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Resumo 
 

 

Os registros contábeis que foram primordialmente criados por interesse dos proprietários do 

empreendimento, com motivação na preservação de sua propriedade e no controle de seu pa-

trimônio, passaram a se revestir da característica de publicidade, na medida em que o empre-

endimento passou a enquadrar-se na característica jurídica de sociedade anônima, que, basi-

camente em todos os países de sistema capitalista, deve publicar o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração do Resultado do Exercício. Em função do descolamento do valor contábil fi-

nanceiro, que é elaborado seguindo as normas vigentes previstas nos Princípios Contábeis 

Geralmente Aceitos, em relação ao valor de mercado, tem surgido a necessidade de se apre-

sentar, de modo uniforme e transparente, esse aspecto através de uma forma diversa de relatar 

e analisar as informações disponíveis, o que tem sido a tendência para demonstrar e tornar 

públicos o valor e o desempenho da sociedade anônima. Este trabalho busca relatar alguns 

procedimentos que têm sido elaborados para informar de maneira mais adequada às pessoas 

que detêm interesse1 nesse tipo de sociedade de capital aberto o seu valor expresso em moeda, 

e testar uma modalidade com base em elementos de base dados obteníveis pelo público em 

geral. 

Palavras chave: Capital Intelectual, Valoração de Empresa 

                                                 
1 as pessoas que têm interesse são referidas em Inglês como stakeholders, assim como em textos em Português 

  



 

 

 

 

Abstract 
 

 

The accounting records which have been created based on the owners’ concern, motivated on 

his ownership protection and property control, became subject to publicity, as far as the entre-

preneurship began to fit the modern corporation feature, what implies in the countries where 

the capitalism system applies a must for issuing the Balance Sheet and the Annual Income 

Statement. Due to the growing gap between the book value, which is performed under the 

Generally Accepted Accounting Principles, and the market value, there comes a need to pro-

vide a uniform procedure and a disclosure for that issue in order to report and analyze the 

available information within a diverse way, which has been the trend to report and announce 

the corporation valuation and performance. This job seeks reporting some procedures that 

have been recently performed, informing more properly the stakeholders, concerning the pub-

lic corporations, their value in currency, and testing a model based on obtainable open data 

basis elements. 

Keywords: Intellectual Capital, Company Valuation 

 

 

 
 



1 Introdução 

 

 

Acostuma-se com constructos sociais estabelecidos, mas a sua aceitação na sociedade 

deve ter ocorrido em um desenrolar de mudanças, adaptações, interpretações, críticas, reações 

adversas, até sua estabilização ou pacificação. O constructo do Capital Intelectual como sendo 

a diferença entre o valor de mercado e o do registro contábil (CEZAIR, 2008, p. 33) está em 

fase de estabilização e aprimoramento, e é objeto deste estudo. Essa diferença, amplamente 

conhecida, representada pelo capital intelectual é falaciosa (ANDRIESSEN, 2004b, p. 234) 

como divulgam os estudiosos do assunto: Edvinsson e Malone, Stewart, Sveiby, Roos. Aduz 

Andriessen (2004b, p. 234) “Comparing the gap between the market value and the book value 

of companies with IC [Intellectual Capital] is like comparing the difference between an apple 

and an orange with a banana”.1 Partindo da premissa de que (SULLIVAN, 2000, p. 84) o va-

lor de uma empresa é composto por dois componentes financeiros: o valor de seus ativos e o 

de seus fluxos de caixa futuros, a que o capital intelectual está jungido com certa intensidade, 

implicará um impacto no valor da ação da empresa no mesmo grau. Ainda há ponderação de 

que “it is not reasonable to state that the difference between the market value of the firm and 

its book value of equity is entirely due to the existence of intangibles not reflected by the ac-

counting model”2 (GARCÍA-AYUSO, 2003, pp. 57-58), por isso que não se parte da expecta-

tiva de uma correlação alta entre as variáveis focadas neste estudo, mas apenas dentro do ra-

zoável para uma comprovação científica da existência de um liame significante. 

Tem-se consciência de que um simples equacionamento de diferença aritmética entre o 

valor de mercado da ação de uma companhia e o seu valor contábil possa ser representado por 

um constructo rotulado de capital intelectual é passível de críticas porque o valor de mercado 

da ação é aquele registrado na bolsa de valores como o negociado em moeda corrente e repre-

senta um valor de saída no âmbito contábil, que o vendedor registra, apurando o resultado 

obtido, ajustado conforme ocorrências de distribuição de dividendos etc. Já o valor contábil 

patrimonial da ação é um valor de entrada registrado pela companhia de capital aberto, que, 

no caso do banco de dados de que se extraíram as informações, representa o quociente entre a 

parte proporcional das ações ordinárias em relação ao Patrimônio Líquido no encerramento do 
                                                 
1 Comparar o distanciamento entre o valor de mercado e o contábil das empresas com o capital intelectual é 
como comparar a diferença entre uma maçã e uma laranja com uma banana. (ANDRIESSEN, 2004b, p.234 – 
tradução nossa) 
2 não é razoável asseverar que a diferença entre o valor de mercado de uma empresa e seu valor contábil seja 
totalmente devido à existência de intangíveis que não se encontram contabilizados. (GARCÍA-AYUSO, 2003, 
pp 57-58 – tradução nossa) 
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exercício (calculado trimestralmente - desde 1987 segue-se esse padrão) e o número de ações 

ordinárias. O comprador dessas ações da companhia registra conforme o padrão contábil, pelo 

valor de aquisição histórico. De forma geral, as ações preferenciais não fazem parte dos ele-

mentos do quociente. O capital social representado pelas ações preferenciais só é incluído no 

numerador se estas ações tiverem exatamente as mesmas regras de participação nos lucros e 

recebimento de dividendos que aquelas relativas às ações ordinárias. O número delas também 

é agregado ao denominador, nesta situação peculiar. Assim se estabelece a estrutura do banco 

de dados (Datastream® da Thomson-Reuters) para obtenção dos dados para fazer os testes 

estatísticos neste trabalho. 

Define-se o valor contábil (ou patrimonial) da (por) ação (book value per share) [SIE-

GEL; SHIM, 1995, p. 48] como sendo “worth of each share of stock per the books based on 

historical cost.”3 Ele difere do preço de mercado por ação e pode ser computado para ação 

ordinária da seguinte forma: 

( )
TAOESE

DPaPVLLAPPLTVPpA +−
=  

Em que: 

VPpA é o Valor Patrimonial por Ação 

PLT é o Patrimônio Líquido Total 

VLLAP é o Valor de Liquidação do Lote de Ações Preferenciais 

DPaP são os Dividendos Preferenciais a Pagar 

TAOESE é o Total de Ações Ordinárias Emitidas e Subscritas no Exercício 

Destaca-se que o enfoque jurídico, que obriga as pessoas, e o econômico, que as motiva 

a agirem, nem sempre estão colimados. Exemplifica-se com o instituto jurídico da proprieda-

de, cuja proteção, hoje em dia, é albergada constitucionalmente nos países de sistema capita-

lista, e de que se tem registro (ALVES, 1998, p. 285, vol.1) há quinze séculos4. Complemen-

ta-se: (MARKY, 2008, p. 65): 
A característica dominante do ponto de vista jurídico é a exclusividade da proprie-

dade, que impõe a todos a obrigação de respeitá-la. Já o conteúdo positivo desse 

instituto – a subordinação completa da coisa a seu proprietário – é um aspecto mais 

econômico do que jurídico. 

O valor de mercado de uma ação de uma companhia de capital aberto (aspecto econômi-

co) representa o montante com que se negocia (BITTAR, 1994, p. 177) a transferência da 

propriedade (aspecto jurídico) desse quinhão societário. A determinação do valor da ação de 
                                                 
3 riqueza de cada ação do lote pelos registros baseados no custo histórico (tradução nossa) 
4 Institutas de Justiniano (Inst. 2.4.4) do Direito Romano, datadas do século VI d.C. 
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uma sociedade anônima advém da demonstração financeira materializada pelo Balanço Pa-

trimonial e é o que garante o valor pecuniário ao acionista, (FRIEDLOB; PLEWA, 1991, p. 

64) embora sem a exigibilidade plena. Nos países que têm a tradição do Direito Romano, a 

palavra ação foi utilizada pela primeira vez em 1606 na conotação de exigir o dividendo 

(REQUIÃO, 1998, p. 66, vol. 2) e ela tem o aspecto de indicar o quinhão do capital social, 

fundamentar a condição de sócio ao seu possuidor e funcionar como título de crédito. 

