138 - Matriz de correlação da hipótese 7 - Portugal 

 

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 17,56336 0,0130

IDEM -2,463748 0,6860

Estatística do Modelo 0,16 0,6861

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0008

0,0134

0,0004

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,9927539 345,3365 28

ICOM 435 -0,2457855 44,90783 -918,3853 81,62148 28

Correlação TSR ICOM

TSR 1,0000

ICOM 0,0193 1,0000
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A tabela 139 mostra os resultados do teste para a escolha do modelo de dados 

em painel, e pode-se verificar que o melhor modelo é o de efeito aleatório.  Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 139 - Testes estatísticos da hipótese 7 – Portugal 

 

 

A tabela 140 demonstra o resultado da hipótese 7 e o modelo apresentado não 

apresentou significância. 

 

Tabela 140 -  Resultado da hipótese 7 – Portugal 

 

 

 

4.3.1.8 Teste da hipótese 8 - Portugal  

 

O teste da oitava hipótese de Portugal pretende verificar se quanto maior a razão 

entre o capital intangível e o valor contábil (ICBV), maior é o retorno total ao acionista 

(TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝐼𝐶𝑂𝐵𝑉𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                      (35) 

 

Na tabela 141 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 8 das 

empresas de Portugal. Para o TSR das 28 empresas, totalizaram 397 observações e para 

o ICVB, das 28 empresas, totalizaram 433 observações. A amostra possui um alto 

desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos de 

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 17,85 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 1065,18 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,08 0,7782 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 1283,79 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 1,473 0,2358 Presença

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 17,24208 0,0040

ICOM -0,2677285 0,2250

Estatística do Modelo 1,47 0,2249

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0057

0,0643

0,0093
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faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, pois foram 

decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e os valores 

negativos do ICVB, pois foram decorrentes de Ebida com valores negativos. 

 

Tabela 141 -  Estatística descritiva hipótese 8 – Portugal 

 

 

Na tabela 142, apesar de baixa, verificou-se que há correlação linear positiva 

entre as variáveis TSR e ICVB, sugerindo que as variáveis independentes influenciam 

positivamente a variável dependente.  

 

Tabela 142 - Matriz de correlação da hipótese 8 - Portugal 

 

 

Na tabela 143 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 8 

– Portugal, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 143 - Testes estatísticos da hipótese 8 – Portugal 

 

 

A tabela 144 demonstra o resultado da Hipótese 8, e verificou-se que a 

estatística do modelo não possui significância. 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,9927539 345,3365 28

ICVB 433 6,087357 5,604297 -12,34358 38,76972 28

Correlação TSR ICVB

TSR 1,0000

ICVB 0,2024 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 17,69 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 1089,11 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 0,17 0,6768 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 1270,5 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 1,33 0,2594 Ausência
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Tabela 144 - Resultado da hipótese 8 – Portugal 

 

 

 

4.3.1.9 Teste da hipótese 9 - Portugal  

 

O teste da nona hipótese de Portugal pretende verificar se quanto maior a razão 

entre o valor de mercado e o comprehensive value (MtCV), maior é o retorno total ao 

acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝑀𝑡𝐶𝑉𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                                       (36) 

 

Na tabela 145 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 9 das 

empresas de Portugal. Para o TSR, das 28 empresas, totalizaram 397 observações e para 

o MtCV, das 28 empresas, totalizaram 389 observações. A amostra possui um alto 

desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos de 

faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, pois foram 

decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e os valores 

negativos do MtCV são decorrentes de Ebitda com valores negativos no período. 

 

Tabela 145 - Estatística descritiva hipótese 9 - Portugal 

 

 

Na tabela 146 verificou-se que há correlação linear negativa entre as variáveis 

TSR e MtCV, sugerindo que a variável independente influencia negativamente a 

variável dependente.  

 

 

 

 

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 9,278594 0,2470

ICVB 1,358411 0,2280

Estatística do Modelo 1,45 0,2284

R² Within

R² Between

R² Overall

0,3620

0,0580

0,0410

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,9927539 345,3365 28

MtCV 389 0,3850166 0,3259997 -1,59588 0,9991548 28



126 
 

 
 

Tabela 146 -  Matriz de correlação da hipótese 9 - Portugal 

 

 

Na tabela 147 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 9 

– Portugal, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 147 - Testes estatísticos da hipótese 9 – Portugal 

 

 

A tabela 148 demonstra o resultado da hipótese 9, verificou-se que a estatística 

do modelo não possui significância. 

 

Tabela 148 - Resultado da hipótese 9 – Portugal 

 

 

 

4.3.1.10 Teste da hipótese 10 - Portugal  

 

O teste da décima hipótese de Portugal pretende verificar se quanto maior o 

retorno sobre o investimento em pesquisa e desenvolvimento (RI), maior é o retorno 

total ao acionista (TSR). 

 

𝑇𝑆𝑅𝑖𝑡 =  𝛽𝑜𝑖 +  𝛽1𝑅𝐼𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡−1                                            (37) 

  

Correlação TSR MtCV

TSR 1,0000

MtCV 0,1391 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 17,18 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 1016,34 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 1,54 0,2153 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 1263,1 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 1,534 0,2265 Presença

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 15,13775 0,0090

MtCV 4,254229 0,3110

Estatística do Modelo 1,03 0,3109

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0006

0,0572

0,0194
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Na tabela 149 verifica-se a estatística descritiva das variáveis da hipótese 10 das 

empresas de Portugal. Para o TSR, das 28 empresas, totalizaram 397 observações, e 

para o RI, das 28 empresas, totalizaram 397 observações. A amostra possui um alto 

desvio padrão, pois foram consideradas empresas de diferentes tamanhos em termos de 

faturamento e de diversos segmentos. Há valores negativos para o TSR, pois foram 

decorrentes de uma variação anual do preço da ação pelos seus dividendos, e os valores 

negativos do RI foram decorrentes de Ebitda negativos. 

 

Tabela 149 -  Estatística descritiva hipótese 10 - Portugal 

 

 

Na tabela 150 verificou-se que há correlação linear positiva entre as variáveis 

TSR e RI, sugerindo que as variáveis independentes influenciam positivamente a 

variável dependente. 

 

Tabela 150 -  Matriz de correlação da hipótese 10 - Portugal 

 

  

Na tabela 151 são apresentados os resultados dos testes estatísticos da hipótese 

10 – Portugal, e foi constatado que o melhor modelo é o de efeito aleatório. Os testes 

apontam a presença de heterocedasticidade e de autocorrelação, e por isso foi utilizado o 

modelo de erros padrão robustos para tratar os dados. 

 

Tabela 151 -  Testes estatísticos da hipótese 10 – Portugal 

 

 

A tabela 152 demonstra o resultado da hipótese 7 e o modelo apresentado não 

apresentou significância. 

 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Nr. De Empresas

TSR 397 18,57567 43,02942 -0,9927539 345,3365 28

RI 397 1589,708 7278,564 -19733,94 126844,5 28

Correlação TSR RI

TSR 1,0000

RI 0,1359 1,0000

Teste Estatística p-valor Resultado

Chow 15,54 0,0000 Efeito Fixo

LM Breuch-Pagan 963,3 0,0000 Efeito Aleatório

Hausman 1,21 0,2704 Efeito Aleatório

Wald - Heterocedasticidade 1039,98 0,0000 Presença

Wooldridge - Autocorrelação 1,51 0,2301 Presença
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Tabela 152 - Resultado da hipótese 10 – Portugal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Dependente: TSR Coeficiente p-valor

Constante 15,92054 0,0060

RI 1,01E-03 0,2600

Estatística do Modelo 1,27 0,2599

R² Within

R² Between

R² Overall

0,0127

0,0364

0,0185
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo, são apresentadas as considerações finais desta pesquisa, bem 

como suas limitações e oportunidades de estudos futuros. 

 O tema de avaliação dos ativos intangíveis tem sido abordado nos estudos das 

áreas financeira de diversas formas. Sua relevância se encontra na necessidade de se 

estabelecer métodos e ferramentas para se mensurar o valor desses ativos em um 

mercado onde estes são transacionados com frequência. 

 Para a realização desta pesquisa, foram testadas 10 hipóteses utilizando o 

modelo de dados em painel e amostras extraídas da base  de dados Capital IQ de 

empresas de capital aberto da Alemanha, Portugal e Inglaterra no período de 1999  a 

2016, observou-se o fator de risco de cada país por meio da proxy CDS, bem como 

foram realizados testes de sensibilidade na ponderação do Ebitda pelo método proposto 

por Gu e Lev e pelo método de ponderação linear em 6 anos; e na taxa de crescimento 

da economia baseado no PIB em 0,5%; 1,0%, 1,5%, 2,0% e 2,5%; e em que para 

ambos os testes os resultados de sensibilidade não apresentaram relevantes níveis de 

variação. Foi realizada a defasagem de 1 período nas variáveis independentes em 

relação à variável dependente. 