No âmbito da Contabilidade, ao se defini-la como ciência, com metodologia própria, in-

dica-se sua finalidade (NEVES; VICECONTI, 1995, p. 1): “a) controlar o patrimônio das 

aziendas. b) apurar o rédito (resultado) das atividades das aziendas. c) prestar informações às 

pessoas que tenham interesse na avaliação da situação patrimonial e do desempenho dessas 

entidades”. O objetivo da Contabilidade (KREPS; WATCH, 1978, p. 16) reside em traduzir 

as atividades econômicas do negócio em termos quantitativos, tendo como estrutura de medi-

da a unidade monetária, por meio de demonstrações dos resultados daquelas. No que tange às 

regras para elaboração das demonstrações contábeis, pode-se esclarecer (FRIEDLOB; PLE-

WA, 1991, p.5) que elas são denominadas de Princípios Básicos da Contabilidade e são o 

esteio dos Balanços Patrimoniais, dos Relatórios Anuais direcionados ao público, das de-

monstrações exigidas pela Securities and Exchange Commission5, assim como norteiam a 

preparação dos orçamentos e outros relatórios internos para a organização. Tais princípios 

orientam os profissionais da Contabilidade sobre quais entes devem ser medidos, além de 

quando e como. Embora o relatório da administração não integre as demonstrações contábeis, 

(IUDÍCIBUS, 2003, p.29) “a lei exige a apresentação desse relatório, que deve evidenciar os 

negócios sociais e principais fatos administrativos ocorridos no exercício, os investimentos 

em outras empresas, a política de distribuição de dividendos e de re-investimento de lucros 

etc.”, o que tem valor jurídico no âmbito nacional e é regularmente publicado pelas empresas 

em outros países de forma costumeira, sendo que há uma orientação sobre seu conteúdo pelos 

órgãos de fiscalização das bolsas de valores mobiliários. 

Ainda dentro da esfera de competência das publicações de informações contábeis, nos 

Estados Unidos da América do Norte, (FRIEDLOB; PLEWA, 1991, p. 12) elas devem estar 

em aquiescência com as normas do Financial Accounting Standard Board – FASB6 e de di-

versos comitês do American Institute of Certified Public Accountants – AICPA. De forma 

similar, em território nacional, elas se materializam por meio de Balanço Patrimonial, De-

                                                 
5 Esta entidade norte-americana corresponde aqui no Brasil à Comissão de Valores Mobiliários, que auxilia o 
Conselho Monetário Nacional na regulamentação legal. 
6 FASB: Conselho de Padrões da Contabilidade Financeira. 
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monstração do Resultado do Exercício e outras demonstrações contábeis, todas previstas sob a 

égide jurídica, e têm a finalidade de prestar informações “necessárias ao processo de tomadas 

de decisões pelos administradores de uma entidade, bem como pelos demais usuários da Con-

tabilidade” (NEVES e VICECONTI, 1995, p. 1). Por intermédio dessas informações, um ci-

dadão pode conhecer o valor contábil de uma ação de uma sociedade anônima, caso queira 

negociá-la. Para que as demonstrações fossem, de fato, úteis aos interessados, (KREPS; 

WATCH, 1978, p. 16) tinham de ser desenvolvidas de acordo com certas regras, que foram 

sendo elaboradas pelos profissionais da Contabilidade, que se preocuparam com o equacio-

namento de alguns problemas como a inflação, para manter as demonstrações ao longo do 

tempo em moeda constante, ou como a alocação de valor na força de trabalho de uma empre-

sa, para avaliar o capital humano.  

A respeito dos nove Princípios Básicos da Contabilidade, extraem-se alguns que são de 

interesse direto para este estudo: 

a) O princípio do custo histórico e da unidade de medida (FRIEDLOB; PLEWA, 1991, 

p. 6) dispõe que os elementos do Ativo e do Passivo Exigível são registrados pelos valo-

res originais, ou seja, pelos custos históricos. Sempre que houver modificação patrimo-

nial, o registro será feito na época do evento, sendo medido pela unidade monetária des-

sa época, sem levar em conta qualquer inflação ou deflação desenvolvida no elastério 

temporal entre o evento inicial e o posterior. 

b) O princípio da competência (NEVES; VICECONTI, 1995, p. 211) tenta traduzir em 

expressão monetária o lucro ou prejuízo das atividades dentro do período fiscal. Tal 

princípio se subdivide em dois conceitos: o reconhecimento do resultado das transações 

e equilíbrio do balanço patrimonial em função da sistemática de lançamento contábil. 

Assim, o resultado será reconhecido quando realizado e não por expectativa ou projeção. 

c) O princípio do conservadorismo (MARION, 1995, p. 46, vol.1) tem o significado de 

que é preferível tanto uma avaliação inferior a uma superior, quanto uma declaração 

subestimada de receita a uma superestimada. Assim, a prática contábil favorece a avali-

ação do Ativo pelo valor histórico de aquisição, mesmo que ele tenha aumentado, de 

forma efetiva, no decorrer do tempo. 

d) O princípio da materialidade (FRIEDLOB; PLEWA, 1991, p. 8) refere-se à impor-

tância relativa da informação contábil ao usuário das demonstrações financeiras. Assim, 

cada transação deve ser contabilizada com o balizamento estabelecido pelos GAAP - 
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Generally Accepted Accounting Principles.7  

Tendo em vista que as demonstrações financeiras se regram por esses Princípios Contá-

beis e têm a obrigatoriedade de serem publicadas pelas empresas cujas ações são negociadas 

em bolsa de valores mobiliários, é importante fazer uma análise delas para que o cidadão, 

delas ciente, possa negociar criteriosamente. Elucida-se que (ASSAF NETO, 2008, p. 55) a 

“análise de balanços visa relatar, com base nas informações contábeis fornecidas pelas empre-

sas, a posição econômico-financeira atual, as causas que determinam a evolução apresentada e 

as tendências futuras”. Fica esclarecido (KREPS; WATCH, 1978, p. 1) que a forma de prepa-

ração e a apresentação das demonstrações financeiras proporcionam uma base para avaliação 

do desempenho empresarial. O analista dessa avaliação deve estar atento para obter as conclu-

sões corretas desse conjunto de informações disponíveis. Para alcançar tal objetivo, ele de-

senvolve uma metodologia científica, mas nem administração de empresas nem contabilidade 

são ciências, muito menos a análise de demonstrações financeiras é ciência. Essa conceitua-

ção vai de encontro àquela indicada acima (NEVES; VICECONTI, 1995, p. 1), em que se 

considera a Contabilidade uma ciência. Pode-se flexibilizar o enfoque, considerando-a 

(FRANCO, 1976, p. 19) “como arte, como técnica ou como ciência, de acordo com a orienta-

ção seguida pelos doutrinadores ao enquadrá-la no elenco das espécies do saber humano”. 

Aduzem Kreps e Watch (1978, pp. 1-4) que os banqueiros, homens de negócio, investi-

dores, autoridades tributárias e agências reguladoras utilizam padrões diferentes para julgar o 

desempenho dos negócios sobre os quais têm interesse. Alguns desses padrões podem ter o 

cunho político ou social, contudo, primordialmente têm o embasamento financeiro nas de-

monstrações contábeis, cuja análise possui, com relação a certa empresa, três objetivos pri-

mordiais: (i) avaliação; (ii) diagnóstico; (iii) previsão – que são os enfoques de destaque, 

mesmo que suas importâncias relativas posam divergir de analista para analista. Conforme 

esclarece Assaf Neto (2008, p. 55), “... pela análise de balanços extraem-se informações sobre 

a posição passada, presente e futura (projetada) de uma empresa” esse é o escopo da análise e 

não apenas ‘dirigir olhando o espelho retrovisor’, como asseveram alguns críticos. 

O primeiro objetivo (i) diz respeito à avaliação da condição financeira atual e passada. A 

simples verificação do desempenho com base nas demonstrações financeiras disponíveis e 

publicadas dos exercícios passados pode trazer um panorama, que, não necessariamente, irá 

repetir-se na mesma proporção para o futuro. O resultado dessa análise, por mais bem feita 

que seja, carece de precisão e do enfoque de previsão para tomada de decisão no presente com 

                                                 
7 PCGA - Princípios Contábeis Geralmente Aceitos 
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consequência futura. As cinco áreas de desempenho financeiro que podem ser avaliadas por 

meio da reorganização e da formação de índices a partir das demonstrações financeiras 

(ROSS et. al., 2007, p. 46) são a solvência em curto prazo, a atividade, a alavancagem finan-

ceira, a rentabilidade e o valor. Geralmente, a simples assunção de que o futuro será uma ima-

gem do passado é periclitante, pois, na vida real, há diversas empresas cujo fraco desempenho 

é revelado nas demonstrações financeiras publicadas, porém, estão adentrando em uma fase 

incremental de lucratividade em face do momento favorável na cadeia produtiva, com o au-

mento de confiança de seus fornecedores (BURGMAN et. al., 2005, p. 594) e credibilidade 

crescente de seus consumidores (LIEBOWITZ; SUEN, 2000, p. 54). No outro extremo, há 

empresas bem estabelecidas com registros financeiros excelentes, que estão iniciando uma 

decadência por uma série de motivos, tais como alterações tecnológicas, falta de planejamento 

sucessório da direção ou mudanças nos hábitos dos consumidores. (KREPS; WATCH, 1978, 

p. 3) Assim, a mera presunção de continuidade de desempenho com base nos resultados pas-

sados poderá induzir a erros de julgamento sobre o negócio da empresa. A avaliação de de-

sempenho até o presente é muito importante e pode satisfazer a certos objetivos do analista, 

como do auditor fiscal, bastando fazer os ajustes aos fatos geradores tributários (NEVES; VI-

CECONTI, 2004, p. 174) para estabelecer as bases de cálculo previstas em lei. 