Como limitação deste estudo, deve-se destacar primeiramente a amostra 

utilizada, pois foram consideradas todas as empresas de capital aberto da Alemanha, 

Inglaterra e Portugal, independente do setor e do tamanho, entretanto, isso pode ter 

prejudicado os testes estatísticos por comparar empresas de porte diferentes; a segunda 

limitação foi arbitrariedade na definição da contribuição dos ativos físicos e financeiros 

para o cálculo do intangibles-driven-earnings (IDE); a terceira limitação foi a taxa de 

desconto utilizada para cálculo do intangible capital (IC) e a quarta limitação foi a 

utilização de uma única variável de criação de valor, o retorno total ao acionista (TSR), 

desta forma, os resultados enfraquecem possíveis generalizações, no entanto, este 

estudo obteve alguma evidência de que existe uma relação positiva entre ativos 

intangíveis e a criação de valor.  

Na primeira hipótese, buscou-se testar se quanto maior o investimento em 

pesquisa e desenvolvimento (RD), o dispêndio de capital em ativos tangíveis (CAPEX) 

e em despesas gerais e administrativas (SGA), maior seria o intangibles-driven-

earnings (IDE), ou seja, que o IDE está relacionado com medidas financeiras utilizadas 

para medir investimentos em intangíveis. Os resultados mostraram que há uma relação 
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positiva e significante em RD e SGA, e negativa em CAPEX, para a Alemanha e a 

Inglaterra, e há uma relação positiva e significante em RD e CAPEX, e negativa em 

SGA para Portugal; os modelos apresentaram um nível de significância de 1% para a 

Alemanha e Portugal, e um nível de significância de 5% para a Inglaterra, mostrando 

que podem ser medidas para se medir a intangibilidade das empresas. 

Na segunda hipótese, buscou-se testar se quanto maior o investimento em 

pesquisa e desenvolvimento (RD), o dispêndio de capital em ativos tangíveis (CAPEX) 

e em despesas gerais e administrativas (SGA), maior seria o intangible capital (IC), ou 

seja, que o IC está relacionado com medidas financeiras utilizadas para medir 

investimentos em intangíveis. Similar aos resultados da hipótese 1, os resultados da 

hipótese 2, mostraram que há uma relação positiva e significante em RD e SGA, e 

negativa em CAPEX, para a Alemanha e a Inglaterra, e há uma relação positiva e 

significante em RD e CAPEX, e negativa em SGA para Portugal; os modelos 

apresentaram um nível de significância de 1% para a Alemanha e Portugal, e um nível 

de significância de 5% para a Inglaterra, mostrando que podem ser medidas para se 

medir a intangibilidade das empresas. 

Na primeira hipótese, a exemplo da  segunda hipótese, o CAPEX apresentou 

uma correlação negativa com a variável dependente, sugerindo que o investimento em 

ativos físicos  contribui negativamente para a geração do intangível. 

Na terceira hipótese, buscou-se testar se quanto maior o comprehensive value 

(CV), maior seria o retorno ao acionista (TSR). Os resultados da hipótese 3, os 

resultados mostraram que há uma relação positiva e significante em EARN, e uma 

relação negativa em IDE; e os modelos apresentaram um nível de significância de 5% 

para a Alemanha; de 10% para Inglaterra e 1% para Portugal. Apesar dos resultados 

sugerirem que o IDE afetam negativamente o retorno ao acionista, os modelos 

utilizados podem ser medidas para se medir a intangibilidade das empresas. 

Na quarta hipótese, buscou-se testar se quanto maior o comprehensive value 

(CV), maior seria o valor de mercado da empresa (MV), de modo que estariam 

relacionados  a medidas financeiras para a mensuração de investimentos em 

intangíveis. Os resultados mostraram que há uma relação positiva e significante em 

CV, e os modelos apresentaram um nível de significância de 1% para a Alemanha, 

Inglaterra e Portugal, sugerindo que são boas medidas para se mensurar a 

intangibilidade das empresas. 
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Na quinta hipótese buscou-se testar se quanto maior o intangible capital margin 

(ICM), maior seria o retorno ao acionista (TSR), de modo que estariam relacionados à 

medidas financeiras para a mensuração de investimentos em intangíveis. Os resultados 

desta hipótese sugerem que o ICM está positivamente relacionado e significante com 

TSR para a Alemanha e Inglaterra, e negativamente relacionado para Portugal; ICM 

possui significância na utilização do modelo ao nível de 1% para a Alemanha, e 10% 

para a Inglaterra e Portugal, sugerindo que são boas medidas para se mensurar a 

intangibilidade das empresas. 

Nas hipóteses de seis a dez, os resultados dos coeficientes estimados não foram 

estatisticamente significantes, salvo as hipóteses sexta e a décima para a Alemanha. 