O segundo objetivo (ii) refere-se ao diagnóstico de quaisquer problemas financeiros, in-

clusive possíveis saneamentos para a situação adversa. Em poucos âmbitos de avaliação fi-

nanceira as demonstrações contábeis encerram um fim em si mesmas. Os gerentes de opera-

ções podem estabelecer metas de desempenho, (FLINK; GRUNEWALD, 1970, pp. 91-95) 

tais como taxas alvo de retorno sobre o ativo, margens de lucro bruto, ou níveis de estoque, 

(HORNE, 1975, pp. 390-399) todas em comparação com os resultados obtidos no último e-

xercício. Assim, se as metas forem alcançadas, nenhuma providência adicional deve ser im-

plantada. Caso não se atinjam as metas, algo a mais do que a simples avaliação deve ser feito: 

um diagnóstico, que implica (KREPS; WATCH, 1978, p. 3) uma prescrição de um novo pla-

nejamento e implantação de ações para correção do rumo visando atingir as metas. No que 

concerne a esse objetivo, de uma forma geral, a medição do capital intelectual tem dado pouca 

atenção aos diagnósticos organizacionais (ANDRIESSEN, 2004b, p. 231), de tal sorte que 

métodos gerais têm sido propostos para remediar as situações diagnosticadas. 

O derradeiro objetivo (iii) concerne à previsão das tendências futuras na posição finan-

ceira da empresa analisada, em decorrência de condições operacionais subjacentes, entre elas 

a questão de avaliação para decisão: (LAPPONI, 2003, p.23) “Para avaliar se um investimen-

to agrega ou cria valor não é suficiente verificar se o juro ou lucro gerado por essa alternativa 
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é maior que zero. Na análise, deve-se incluir o custo de oportunidade do capital”. 

O custo de oportunidade incluído na análise depende do modelo que se utilizou para e-

laboração do equacionamento, de acordo com o referencial teórico pesquisado. No trabalho 

sobre “Capital Intelectual e a Criação de Valor nas Empresas Brasileiras” [RICHIERI; BAS-

SO; MARTIN, 2007, p. 11], foi utilizada a taxa de desconto média para mensuração do esto-

que de capital intelectual. Pode ser utilizada a taxa de risco do setor atribuída por empresas 

especializadas em avaliação de riscos, ou pode ser usada a taxa básica de juros, como sendo a 

taxa isenta de risco para trazer os dividendos esperados ao valor presente, como se faz no mo-

delo de Ohlson. O importante é constar a adequação da taxa escolhida ao modelo, sendo ela 

de conhecimento público para acesso livre pelo pesquisador. Seguindo-se a linha de raciocínio 

de Damodaran (1989, pp. 2- 5), investe-se em projetos que propiciam um retorno superior à 

taxa mínima balizadora aceitável, cujo valor deve ser tanto maior quanto maior for o risco dos 

projetos e refletir a mescla utilizada para o financiamento: (i) de capital próprio (não exigível, 

captado por investimento de acionistas) e (ii) de débitos externos (exigível por terceiros).  

O retorno dos projetos há de ser medido com base nos fluxos de caixa gerados conforme 

sua periodicidade, levando em conta os aspectos de efeitos positivos e negativos dos projetos. 

É uma etapa importante a escolha desse mix de financiamento que mitiga a taxa mínima bali-

zadora e combina com os ativos a serem financiados. Se não houver investimentos suficientes 

para ganhar a taxa balizadora, há de se promover o retorno de dinheiro aos investidores. Con-

clusão: o objetivo é maximizar o valor da firma. As informações necessárias para utilização 

do Capital Asset Pricing Model – CAPM - são: (i) a taxa corrente isenta de risco; (ii) o retor-

no esperado no índice de mercado; (iii) o beta do ativo que se está a analisar, de tal sorte que, 

para um ativo isento de risco (risk free), o retorno real é igual ao esperado, por conseguinte, 

não há variância em torno do retorno esperado. Entende-se o beta [ASSAF, 2009a, p. 239] 

como sendo a média ponderada de cada ativo contido na carteira, determinado pela expressão: 

W j

n

j
jP
*

1
∑
=

= ββ ,  

Em que: 

ßj e Wj representam, respectivamente, o coeficiente beta (risco sistemático) e a participa-

ção relativa de cada ativo incluído na carteira, e ßP, o beta da carteira. 

Há duas condições necessárias a serem satisfeitas: 

a) não há risco de inadimplência, o que geralmente implica que o título tem que ser emi-

tido pelo governo, embora nem todos os governos possam ser encarados como adim-
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plentes. No caso deste trabalho, o âmbito das entidades estudadas são norte-americanas 

e subentende-se que os títulos do tesouro norte-americano são isentos de risco. 

b) não pode haver incertezas sobre as taxas de investimento, o que implica que é um tí-

tulo de taxa fixa com o mesmo período para vencimento daquele do fluxo de caixa sob 

análise. 

Na prática, a taxa isenta de risco é a taxa do título do tesouro nacional que tenha a mes-

ma periodicidade do fluxo de caixa analisado [DAMODARAN, 1989, p. 7]. Para longo prazo 

e para curto prazo, utilizam-se os títulos do tesouro nacional mais adequados, ou os indexados 

à inflação no curto prazo, ou os vinculados ao crescimento real da economia no longo prazo. 

A pergunta que vem à tona para o analista é: como e por que as demonstrações financei-

ras da empresa irão mudar no período futuro especificado? (KREPS; WATCH, 1978, p. 4) 

Todas as previsões do âmbito financeiro devem ser revisadas cuidadosamente a cada trimes-

tre, de forma combinada com as demais previsões da empresa, de tal sorte a auxiliar uma aju-

da valiosa no processo de tomada de decisão.  

De forma geral, as empresas de capital aberto realizam um planejamento financeiro, 

com os seguintes ingredientes: (ROSS et. al., 2007, p. 46) previsões de vendas, demonstra-

ções projetadas; necessidades de ativos; necessidades de financiamento; variável de fecha-

mento; premissas econômicas. Sozinha, a análise das demonstrações financeiras não consegue 

gerar todas as informações necessárias para assumir as medidas a serem implantadas, mas 

somente os mais prováveis resultados. Todas as informações do ambiente macroeconômico, 

assim como concorrencial, servem para completar o diagnóstico e, com base no conjunto de 

informações internas e externas à empresa, é que o analista financeiro poderá preparar de-

monstrações financeiras pro forma, como projeção. Essas demonstrações têm o valor gerenci-

al de controle, pois as divergências entre o resultado real e o projetado exigem explanações e, 

sempre que necessário, ações corretivas, de tal forma a realimentar o sistema de diagnóstico e 

prescrição. Seja como for, depois de feita a análise, há de se tomar as decisões financeiras 

(ASSAF, 2009b, p. 218) em ambiente que não traz certeza de resultado. Essa situação tormen-

tosa envolve tanto o corpo diretivo empresarial quanto o investidor, além do que, cada um tem 

o seu perfil próprio de equilíbrio para o equacionamento de risco combinado ao retorno espe-

rado. Muitas vezes, a análise de tendência de contas individuais de um ano para o outro (FRI-

EDLOB; PLEWA, 1991, p. 196) não é suficiente para o embasamento das decisões necessá-

rias que impliquem as alterações desejadas, mas sim uma análise de muitos períodos e em 

relação às outras contas, formando um conjunto harmônico. 

Conclui-se que há uma sistemática de registros relativa a uma empresa com consistência 

  



 26
 

e que é utilizada por todos que têm interesse nela, sendo que o enfoque analítico varia para 

atender a necessidade de cada interessado nos diversos momentos. Não é uma questão de as 

demonstrações contábeis estarem certas ou erradas, mas sim de extrair do conjunto de regis-

tros informativos a análise mais adequada e satisfatória. Restringir-se-á ao tema das formas 

de relatar o Capital Intelectual e sua implicação na valoração da empresa. 

Para este trabalho, a valoração da empresa foi parametrizada pelo preço de mercado da 

ação ordinária, conforme registrado na bolsa de valores mobiliários, ajustado à cotação, se-

gundo critério consistente de coletas de informações armazenadas no banco de dados da Da-

tastream® da Thomson-Reuters, correspondente a um valor por ano por empresa de capital 

aberto norte-americana de cada setor. Como as empresas analisadas são norte-americanas 

pertencentes a setores definidos nesse banco de dados (de “tecnologia em equipamentos” e de 

“aparelhos eletro-eletrônicos”), e, levando em conta que elas têm prazo indeterminado de du-

ração e não se têm notícias de incorporações hostis, pois todas as empresas têm os dados em 

todos os exercícios contábeis analisados (se foram cindidas ou incorporadas, haveria descon-

tinuidade, o que implicaria não passar pela filtragem), trata-se de transações que não alteram 

radicalmente o controle acionário por tão pulverizado que é o domínio das ações ordinárias. 