Apesar dos resultados sugerirem em relação ao retorno aos acionistas uma relação 

positiva do IDEM para a Alemanha e Inglaterra, e negativa para Portugal; uma relação 

positiva do ICOM para a Alemanha e Inglaterra, e negativa para Portugal; uma relação 

negativa do ICBV para a Alemanha e Inglaterra, e positiva para Portugal; uma relação 

positiva do MtCV para a Alemanha e Portugal, e negativa para Inglaterra e uma relação 

positiva do RI para a Alemanha e negativa para a Inglaterra. 

Na sexta hipótese buscou-se testar se quanto maior o intangible gain capital 

margin (IDEM), maior seria o retorno ao acionista (TSR). Os resultados desta hipótese 

sugerem que o IDEM está positivamente relacionado e significante com TSR e possui 

significância na utilização do modelo ao nível de 1% para a Alemanha. 

Na décima buscou-se testar se quanto maior o retorno do investimento em 

pesquisa e desenvolvimento (RI), maior seria o retorno ao acionista (TSR). Os 

resultados desta hipótese sugerem que o RI está positivamente relacionado e 

significante com TSR e possui significância na utilização do modelo ao nível de 5% 

para a Alemanha. 

Por meio da realização do teste de sensibilidade da ponderação do Ebitda, 

observou-se que há uma pequena variação no valor total dos IDEs de cada país; isso, 

decorrente  do reflexo dos efeitos que o capital intangível se acumula ao longo dos 

anos, e visando refletir esse aspecto, também foi  considerada a defasagem de um 

período nos varáveis independentes em relação à variável dependente. 

A realização de um teste de sensibilidade no crescimento do PIB proporcionou 

a este estudo o texto de comportamento do IDE das empresas e a sensibilidade na 

criação de intangíveis, sugerindo que o aumento ou a retração de um ambiente 

macroeconômico afeta diretamente os resultados e a intangibilidade das empresas. 
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A partir dos resultados das 10 hipóteses deste estudo para cada um dos 3 países, 

verifica-se que as hipótese um a cinco sugerem que a maioria dos índices de 

intangibilidade possuem uma relação positiva e significante com o valor de mercado da 

empresa, entretanto, os resultados das hipóteses 6 a dez necessitam ser reavaliadas em 

relação  à criação de valor ao acionista, sendo necessário estudos adicionais a fim de 

obtermos uma conclusão sobre esses indicadores.    

Segundo Braune et al. (2011, 2012) e Basso et al. (2015), estudos com setor de 

serviços dos EUA evidenciaram resultados semelhantes aos obtidos neste estudo. 

A tabela 153 demonstra um resumo dos resultados de estudos anteriores por 

hipóteses. 

 

Tabela 153 - Resumo do resultado dos estudos anteriores 

 

 

Por meio deste estudo, como lições aprendidas, verifica-se a necessidade de um 

estudo mais aprofundado por setor, estabelecendo dummy por setor: indústria, comércio 

e serviço; e o desmembramento da hipótese 3 e mais de uma hipótese a fim de ter uma 

análise mais precisa.  

O tema ativos intangíveis tem sido um grande desafio para as empresas, tanto 

no seu aspecto contábil, em seu reconhecimento e mensuração, quanto no financeiro, 

em sua valoração e criação de valor ao mercado e acionistas, e para a controladoria 

pelo seu correto controle e variação. Para tanto, este projeto não possuiu a pretensão de 

ser um fim e esgotar o assunto, mas um meio  para um melhor entendimento. Como 

sugestão de melhorias e estudos futuros: (1) segmentar as empresas por setor; (2) 

segmentar as empresas por tamanho de faturamento; (3) segmentar empresas entre 

tangível-intensivas e intangível-intensivas; (4) estudos com outros países e (5) 

utilização de outras medidas de valor como por exemplo o lucro líquido, a variação de 

investimento em pesquisa e desenvolvimento e volume de despesas em marketing, 

Autor País Setores Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 Hipótese 4 Hipótese 5 Hipótese 6 Hipótese 7 Hipótese 8 Hipótese 9 Hipótese 10

BRAUNE, E. S.; et al. (2011)
Estados 

Unidos
Serviços Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada Não testada Não testada Não testada Não testada Não testada

BRAUNE, E. S. (2012)
Estados 

Unidos
Serviços Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

BASSO, F. C.; et al. (2015)
Estados 

Unidos

Tecnologia 

- 

Hardware

Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada
Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

BASSO, F. C.; et al. (2015)
Estados 

Unidos

Tecnologia 

- Software
Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Vasconcelos, T. (2018) Alemanha Todos Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada
Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada
Confirmada

Vasconcelos, T. (2018) Inglaterra Todos Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada
Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Vasconcelos, T. (2018) Portugal Todos Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada Confirmada
Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada

Não 

confirmada
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treinamento e outras contas de resultado que indicam a manutenção do capital 

intangível.  
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APÊNDICE 

 

 

Do File Alemanha 

               

sort ID Ano 

 

set matsize 5000 

 

xtset ID Ano, year 

 

sum IC IDE ICM IDEM ICOM ICBV CV MtCV RI TSR PD CAPEX EARN SGA 

 

correlate IC IDE ICM IDEM ICOM ICBV CV MtCV RI TSR PD CAPEX EARN SGA 

 

pwcorr IC IDE ICM IDEM ICOM ICBV CV MtCV RI TSR PD CAPEX EARN SGA, 

print(.05) star(.01) 

 

*Hipótese 1 - Iniciar a estatística descritiva  

xtsum IDE PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 1 - Apresentação das correlações  

correl IDE PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 1 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, fe 

 

*Hipótese 1 - Teste de LM Breush-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, re 

xttest0 

 

*Hipótese 1 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, fe 

estimate store FE 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Teste de Wald- testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, fe 

xttest3 

 

*Hipótese 1 - 1.2 Teste DE Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial IDE PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 1 – Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtscc IDE PD CAPEX SGA, fe 

 

*Hipótese 2 - Iniciar a estatística descritiva  

xtsum IC PD CAPEX SGA 
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*Hipótese 2 - Apresentação das correlações  

correl IC PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 2 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg IC PD CAPEX SGA, fe 

 

*Hipótese 2 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg IC PD CAPEX SGA, re 

xttest0 

 

*Hipótese 2 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg IC PD CAPEX SGA, fe 

estimate store FE 

xtreg IC PD CAPEX SGA, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 2 - Teste de Wald- testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg IC PD CAPEX SGA, fe 

xttest3 

 

*Hipótese 2 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial IC PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 2 – Corrigindo problemas de pressuposto no modelo efeito fixo 

xtscc IC PD CAPEX SGA, fe 

 

*Hipótese 3 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR IDE EARN 

 

*Hipótese 3 - Apresentação das correlações  

correl TSR IDE EARN 

 

*Hipótese 3 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR IDE EARN, fe 

 

*Hipótese 3 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR IDE EARN, re 

xttest0 

 

*Hipótese 3 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR IDE EARN, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR IDE EARN, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 3 - Teste de Wald- testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg TSR IDE EARN, fe 
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xttest3 

 

*Hipótese 3 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR IDE EARN 

 

*Hipótese 3 – Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtscc TSR IDE EARN, fe 

 

*Hipótese 4 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum CV MV 

 

*Hipótese 4 - Apresentação das correlações 

correl CV MV 

 

*Hipótese 4 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg CV MV, fe 

 

*Hipótese 4 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg CV MV, re 

xttest0 

 

*Hipótese 4 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg CV MV, fe 

estimate store FE 

xtreg CV MV, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 4 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg CV MV, fe 

estimate store FE 

xtreg CV MV, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 4 - Teste de Wald- testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg CV MV, fe 

xttest3 

 

*Hipótese 4 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial CV MV 

 

*Hipótese 4 – Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtscc CV MV, fe 

 

*Hipótese 5 - Iniciar a estatística descritiva  

xtsum TSR ICM 

 

*Hipótese 5 - Apresentação das correlações  

correl TSR ICM 
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*Hipótese 5 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR ICM, fe 

 

*Hipótese 5 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR ICM, re 

xttest0 

 

*Hipótese 5 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR ICM, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR ICM, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 5 - Testando homo/ heterocedasticidade 

xtgls TSR ICM, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR ICM, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 5 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR ICM 

 

*Hipótese 5 – Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito aleatório 

xtreg TSR ICM, re robust 

 

*Hipótese 6 - Iniciar a estatística descritiva  

xtsum TSR IDEM 

 

*Hipótese 6 - Apresentação das correlações 

correl TSR IDEM 

 

*Hipótese 6 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR IDEM, fe 

 

*Hipótese 6 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR IDEM, re 

xttest0 

 

*Hipótese 6 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR IDEM, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR IDEM, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 6 – Testando homo/ heterocedasticidade 

xtgls TSR IDEM, igls panels(heteroskedastic) 
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estimates store hetero 

xtgls TSR IDEM, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 6 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR IDEM 

 

*Hipótese 6 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito aleatório 

xtreg TSR IDEM, re robust 

 

*Hipótese 7 - Iniciar a estatística descritiva  

xtsum TSR ICOM 

 

*Hipótese 7 - Apresentação das correlações 

correl TSR IDEM 

 

*Hipótese 7 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR ICOM, fe 

 

*Hipótese 7 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR ICOM, re 

xttest0 

    