Da óptica analítica, tem-se que é razoável assim admitir a valoração da empresa [ANTUNES, 

2008, p. 63] 
Quanto à questão de se afirmar que o valor de Bolsa é o valor da empresa, parece 
ser uma prática comum na literatura americana, em que o controle da empresa está 
pulverizado e as ações estão quase todas disponíveis para negociação na Bolsa. E, 
havendo liquidez para as ações, o valor de mercado de cada ação multiplicado pelo 
número total de ações poderia ser tomado como o valor de mercado da empresa. 

Na abordagem relativa ao valor da empresa e ao valor dos balanços, explica Assaf 

(2008a: 642) a respeito da valoração da empresa: 
Assim, o montante do Patrimônio Líquido ou valor patrimonial de uma ação, medi-
das contábeis frequentemente sugeridas em avaliações econômicas de investimento, 
nada têm a ver com o genuíno valor de mercado da empresa, estando mais direta-
mente vinculados ao valor de compra (custo) de seus ativos [...] o valor de uma 
empresa depende de seu desempenho esperado no futuro, do que ela seja capaz de 
produzir de valor (riqueza), e não de custo de seus ativos. 

O modelo de Ohlson que se utilizou na montagem de hipótese deste trabalho leva em 

conta os dividendos futuros esperados trazidos ao valor presente para compor a representação 

do preço da ação, dessa forma levando em conta o desempenho esperado no futuro. Há críti-

cas de autores como Andriessen (2004b, p. 234) no que tange à investigação que se faz a res-

peito da diferença entre o valor de mercado e o valor patrimonial da ação e há diversos outros 

autores que buscam explicações em elementos constantes dos informes que as empresas dis-

ponibilizam ao público em geral a respeito dessa diferença, cujo referencial teórico a traz co-
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mo elemento de estudo, pois, até 1970, o valor patrimonial de uma ação podia servir de bali-

zamento para decisão sobre o preço para negociação de uma ação, uma vez que tal diferença 

era muito pequena e razoavelmente estável. O que se quer explicar neste trabalho é o que pro-

porciona tal diferença, para que o preço da ação tenha um balizamento mais acurado, admi-

tindo que o que amplia tal diferença é o capital intelectual, de que se busca um constructo 

com variáveis explicativas. Sobre o fair value, não se encontrou constructo para calculá-lo e 

não é ele que se usa para a negociação, mas sim o preço de fato de compra e venda da ação, o 

que é registrado de forma objetiva sendo a cifra mantida em banco de dados. Na prática, ocor-

re uma transação com objetivos opostos (alguém quer vender a ação e outro quer comprá-la), 

de tal sorte que os dois devem estar maximizando seus interesses com a operação e estão cien-

tes das informações disponibilizadas pela companhia, e, no fim, o preço é único, bom para 

venda a quem está a vender e bom para a compra a quem está a comprar – se não houvesse 

interesses opostos, não haveria negociação na bolsa de valores mobiliários. Esse ponto de 

convergência é importante em face dos autores que asseveram que não tem nada a ver o preço 

de mercado, que representa um valor de saída, com o valor patrimonial, que é o de entrada, 

pois, nessa transação, o comprador da ação registra pelo valor de compra e o vendedor da 

ação o realiza pelo valor de mercado com a venda, sendo o valor o mesmo, apesar de ambos 

estarem cientes do valor patrimonial divulgado pela empresa que tem ações negociadas em 

bolsa de valores mobiliários. 

 

 

1.1 Tema 

 

 

O tema trata das formas de relatar o Capital Intelectual e sua implicação na valoração da 

empresa. A valoração, neste estudo, significa o valor com que as ações da empresa são nego-

ciadas na Bolsa de Valores. Na busca de encontrar o liame entre o capital intelectual, confor-

me sua forma de ser medido ou avaliado ou estimado, e a valoração da empresa, conforme a 

diferença ou a razão entre o preço de mercado da ação e seu valor contábil, observam-se al-

guns aspectos de interesse explanados mais abaixo. 

O conceito de valor de uma empresa em funcionamento continuado [DOWNES; GO-

ODMAN, 1995, p. 222] (going-concern value) “é o valor de uma empresa como um negócio 

em atividade para uma outra pessoa jurídica ou para uma pessoa física externa”. Assim, o 

excesso do valor de uma empresa em funcionamento continuado sobre o valor de seus ativos, 
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ou seu “valor de liquidação”, é o valor de uma organização em funcionamento, como sendo 

distinto do valor de seus ativos. Na contabilização de uma incorporação (aquisição), o exce-

dente do valor de uma empresa em funcionamento da óptica de terceiros adquirentes sobre o 

valor dos ativos é tratado como ativo intangível, com a terminologia “goodwill”. Entende-se 

de forma genérica que goodwill se presta a representar o valor de nome de um negócio com 

boa reputação, de boas relações com os consumidores, de alta moral dos empregados, de ou-

tros fatores de que se tem a expectativa de se traduzir em potencial de ganhos maiores do que 

os normais. No entanto, como esse ativo intangível não possui um valor de liquidação ou de 

mercado independente, os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos exigem que o goodwill 

seja depreciado em um período de tempo. O Revenue Reconciliation Act de 1993 norte-

americano prevê que o goodwill e os ativos intangíveis podem ser depreciados gradativamente 

em um período de quinze anos pelo método linear. 

A Instrução Normativa n.º 142 de junho de 2001 do Financial Accounting Standard Bo-

ard aborda como os ativos intangíveis adquiridos de forma individualizada ou em grupo deve-

riam ser contabilizados. Conceitualmente, é importante observar os motivos para publicação 

de tal Instrução Normativa: tanto os analistas e outros usuários das demonstrações financeiras, 

como o corpo gerencial da companhia, têm observado que os ativos intangíveis são um recur-

so de importância econômica crescente para muitas entidades e, cada vez mais, ocupam espa-

ço dentro dos ativos adquiridos nas diversas transações. Por conseguinte, requerem-se infor-

mações mais aprimoradas a respeito dos ativos intangíveis. Os usuários das demonstrações 

financeiras indicam que não consideram as despesas com a amortização do goodwill como 

sendo informações úteis para análise de investimento. Essa Instrução Normativa altera alguns 

aspectos do Parecer n.º 17 do Accounting Principles Board - APB de 1970 que vigeu nas três 

derradeiras décadas do século passado: as entidades que adquirem um ativo ou um quinhão de 

um ativo de outra organização integram-no em sua atividade e, consequentemente, as expecta-

tivas dos benefícios das sinergias resultantes dessa absorção geralmente refletem-se originari-

amente ao ágio pago na aquisição. O tratamento contábil indicado pelo Parecer n.º 17 dessa 

aquisição segregava-a como um elemento independente e desagregado, de tal sorte que o ágio 

relacionado com as sinergias esperadas (goodwill) não era contabilizado adequadamente. Já a 

Instrução Normativa adota uma abordagem para agregar de forma mais adequada o goodwill, 

além de prescindir de levar à risca o teto de quarenta anos para amortização obrigatória de tal 

ativo, de que se presume não sujeito à depreciação, mas sim com uma vida indefinida a ser 

avaliada e testada para efeitos de reavaliação, com diretrizes definidas. Destarte, os ativos 
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intangíveis que possuem vidas úteis finitas remanescerão a ser amortizados, porém, sem a 

restrição de um teto arbitrário.  

O goodwill deve ser reavaliado anualmente em duas etapas e inicia-se com uma estima-

tiva do valor justo de uma unidade de referência. O primeiro passo é uma tabulação matricial 

para uma exaustão potencial e o segundo faz a medição da depreciação, se houver. Essa Ins-

trução Normativa requer a divulgação de informações sobre o goodwill e outros ativos intan-

gíveis nos exercícios subsequentes à sua obtenção, o que inclui detalhamento das alterações 

no montante que é lançado para o período seguinte por categoria de intangíveis, sejam aqueles 

sujeitos ou não à amortização. É importante observar que essa Instrução Normativa se estabe-

lece sem alterar as previsões do Parecer n.º 17 no que concerne aos ativos intangíveis desen-

volvidos internamente na empresa e registrados conforme a contabilidade tradicional, assim 

como não modifica a exigência de apropriar as despesas relativas a custos de certos ativos 

adquiridos de pesquisa e desenvolvimento tempestivamente em aquiescência à Instrução 

Normativa n.º 2 do Financial Accounting Standard Board. 

Assim que essa Instrução Normativa começar a gerar reflexos nas informações que as 

empresas disponibilizam ao público, haverá melhora qualitativa dos relatórios para análises. 

Como ainda não se chegou a tal estágio, o constructo do capital intelectual levou em conta as 

despesas de pesquisa e desenvolvimento que estão disponibilizadas no banco de dados Datas-

tream®. O aprimoramento decorrente dessa Instrução Normativa abrange as demonstrações 

financeiras das empresas que adquirem goodwill e outros intangíveis porque refletirão melhor 

a economia subjacente a tais ativos. O aprimoramento das divulgações sobre o goodwill e 

ativos intangíveis subsequentes a sua aquisição proporcionarão aos usuários um melhor en-

tendimento das expectativas sobre esses ativos e suas alterações no decorrer do tempo, de tal 

sorte a melhorar a habilidade de avaliar a rentabilidade futura e o fluxo de caixa. O Financial 

Accounting Standard Board concluiu que a amortização do goodwill não era consistente com 

o conceito de fidelidade representativa, como discutido na conceituação da Instrução Norma-

tiva FASB n.º 2 – As características qualitativas da informação contábil. O conselho concluiu 

que a não amortização do goodwill combinada com os testes de diminuição de capacidade é 

consistente com aquele conceito, de tal sorte que o balanço apropriado para a dupla de rele-

vância e confiabilidade e de custos e benefícios foi fulcral para a conclusão do Conselho que 

essa Instrução Normativa irá aprimorar o demonstrativo financeiro. Ela utiliza as diretrizes 

constantes nos conceitos do FASB da Instrução Normativa n.º 7 – Utilização das Informações 

do Fluxo de Caixa e Valor Presente nas Mensurações Contábeis. 
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A Contabilidade assume a expectativa de que um negócio levado a frente por uma orga-

nização siga por prazo indeterminado, o que é o embasamento para a utilização do custo his-

tórico [SIEGEL; SHIM, 1995, p. 88] em vez do valor de liquidação desde que a companhia 

remanesça existindo. 

 

 

a) aspecto contábil 

 

A diferença ou razão entre o valor e o preço da ação da empresa negociada em bolsa de 

valores mobiliários é objeto deste estudo, em que se buscam várias ópticas de abordagem, 

para, assim, focar hipótese(s) de pesquisa, que tem tal diferença ou razão como variável de-

pendente. 

No que concerne à metodologia de apuração das demonstrações financeiras publicadas, 

há regras (Princípios) que norteiam os profissionais de Contabilidade (MARION, 1995, p. 39, 

vol.1): “Estes princípios [PCGA] são, normalmente, criados e aperfeiçoados em países mais 

desenvolvidos que empregam grandes montantes em pesquisas neste campo, por meio de en-

tidades profissionais, órgãos do governo e universidades”. 

A dúvida remanesce com o investidor em sua saga de analisar as informações disponí-

veis e de buscar o preço considerado razoável e justo para negociação.  

Dentro deste aspecto de ópticas sobre as informações, esclarece-se (IUDÍCIBUS, 1976, 

pp. 13-16) que o conceito contábil de custos, fundamentado nos Princípios Contábeis Geral-

mente Aceitos [PCGA], enfatiza o regime de competência e o valor histórico de registro, de 

tal sorte que as demonstrações financeiras são elaboradas com o escopo precípuo de informar 

os interessados externos à empresa, tais como credores e investidores e devem ser verificáveis 

e objetivas.  

As atitudes e decisões do corpo diretivo da empresa, que se baseia nas informações da 

contabilidade gerencial, têm relação direta com o resultado financeiro da empresa. Este acaba 

por implicar um componente no cálculo do valor da ação, pois o resultado financeiro influen-

cia a óptica dos investidores externos, no momento de negociar o preço da ação.  

Como resultado da atuação do contador profissional são gerados diversos relatórios, nos 

quais os interessados se baseiam, (MARION, 1995, p. 31, vol.1) conforme se transcreve no 

quadro abaixo: 
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Quadro 1: Área de atuação do Contador 
Fonte: Adaptação da figura de topo: “A função do Contador” (MARION, 1995, p. 31, vol.1) 

Há propostas para aprimoramento dos Generally Accepted Accounting Principles – 

[GAAP]. Em uma, excluem-se ou modificam-se vários de seus itens, de tal sorte a transforma-

rem-se os relatórios contábeis de retrospectivos em prospectivos (NASH, 2002, p. 1). Uma 

das alterações previstas no modelo contábil da Accounting for the Future – AFTF8 é a defini-

ção de Ativo e Passivo simplesmente pelos Present Values of Expected Cash Flows - 

PVECF9 (NASH, 2005, p. 2), cuja formulação propõe uma evolução nas demonstrações con-

tábeis existentes para valoração da entidade verificada em vez de partir para uma nova formu-

lação de demonstração. O Apêndice A contém mais detalhes a respeito desta conceituação 

alternativa, mas não será seguida neste estudo. Em outra, infere-se uma estrutura informativa, 

que é um conjunto de relatórios inter-relacionados no desenvolvimento da cadeia de valores, 

com ênfase nos ativos intangíveis e investimentos (LEV, 2001, p. 122). Uma das alterações 

previstas nesse novo modelo contábil proposto é o reconhecimento de ativos, o que é atual-

mente dificultado pelas normas previstas nos Generally Accepted Accounting Principles - 

[GAAP]. Embora não seja seguido esse modelo alternativo neste estudo, o Apêndice B con-

tém mais detalhes a seu respeito. 
                                                 
8 AFTF = Contabilidade para o Futuro. (NASH, 2002, p. 1 – tradução nossa) 
9 PVECF = Valores Presentes dos Fluxos de Caixas Esperados. (NASH, 2005, p. 2 – tradução nossa) 
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No Brasil, desde a entrada em eficácia do novo Código Civil10, em janeiro de 2003, as 

sociedades por quotas de responsabilidade limitada são obrigadas a manter registros contábeis 

abertos a todos os seus cotistas e ao Fisco, mas não a publicá-los. Assim, no caso de incorpo-

ração por outra empresa de capital aberto, a sistemática sendo aplicada com regularidade pode 

proporcionar uma informação balizadora para o quotista que vai vender sua participação soci-

etária à incorporadora e a esta também. As sociedades anônimas, em face de sua característica 

de despersonalização, devem publicar seus informes contábeis11, por questão de interesse 

público. Na doutrina a respeito, (REQUIÃO, 1998, p. 149): 

udo. 

                                                

A tendência notada modernamente, com restrição cada vez mais acentuada na li-

berdade econômica, com invasão do Estado na órbita privada, é a padronização do 

sistema de Contabilidade, o que já se insinuou no sistema bancário, sob normas di-

tadas pelo Banco Central do Brasil. 

observa-se o avanço na regulamentação governamental com o escopo precípuo de defesa da 

poupança popular. A referência acima particulariza o rigor do COSIF – Plano Contábil das 

Instituições do Sistema Financeiro Nacional – jungido ao MNI – Manual de Normas e Instru-

ções. Os poderes do Banco Central do Brasil são assim arrolados (PURIFICAÇÃO, 1995, p. 

31): exercer o controle de crédito, a fiscalização das instituições financeiras, a permanente 

vigilância nos mercados financeiros e de capitais, conceder autorização de funcionamento das 

instituições financeiras e aplicar penalidades. No entanto, ao se ler o resultado da pesquisa 

realizada pela Consultoria Brand Finance12 a respeito das marcas mais valiosas no Brasil, 

observa-se que a marca Bradesco foi avaliada no exercício passado [2008] em R$ 16,265 bi-

lhões e a marca Itaú em R$ 11,814 bilhões e no COSIF – Ativo Permanente – não consta o 

registro desse valor (COLLI; FONTANA, 1996, pp. 95-96). Essa característica de controle 

formal sobre os negócios privados assinalada no Brasil desde a última década do século pas-

sado tem-se alastrado uniformemente no começo de 2009 em quase todos os países do Oci-

dente, conforme a imprensa tem divulgado nos dias atuais. A questão que aflora diz respeito 

às informações publicadas, tais como a Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, a 

Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração de Valor Adicionado (AZEVEDO, 

2008b, p. 63), uma vez que atendem aos quesitos legais, mas não informam na plenitude dese-

jada aos interessados o valor patrimonial como balizador de valor de mercado, o que é de inte-

resse particular neste est

 
10 Art. 1.020, 1.065, 1.078 da Lei n.º 10.046 de 2002. (Observam-se as exceções da LC n.º 123 de 2006) 
11 Art. 176 e 177 da Lei n.º 6.404 de 1976 (lei das sociedades por ações e alterações posteriores). 
12 fonte: ‘videVERSUS’ - Informação Real – http://www.videversus.com.br - Porto Alegre, quarta-feira, 08 de 
abril de 2009 - 9h43min 
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Com base na máxima de que “se não se pode mensurar, não se pode administrar”, nessa 

emergente sociedade do conhecimento, a necessidade de uma forma de medição adequada do 

capital intelectual inerente à empresa tem movimentado o mundo da administração para que a 

mensuração seja convincente ao corpo diretivo da empresa e aos stakeholders [LIEBOWITZ; 

SUEN, 2000, p.54]. Na administração de programação computacional, são feitas medições 

diretas orientadas a magnitudes numéricas, tais como milhares de linhas de comando codifi-

cado por pessoa por mês, defeitos por milhares de linhas de comando entre outras e medições 

indiretas orientadas a funcionalidades, tais como número de acessos de entrada e de saída de 

dados por usuário, pontos funcionais por período de tempo de experiência, dinheiro investido 

por utilizado etc. O grupo de estudos do Intellectual Capital Management – ICM - em 1998 

detectou as seguintes mensurações realizadas nas empresas no que concerne ao capital inte-

lectual: 

(1) obtenção de valor,  

(2) capital de consumidor,  

(3) capital estrutural,  

(4) criação de valor,  

(5) capital humano.  