*Hipótese 7 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR ICOM, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR ICOM, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 7 - Testando homo/ heterocedasticidade 

xtgls TSR ICOM, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR ICOM, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 7 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR ICOM 

 

*Hipótese 7 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito aleatório 

xtreg TSR ICOM, re robust 

 

*Hipótese 8 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR ICBV 

 

*Hipótese 8 - Apresentação das correlações 

correl TSR ICBV 
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*Hipótese 8 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR ICBV, fe 

 

*Hipótese 8 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR ICBV, re 

xttest0 

 

*Hipótese 8 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR ICBV, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR ICBV, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 8 - Testando homo/ heterocedasticidade 

xtgls TSR ICBV, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR ICBV, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 8 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR ICBV 

 

*Hipótese 8 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito aleatório 

xtreg TSR ICBV, re robust 

 

*Hipótese 9 - Iniciar a estatística descritiva  

xtsum TSR MtCV 

 

*Hipótese 9 - Apresentação das correlações 

correl TSR MtCV 

 

*Hipótese 9 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR MtCV, fe 

 

*Hipótese 9 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR MtCV, re 

xttest0 

 

*Hipótese 9 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR MtCV, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR MtCV, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 9 - Testando homo/ heterocedasticidade 

xtgls TSR MtCV, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 
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xtgls TSR MtCV, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 9 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR MtCV 

 

*Hipótese 9 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito aleatório 

xtreg TSR MtCV, re robust 

 

*Hipótese 10 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR RI 

 

*Hipótese 10 - Apresentação das correlações 

correl TSR RI 

 

*Hipótese 10 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR RI, fe 

 

*Hipótese 10 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR RI, re 

xttest0 

 

*Hipótese 10 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR RI, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR RI, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 10 - Testando homo/ heterocedasticidade 

xtgls TSR RI, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR RI, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 10 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR RI 

 

*Hipótese 10 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito aleatório 

xtreg TSR RI, re robust 
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Do File Inglaterra 

 

sort ID Ano 

 

set matsize 5000 

 

xtset ID Ano, year 

 

sum IC IDE ICM IDEM ICOM ICBV CV MtCV RI TSR PD CAPEX EARN SGA 

 

correlate IC IDE ICM IDEM ICOM ICBV CV MtCV RI TSR PD CAPEX EARN SGA 

 

pwcorr IC IDE ICM IDEM ICOM ICBV CV MtCV RI TSR PD CAPEX EARN SGA, 

print(.05) star(.01) 

 

*Hipótese 1 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum IDE PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 1 - Apresentação das correlações  

correl IDE PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 1 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, fe 

 

*Hipótese 1 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, re 

xttest0 

 

*Teste de Wald - testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, fe 

xttest3 

 

*Hipótese 1 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial IDE PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 1 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtscc IDE PD CAPEX SGA, fe 

 

*HIPOOTESE 2 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum IC PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 2 - Apresentação das correlações  

correl IC PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 2 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg IC PD CAPEX SGA, fe 

 

*Hipótese 2 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg IC PD CAPEX SGA, re 

xttest0 
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*Hipótese 2 - Teste de Wald - testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg IC PD CAPEX SGA, fe 

xttest3 

 

*Hipótese 2 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial IC PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 2 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtscc IC PD CAPEX SGA, fe 

 

*Hipótese 3 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR IDE EARN 

 

*Hipótese 3 - Apresentação das correlações  

correl TSR IDE EARN 

 

*Hipótese 3 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR IDE EARN, fe 

 

*Hipótese 3 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR IDE EARN, re 

xttest0 

 

*Hipótese 3 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR IDE EARN, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR IDE EARN, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 3 - Teste de Wald - testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg TSR IDE EARN, fe 

xttest3 

 

*Hipótese 3 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR IDE EARN 

 

*Hipótese 3 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtscc TSR IDE EARN, fe 

 

*Hipótese 4 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum CV MV 

 

*Hipótese 4 - Apresentação das correlações 

correl CV MV 

 

*Hipótese 4 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg CV MV, fe 
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*Hipótese 4 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg CV MV, re 

xttest0 

 

*Hipótese 4 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg CV MV, fe 

estimate store FE 

xtreg CV MV, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 4 - Teste de Wald - testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg CV MV, fe 

xttest3 

 

*Hipótese 4 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial CV MV 

 

*Hipótese 4 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtscc CV MV, fe 

 

*Hipótese 5 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR ICM 

 

*Hipótese 5 - Apresentação das correlações 

correl TSR ICM 

 

*Hipótese 5 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR ICM, fe 

 

*Hipótese 5 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR ICM, re 

xttest0 

 

*Hipótese 5 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR ICM, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR ICM, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 5 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls TSR ICM, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR ICM, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