Outros grupos de estudiosos têm proposto formas de mensuração, conforme foram sinte-

tizadas no Quadro 19 e que servem de referencial teórico para embasamento das variáveis 

explicativas para este trabalho em face da variável dependente: preço de mercado da ação de 

empresa de capital aberto. 

A postura analítica do estudo científico leva os pesquisadores a classificações como as 

detectadas pelo grupo de estudo acima indicado e utilizadas neste trabalho, o que sofre críticas 

de alguns estudiosos como Andriessen (2001:207), pois este considera que no mundo econô-

mico hodierno, torna-se cada vez mais importante a empresa ser exclusivamente única. “It is 

always a combination of intangible assets that makes a company unique and successful.”13 

Quando se separam o capital humano do capital estrutural, o capital de consumidor do capital 

organizacional, o capital de inovação do capital de processo, perde-se o rumo da correlação e 

da sinergia entre as categorias. Aduz Andriessen que é justamente a sinergia entre os intangí-

veis que cria a singularidade de uma empresa e sua riqueza e não os ativos isoladamente e cita 

alguns exemplos. Assim, o problema dos demonstrativos de capital intelectual que se baseiam 

em esquemas classificatórios é que seus indicadores têm pouca ou nenhuma relação entre si. 

                                                 
13 É sempre uma combinação de ativos intangíveis que faz uma companhia ser bem sucedida e não ter paralelo. 
(tradução nossa) 
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[ANDRIESSEN, 2001, p. 208] “As a result, many of these reports leave the reader with a 

strong feeling of ‘so-what?’”14 Na investigação do que vem a ser o capital intelectual, Seetha-

raman, Sooria, Saravanan (2002:129) citam algumas tentativas como a de Stewart, em que 

capital intelectual é o material intelectual – conhecimento, informação, propriedade intelectu-

al, experiência – que pode ser colocado à disposição para criar riqueza. A questão é como 

realizar a métrica direta desses fatores, pois só se conseguem constructos representativos que 

possuem características de mensuração, só que o constructo em si possui o viés subjetivo em 

sua elaboração. Outra definição simplista para o capital intelectual é a diferença entre o valor 

de mercado da firma e o custo de reposição de seus ativos. O impasse nesta sistemática é co-

mo levantar tal custo, pois aqueles ativos que estão em funcionamento, em geral, já saíram de 

linha no mercado e passa a ser uma forma subjetiva de mensuração devido à escolha do que 

deve repor com o mesmo nível de desempenho. Os desafios para contabilizar e relatar o capi-

tal intelectual esbarram nas demonstrações financeiras que falham na comunicação ao corpo 

diretivo empresarial e aos investidores de forma contundente sobre o que e onde se localiza o 

estado da arte do negócio, quando se referem aos ativos intangíveis e ao desenvolvimento do 

capital intelectual, que se supõem serem as molas propulsoras da inovação futura e do cresci-

mento dos lucros [SEETHARAMAN; SOORIA; SARAVANAN, 2002, p.129]. A estrutura 

contábil em vigor se baseia em transação e realização de resultados, de tal sorte que apenas 

reconhece a existência de um item sujeito a lançamento patrimonial quando terceiros tomam 

parte na transação. 
However, assuming that IC is not there until a transaction proves otherwise is no 

longer acceptable to the investors and business communities in the era of k-

economy where IC forms a major portion of company’s production factors 15[SEE-

THARAMAN; SOORIA; SARAVANAN, 2002, p.132].  

Este é o principal motivo pelo qual somente em fusões e incorporações é que de repente 

surge um imenso “goodwill”, o qual essencialmente são ativos intangíveis, registrados no Ba-

lanço Patrimonial e que não constavam no dia anterior. Essa tem sido a situação estabelecida 

por mais de trinta anos e a comunidade contábil não desenvolveu nenhuma tentativa séria para 

realmente entender o que compõe o montante de “goodwill”. Aduzem os autores que esse é 

também uma das decepções de Lev, que, textualmente, assevera: “If you develop something, 

it is immediately expensed. If you buy the same thing, it is not expensed and you have an as-

                                                 
14 Como resultado, muitos desses relatórios deixam o leitor com a forte sensação de “e daí?” (tradução nossa) 
15 Entretanto, ao se assumir que o capital intelectual não é reconhecido até que a transação demonstre o contrário 
não é mais aceitável para os investidores e comunidades negociais na era da economia do conhecimento em que 
o capital intelectual proporciona a maior porção dos fatores de produção da companhia. (tradução nossa) 
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set. This is nonsense”16. Na investigação do que vem a ser ativos intangíveis, cujos três atri-

butos primordiais são (i) sua natureza não física; (ii) sua capacidade de produzir benefícios 

econômicos líquidos futuros; (iii) sua natureza jurídica albergada por proteção legal de fato; 

[REILLY; SCHWEIHS, 1999, p.139], encontram-se alguns exemplos para serem reconheci-

dos tais ativos: 

(a) “goodwill”, no que tange à existência de ativos no local e prontos para serem utiliza-

dos, de prática profissional, celebridade ou reputação entre outros;  

(b) processamento de dados, no que tange aos programas computacionais, à automação 

de escritórios, ao nível educacional entre outros;  

(c) finanças, no que tange aos sistemas de planejamento e de relatórios para relaciona-

mento com os acionistas e com a comunidade financeira entre outros; 

(d) recursos humanos, no que tange à força de trabalho treinada e formada, aos planos 

para os funcionários entre outros; 

(e) produção e engenharia, no que tange ao projeto industrial, às patentes de produtos, 

ao conhecimento tecnológico entre outros; 

(f) marketing e clientes, no que tange às marcas, aos nomes de fantasia, aos logotipos, 

ao banco de dados de consumidores entre outros; 

(g) direitos autorais, no que tange aos direitos de exclusividade e suas proteções quanto 

aos trabalhos artísticos, intelectuais, comerciais entre outros. 

A norma 38 do International Accounting Standard estabelece sob quais condições os a-

tivos intangíveis devem ser reconhecidos e integrados nos demonstrativos financeiros. O ativo 

deve ser identificável, controlado e claramente distinguível de um goodwill da empresa. O 

aspecto do controle é importante nessa norma. [JOHANSON et al., 1998, p.10] Quando uma 

empresa tem um controle insuficiente sobre os benefícios econômicos futuros que advêm de 

uma equipe de funcionários habilitados e de treinamento, poderá haver problemas sérios em 

encontrá-los a fim de aquiescer à definição de um ativo intangível. Na investigação do que 

vem a ser tipificação de ativos, há de se aperceber como a disciplina contábil [BURGMAN et. 

al., 2005, p. 591] os registra. Nos Estados Unidos da América do Norte, cujo âmbito se res-

tringe este trabalho, as normas do Financial Accounting Standard Board define os ativos in-

tangíveis como aqueles que não incluem os ativos financeiros, que são despojados da natureza 

física e que são diversos do goodwill. Tal definição reflete as características essenciais de um 

ativo no qual ele – goodwill - deve representar os benefícios econômicos futuros, independen-

                                                 
16 Se uma coisa é desenvolvida, é imediatamente apropriada contabilmente como despesa. Se essa mesma coisa é 
adquirida, não se lança em despesa, mas é apropriada como um ativo. Isso não faz sentido. (tradução nossa) 
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temente de suas características físicas, deve ser uma consequência de um evento ou uma tran-

sação passada e deve ser controlado pela empresa. Na investigação de equacionamento do 

Market Value Added - MVA, na pesquisa de Berg (2005:12) sobre os modelos de avaliação 

do capital intelectual, estabelecendo MVA como sendo o valor de mercado das dívidas adi-

cionado do valor de mercado do Patrimônio Líquido e subtraído do capital total ajustado, este 

último elemento é o total do Balanço Patrimonial ajustado por algumas poucas peculiaridades 

contábeis tais como a reserva do método UEPS para o estoque, notas promissórias, valor pre-

sente do leasing operacional, dos tributos diferidos e do montante total de goodwill despendi-

do até a data, utilizando tanto uma abordagem financeira como operacional. Nesse constructo 

de capital total ajustado, o goodwill é aquilatado apenas pelo valor efetivamente despendido e 

não pelo valor com que ele pode contribuir para a riqueza da empresa no futuro. Assim, se 

constata que tal terminologia ainda não goza de uniformidade de determinação, como outras 

consagradas na Contabilidade convencional. O Ministro do Trabalho norte-americano no pe-

ríodo de 1993 a 1997, ao discutir sobre o interesse a respeito do capital intelectual, [REICH, 

1991, p. 132] refere-se aos profissionais da Contabilidade, como aqueles que têm demonstra-

do inquietação com respeito à maneira de informar aos potenciais investidores sobre a verda-

deira valia de um empreendimento, cujo valor tem como fundamento as cabeças pensantes 

dos funcionários. Os contadores se utilizam do termo “goodwill” para dar significado a uma 

zona ambígua dos Balanços Patrimoniais entre os ativos tangíveis da companhia e o valor de 

seu pessoal de talento. Porém, como o capital intelectual continua a ultrapassar o capital físico 

como ativo fundamental da empresa, os acionistas se encontram em um ambiente cada vez 

mais incerto. O autor conclui que não há um modelo para representar o capital intelectual em 

valores, números e dígitos, da mesma forma que se contabiliza o goodwill, apesar de que mui-

tos estudiosos do assunto entendem que o capital intelectual é um subconjunto do goodwill. 