 

*Hipótese 5 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 
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xtserial TSR ICM 

 

*Hipótese 5 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo aleatório 

xtreg TSR ICM, re robust 

 

*Hipótese 6 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR IDEM 

 

*Hipótese 6 - Apresentação das correlações 

correl TSR IDEM 

 

*Hipótese 6 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR IDEM, fe 

 

*Hipótese 6 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR IDEM, re 

xttest0 

   

*Hipótese 6 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR IDEM, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR IDEM, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 6 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls TSR IDEM, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR IDEM, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 6 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR IDEM 

 

*Hipótese 6 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo aleatório 

xtreg TSR IDEM, re robust 

 

*Hipótese 7 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR ICOM 

 

*Hipótese 7 - Apresentação das correlações 

correl TSR IDEM 

 

*Hipótese 7 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR ICOM, fe 

 

*Hipótese 7 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR ICOM, re 

xttest0 
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*Hipótese 7 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR ICOM, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR ICOM, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 7 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls TSR ICOM, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR ICOM, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 7 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR ICOM 

 

*Hipótese 7 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo aleatório 

xtreg TSR ICOM, re robust 

 

  *Hipótese 8 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR ICBV 

 

*Hipótese 8 - Apresentação das correlações  

correl TSR ICBV 

 

*Hipótese 8 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR ICBV, fe 

 

*Hipótese 8 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR ICBV, re 

xttest0 

 

*Hipótese 8 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR ICBV, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR ICBV, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 8 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls TSR ICBV, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR ICBV, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 8 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR ICBV 
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*Hipótese 8 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo aleatório 

xtreg TSR ICBV, re robust 

  

*Hipótese 9 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR MtCV 

 

*Hipótese 9 - Apresentação das correlações 

correl TSR MtCV 

 

*Hipótese 9 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR MtCV, fe 

 

*Hipótese 9 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR MtCV, re 

xttest0 

 

*Hipótese 9 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR MtCV, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR MtCV, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 9 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls TSR MtCV, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR MtCV, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 9 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR MtCV 

 

*Hipótese 9 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo aleatório 

xtreg TSR MtCV, re robust 

 

*Hipótese 10 – Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR RI 

 

*Hipótese 10 - Apresentação das correlações  

correl TSR RI 

 

*Hipótese 10 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR RI, fe 

 

*Hipótese 10 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR RI, re 

xttest0 
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*Hipótese 10 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR RI, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR RI, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Teste de Wald - testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg TSR RI, fe 

xttest3 

 

*Hipótese 10 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR RI 

 

*Hipótese 10 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtscc TSR RI, fe 
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Do File Portugal 

 

sort ID Ano 

 

set matsize 5000 

 

xtset ID Ano, year 

 

sum IC IDE ICM IDEM ICOM ICBV CV MtCV RI TSR PD CAPEX EARN SGA 

 

correlate IC IDE ICM IDEM ICOM ICBV CV MtCV RI TSR PD CAPEX EARN SGA 

 

pwcorr IC IDE ICM IDEM ICOM ICBV CV MtCV RI TSR PD CAPEX EARN SGA, 

print(.05) star(.01) 

 

*Hipótese 1 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum IDE PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 1 - Apresentação das correlações  

corr IDE PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 1 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, fe 

 

*Hipótese 1 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, re 

xttest0 

 

*Hipótese 1 - Teste de Hausman- H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, fe 

estimate store FE 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 1 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls IDE PD CAPEX SGA, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls IDE PD CAPEX SGA, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 1 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial IDE PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 1 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo aleatório 

xtreg IDE PD CAPEX SGA, re robust 

 

*HIPOOTESE 2 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum IC PD CAPEX SGA 
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*Hipótese 2 - Apresentação das correlações  

corr IC PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 2 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg IC PD CAPEX SGA, fe 

 

*Hipótese 2 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg IC PD CAPEX SGA, re 

xttest0 

 

*Hipótese 2 - Teste de Hausman- H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg IC PD CAPEX SGA, fe 

estimate store FE 

xtreg IC PD CAPEX SGA, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 2 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls IC PD CAPEX SGA, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls IC PD CAPEX SGA, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 2 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial IC PD CAPEX SGA 

 

*Hipótese 2 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo aleatório 

xtreg IC PD CAPEX SGA, re robust 

 

*Hipótese 3 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR IDE EARN 

 

*Hipótese 3 - Apresentação das correlações  

corr TSR IDE EARN 

 

*Hipótese 3 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR IDE EARN, fe 

 

*Hipótese 3 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR IDE EARN, re 

xttest0 

 