Na investigação a respeito do crescimento vigoroso de uma empresa, contrapondo a conceitu-

ação de capital intelectual - IC à de valor econômico agregado – EVA™, Mouritsen 

(1998:478) ressalta como a ideia de capital difere nessas duas abordagens conceituais. Nos 

cálculos do EVA™, a preocupação se localiza em identificar os ativos tangíveis, como o es-

toque, ou preferivelmente os desembolsos de caixa que ajustam os ativos que a firma possui. 

Esses ativos, alguns dos quais podem ser intangíveis como o relativo a pesquisa e desenvol-

vimento, lançado como permanente pelo valor do dispêndio com goodwill, conforme conceito 

contábil tradicional, passam a ser depreciados, amortizados ou exauridos conforme sua vida 

útil. Nos cálculos do IC, o capital é um processo no qual, se for bem sucedido, ele se valoriza 

em vez de depreciar o capital que se está a utilizar. 
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b) aspecto econômico 

 

 

Os economistas (BESANKO et al., 2007, p. 19) alertam que tais demonstrativos finan-

ceiros não são necessariamente apropriados para a tomada de decisões dentro da empresa. As 

resoluções sobre o negócio empresarial exigem uma forma de medição econômica dos custos, 

que se baliza no custo de oportunidade, cujo conceito diz respeito à aplicação dos recursos em 

uma atividade em particular, como sendo a melhor alternativa para tal. Destarte, o custo eco-

nômico pode não corresponder necessariamente ao custo histórico (NICHOLSON; SNYDER, 

2008, p. 324).  

Por exemplo, ao se aplicar a matéria prima estocada na produção de um bem, o custo 

contábil leva em conta o valor histórico da época de aquisição, que pode estar abaixo do valor 

praticado na atualidade, e daí se indaga se esse seria o custo econômico. 

A resposta é negativa, uma vez que ao utilizar tal matéria prima na industrialização de 

um produto acabado, elide-se a alternativa de revendê-la a preço de mercado. O custo econô-

mico das atividades produtivas de uma empresa reflete a oportunidade de que se absteve. A 

aferição que se faz do negócio desenvolvido pela empresa é realizada por medidas de criação 

de valor, de tal sorte que (ASSAF, 2009a, 161) “todas as decisões financeiras são avaliadas 

pelo resultado econômico que agregam e não pelo seu resultado contábil que não considera o 

custo de oportunidade do capital próprio e o risco do negócio”.  

Aduzem os economistas que, em uma visão geral, consideram-se todos os recursos an-

gariados que foram adquiridos com os fundos proporcionados pelos acionistas à empresa, que, 

para obtê-los, deve oferecer aos acionistas um retorno para seus investimentos que seja no 

mínimo tão grande quanto o que poderiam ter recebido a partir de um investimento em ativi-

dades com risco similar. 

Esses custos não são contabilizados na estrutura de escrituração utilizada pelas empre-

sas, mas se prestam ao balizamento de melhores decisões econômicas que conduzem a empre-

sa para a escolha mais acertada dentre as alternativas competitivas (FERGUSON, 1976, p. 

231). Caso a empresa afaste consistentemente tal ideia, certamente irá perder as melhores o-

portunidades de elevar sua lucratividade. 

 

 

c) aspectos contábil e econômico 
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Na outra face da mesma moeda, o lucro contábil e o econômico também são distintos, 

pois, define-se o lucro contábil como a diferença entre a receita de vendas e o custo contábil 

(MARION, 1995, p.107), enquanto o lucro econômico é a diferença entre a receita de vendas 

e o custo econômico (BESANKO et al., 2007, p. 21).  

O que tem ocorrido é que a finalidade de prestar informações “necessárias ao processo 

de tomadas de decisões pelos administradores de uma entidade, bem como pelos demais usuá-

rios da Contabilidade” (NEVES e VICECONTI, 1995, p. 1) tem sofrido um forte viés local, 

especificamente no Brasil, uma vez que “em nosso país, em alguns segmentos da nossa eco-

nomia, principalmente na pequena empresa, a função do contador foi distorcida (infelizmen-

te), estando voltada exclusivamente para satisfazer às exigências do fisco”, (MARION, 1995, 

p. 30) e, (IUDÍCIBUS et al., 2003, p. 28) “a Contabilidade era feita pela maioria das empresas 

com base nos preceitos e formas da legislação fiscal, a qual nem sempre se baseava em crité-

rios contábeis corretos”.  

Uma saída alternativa para afastar essas amarras de preceitos, que vão de encontro à me-

lhor técnica contábil, pode ser a realização de alguns acertos tendentes a elidir essas discre-

pâncias, (ASSAF, 2008, p. 232) “Ajustes contábeis visam eliminar certas anomalias dos pro-

cedimentos contábeis, permitindo que se apure uma medida mais exata de criação de riqueza, 

e que as demonstrações contábeis reflitam, de maneira precisa, a situação econômica e finan-

ceira da empresa”.  

A chamada Contabilidade Gerencial traz informações para as decisões internas da em-

presa e para decisão sobre a continuidade ou não das atividades empresariais (IUDÍCIBUS, 

1976, p. 245), com a utilização do conceito de Patrimônio Líquido Corrente, por exemplo. 

Ainda consta o alerta da óptica econômica de que (MILGROM; ROBERTS; 1992, p. 449) a 

teoria econômica clássica de finanças se caracteriza pela assunção de que os administradores 

da empresa e os seus investidores estão despojados de conflito de interesses, ou, ao menos, 

que as decisões financeiras da empresa não sofrem influência de um eventual conflito entre 

tais protagonistas.  

Esse conjunto de informação, quase sempre, encontra-se no âmbito interno da empresa, 

o que implica assimetria de informação em relação ao público externo. A diferença entre os 

lucros contábil e econômico, - ou ainda tributário, para efeitos de base de cálculo, - fica de-

monstrada no cálculo tabulado de lucro econômico nos exercícios de 1997 a 2004, em algu-

mas cadeias norte-americanas selecionadas de alimentos e bebidas, o que se pode ver na 

transcrição adaptada abaixo, com base em pesquisa específica (BESANKO et al., 2007, p. 

21): 
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Tabela 1 - Lucro econômico 
LUCRO ECONÔMICO PARA CADEIAS AMERICANAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS SELECIONADAS, 
1997—2004 (MILHÕES DE DÓLARES NORTE-AMERICANOS) 
Empresa    2004   2003    2002 2001 2000 1999 1998 1997 
McDonald’s   551   172   -124     30   240 407 452 250  
Starbucks   151     71      30     19     10   -8    -4    -1  
Outback Steakhouse     68     90    113     90   104   96   73   61  
Brinker Int’l     58     47      47     44     31   22     3  -16  
Wendy’s     15     31      36     17     10    -1  -22     7  
Jack In The Box       7       6      23     22     26   39   18    -1  
Cheesecake Factory     12     10      11       7       4     2    -3    -3  
Applebee     48     48      36     35     32   25   27    16  
Source: Stern Stewart Performance 1000. 
Fonte: Adaptação da Tabela P-3 (BESANKO et al., 2007, p.21) 

 

 

d) aspecto de influência do capital intelectual 

 

 

A terminologia de ativos intangíveis induz os contadores a utilizarem a mesma sistemá-

tica de registro dos tangíveis (ANDRIESSEN, 2001, p. 209), o que é periclitante, uma vez que 

são conceitos incompatíveis, no que concerne à mensuração. Apesar de várias empresas terem 

formalizado processos e sistemas para o gerenciamento de capital intelectual, tal comporta-

mento ainda não se tornou totalmente disseminado para que se pudesse uniformizar e tornar 

consistente a informação. Ocorre que a sistemática de avaliação dos ativos intangíveis não é 

simples, (WANG, 2008, p.551) “Because of the difficulty of precise definition, identification 

and measurement, Intellectual Capital is not fully shown on the financial statements”17. Um 

estudo específico referido (LEV, 2001, p. 9) mostra (conforme Quadro 2) uma relação de des-

colamento da média da razão entre o valor de mercado e o contábil das empresas de capital 

aberto, por meio do quociente entre valores de mercado e contábil em função do tempo. Outro 

estudo específico referido (EDVINSSON; MALONE, 1997, p. 43) traz três discernimentos 

fundamentais sobre o capital intelectual: o primeiro indica que o capital intelectual é um in-

forme supletivo e não subordinado à informação financeira; o segundo instrui que o capital 

intelectual é um capital não financeiro e representa um distanciamento oculto entre o valor de 

mercado e o contábil; o terceiro mostra (conforme Quadro 3) que o capital intelectual tem a 

natureza de passivo e não de ativo. 
                                                 