*Hipótese 3 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR IDE EARN, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR IDE EARN, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 
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*Hipótese 3 - Teste de Wald - testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg TSR IDE EARN, fe 

xttest3 

 

*Hipótese 3 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR IDE EARN 

 

*Hipótese 3 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtreg TSR IDE EARN, fe robust 

 

*Hipótese 4 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum CV MV 

 

*Hipótese 4 - Apresentação das correlações 

corr CV MV 

 

*Hipótese 4 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg CV MV, fe 

 

*Hipótese 4 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg CV MV, re 

xttest0 

 

*Hipótese 4 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg CV MV, fe 

estimate store FE 

xtreg CV MV, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 4 - Teste de Wald - testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg CV MV, fe 

xttest3 

 

*Hipótese 4 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial CV MV 

 

*Hipótese 4 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtreg CV MV, fe robust 

 

*Hipótese 5 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR ICM 

 

*Hipótese 5 - Apresentação das correlações  

correl TSR ICM 

 

*Hipótese 5 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR ICM, fe 
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*Hipótese 5 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR ICM, re 

xttest0 

 

*Hipótese 5 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR ICM, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR ICM, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 5 - Teste de Wald - testando homo/ heterocedasticidade 

xtreg TSR ICM, fe 

xttest3 

 

*Hipótese 5 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR ICM 

 

*Hipótese 5 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtreg TSR ICM, fe robust 

 

*Hipótese 6 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR IDEM 

 

*Hipótese 6 - Apresentação das correlações 

correl TSR IDEM 

 

*Hipótese 6 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR IDEM, fe 

 

*Hipótese 6 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR IDEM, re 

xttest0 

   

*Hipótese 6 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR IDEM, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR IDEM, re 

estimate store RE 

*Teste de Hausmann H6 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 6 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls TSR IDEM, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR IDEM, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 6 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 
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xtserial TSR IDEM 

  

*Hipótese 6 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo aleatório 

xtreg TSR IDEM, re robust 

 

*Hipótese 7 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR ICOM 

 

*Hipótese 7 - Apresentação das correlações 

correl TSR IDEM 

 

*Hipótese 7 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR ICOM, fe 

 

*Hipótese 7 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR ICOM, re 

xttest0 

    

*Hipótese 7 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR ICOM, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR ICOM, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 7 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls TSR ICOM, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR ICOM, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 7 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR ICOM 

 

*Hipótese 7 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo aleatório 

xtreg TSR ICOM, re robust 

 

*Hipótese 8 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR ICBV 

 

*Hipótese 8 - Apresentação das correlações 

correl TSR ICBV 

 

*Hipótese 8 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR ICBV, fe 

 

*Hipótese 8 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR ICBV, re 

xttest0 
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*Hipótese 8 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR ICBV, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR ICBV, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 8 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls TSR ICBV, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR ICBV, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 8 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR ICBV 

 

*Hipótese 8 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo aleatório 

xtreg TSR ICBV, re robust 

 

*Hipótese 9 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR MtCV 

 

*Hipótese 9 - Apresentação das correlações  

correl TSR MtCV 

 

*Hipótese 9 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR MtCV, fe 

 

*Hipótese 9 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR MtCV, re 

xttest0 

 

*Hipótese 9 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR MtCV, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR MtCV, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 9 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls TSR MtCV, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR MtCV, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 9 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR MtCV 
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*Hipótese 9 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo efeito fixo 

xtreg TSR MtCV, re robust 

 

*Hipótese 10 - Iniciar a estatística descritiva 

xtsum TSR RI 

 

*Hipótese 10 - Apresentação das correlações  

corr TSR RI 

 

*Hipótese 10 - Teste de Chow - H0: Pooled | H1: Efeito fixo 

xtreg TSR RI, fe 

 

*Hipótese 10 - Teste de LM Breusch-Pagan - H0: Pooled | H1: Efeito aleatório 

xtreg TSR RI, re 

xttest0 

 

*Hipótese 10 - Teste de Hausman - H0: Aleatório | H1: Fixo 

xtreg TSR RI, fe 

estimate store FE 

xtreg TSR RI, re 

estimate store RE 

hausman FE RE 

 

*Hipótese 10 - Testando homo / heterocedasticidade 

xtgls TSR RI, igls panels(heteroskedastic) 

estimates store hetero 

xtgls TSR RI, igls 

local df = e(N_g) - 1 

lrtest hetero . , df(`df') 

 

*Hipótese 10 - Teste de Wooldridge - testando autocorrelação entre as variáveis 

xtserial TSR RI 

 

*Hipótese 10 - Corrigindo problemas de pressupostos no modelo aleatório 

xtreg TSR RI, re robust 

 
 