17 Devido à dificuldade de obtenção de uma definição precisa, de uma identificação e de uma mensuração, o 
capital intelectual não é demonstrado plenamente nas demonstrações financeiras. (WANG, 2008, p. 551 – tradu-
ção nossa) 
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.              . 
| Valor médio do quociente entre o valor de mercado e o valor contábil das| 
| empresas listadas em S & P 500, de dezembro de 1977 a março de 2001 *| 

Quociente entre o valor de mercado e o valor contábil 

 
Fonte: Compustat, Standard and Poor, McGraw Hill       tempo (anos) 

                                    * Quociente registrado mensalmente 
Quadro 2: quociente entre valores de mercado e contábil. 
Fonte: Adaptação da figura 1-1 (LEV, 2001, p.9) 

 
Quadro 3: Capital Intelectual (pertencente ao Passivo) 
Fonte: Adaptação da figura INTELLECTUAL CAPITAL (EDVINSSON; MALONE, 1997, p. 43) 

Como o valor contábil da empresa, representado pelo valor de sua ação, tem-se distanci-

ado do valor de mercado, o que pode ser ilustrado por meio de dois gráficos transcritos no 

Apêndice C (WANG, 2008, p. 548) e no Apêndice D (JOHANSON, 1996, p.1), a tendência é 

procurar um demonstrativo que cumpra a finalidade de informar adequadamente às pessoas 

que vão decidir a transferência de propriedade por certo valor. O gráfico (AUER, 2005, p. 3) 

transcrito no Apêndice E, assim como a tabela (WANG, 2008, p.548) transcrita no Apêndice 

F trazem uma visualização sobre a discrepância entre o valor contábil e o valor de mercado de 

algumas empresas conhecidas mundialmente e alertam para a importância de um relatório a 
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respeito de intangíveis, ou capital intelectual ou capital do conhecimento. 

Embasadas nos princípios indicados no item a) acima (MARION, 1995, p. 39, vol. 1), as 

demonstrações contábeis, da forma como têm sido realizadas, têm resultado em valores pa-

trimoniais que se distanciam daqueles preços praticados no mercado, quando as ações das 

companhias de capital aberto são negociadas nas diversas situações. Um exemplo de situação 

pode ser observado no lançamento inicial (NIELSEN et al., 2006, pp. 221-240) para negocia-

ção em bolsa de valores, conforme se estudou a respeito da importância da abertura de infor-

mações sobre o capital intelectual em paralelo com as tradicionais demonstrações contábeis 

(BUKH et al.2005, pp. 713-723). Esses estudos ressaltam que a Demonstração de Capital In-

telectual deve ser analisada em conjunto com as informações de estratégia empresarial e edi-

tada periodicamente em vez de só esporadicamente, ou na situação enfocada, apenas. 

Contrapõe-se em relação à propalada novidade da Demonstração de Capital Intelectual, uma 

vez que evidencia a verdadeira relação ‘Contabilidade e Capital Intelectual’: “Desmistifica-se 

a novidade do conceito, pois se comprova que o Capital Intelectual é parte integrante do Go-

odwill, conceito secularmente conhecido e estudado pela Contabilidade”. (ANTUNES; 

MARTINS, 2002, p.41). Concluem os autores: “Deve-se entender a finalidade de cada uma 

das Demonstrações Contábeis, bem como os princípios subjacentes a elas. A falta de conhe-

cimento, por vezes, conduz a conclusões precipitadas e errôneas”. No âmbito das Ciências 

Contábeis, define-se (FRIEDLOB; PLEWA, 1991, p. 48) “goodwill as the excess of cost over 

the market value”18 e segundo a norma norte-americana, deve ser depreciado em não mais 

que quarenta anos, apesar de possuir uma vida econômica indefinida. Da óptica terminológi-

ca, (SÁ; SÁ, 1995, p. 233) “O termo [goodwill] é inglês e não vemos necessidade de adotá-lo, 

uma vez que podemos empregar tanto fundo de comércio imaterial como aviamento para ex-

pressar o fato”. A importância e a complexidade de reportar os intangíveis têm sido levadas 

em conta pelos profissionais das finanças, não havendo uma conotação de falha nas demons-

trações. Explica-se no âmbito dos recentes estudos sobre capital intelectual, que este (JEL-

ČIĆ, 2007, p.25) “is used to refer to intangible assets or intangible business factors of the 

company, which have a significant impact on its performance and overall business success, 

although they are not explicitly listed in the balance sheet (if so, then under the term good-

will)”.19 

                                                 
18 goodwill como sendo o excedente de custo sobre o valor de mercado (FRIEDLOB; PLEWA, 1991, p. 48 – 
tradução nossa) 
19 é utilizado para referir-se aos ativos intangíveis ou fatores negociais intangíveis da empresa que têm um im-
pacto no seu desempenho e no sucesso de seus negócios como um todo, muito embora não esteja contabilizado 
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Com base no equacionamento proposto por Wang (2008, p.546), em consequência da 

diferença entre o valor de mercado e valor contábil, tem surgido a necessidade de se tornar 

público e de modo uniforme esse aspecto por meio de uma Demonstração de Capital Intelec-

tual, por exemplo. Busca-se no referencial teórico relatar o que se tem apresentado a esse res-

peito nas publicações acadêmicas, o que está composto no item 2. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

A busca no aprimoramento da informação que a empresa deve tornar pública induz um 

estudo com metodologia científica, de uma forma tal, que possa trazer uma segurança maior 

àqueles que se utilizam tradicionalmente das demonstrações financeiras e correlatas em rela-

ção ao empreendimento e que devem tomar decisões. A fim de verificar a dependência que o 

descolamento entre o valor das ações negociadas e o valor determinado pelas demonstrações 

contábeis tradicionais, serão analisadas as variações do quociente entre esses dois valores em 

função da mensuração do Capital Intelectual, cuja terminologia pode ser indicada como intan-

gíveis, ativos de conhecimento (LEV, 2001, p. 8), por meio de variáveis representativas e dis-

poníveis de forma pública.  

Conforme assevera Pulić: (JELČIĆ, 2007, p. 12) “Knowledge work does not produce 

just products or services but adds value”20, de tal forma que a avaliação do sucesso na ativi-

dade empresarial tem sido alterada de foco: da tradicional medida de quantidade de matéria 

prima, de mão-de-obra especializada e de tempo para realizar o ciclo produtivo; para a criação 

de valor – atividades e processos de criação de valor. (PULIĆ, 2000, p.704). Para a adequação 

a esse novo foco, introduziu-se a noção de capital intelectual, que carece de uma técnica de 

mensuração adequada, e, com esse objetivo, o navegador da Skandia foi um dos primeiros 

métodos para calculá-lo e visualizá-lo, sendo representado pela diferença entre o valor de 

mercado e o contábil da empresa.  

Ainda, com fulcro nos três objetivos explanados na Introdução - (i) avaliação; (ii) diag-

nóstico; (iii) previsão -, a análise que tem liame com este estudo é destacada com a seguinte 

questão central (KREPS; WATCH, 1978, p 9) levantada por investidores acionistas: os ga-
                                                                                                                                                         
explicitamente no Balanço Patrimonial (e se estiver, será sob a rubrica de goodwill) (JELČIĆ, 2007, p.25 – tra-
dução nossa) 
20 Trabalho baseado em conhecimento não produz apenas mercadorias e serviços, mas adiciona valor (JELČIĆ, 
2007, p. 12 – tradução nossa) 
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nhos futuros serão adequados não apenas para cobrir as despesas mas também para manter ou 

até incrementar os dividendos, ao mesmo tempo em que proporcionarão uma retenção dos 

lucros em uma proporção suficiente para manter o crescimento da empresa? Tanto a questão 

de revisão trimestral das previsões como a adequação dos dividendos futuros são fundamen-

tais para o constructo da variável dependente que está explicada no item 2.4. 

 

 

1.3 Objetivo 

 

 

a) aspectos gerais 

 

 

O escopo do trabalho é testar, utilizando ferramentas estatísticas, a relação entre o valor 

da empresa (seja ele representado em termos monetários diretamente pelo preço da ação de 

empresa, que é negociada nas bolsas de valores, ou em termos de quociente entre esse preço e 

o valor monetário atribuído a cada ação obtido do Balanço Patrimonial pela divisão entre o 

Patrimônio Líquido e o número de ações, conhecido como valor contábil – book value) e o 

capital intelectual aferido por meio de variáveis representativas que podem estar disponíveis 

ao público em geral e que são referenciadas em estudos científicos por diversos pesquisado-

res. 

 

 

b) aspectos específicos 

 

 

A meta é verificar a medição do valor da empresa obtida ou por relação entre o preço de 

mercado e o valor contábil, ou diretamente pela série temporal do valor da ação, sendo assim 

posicionada a variável dependente do equacionamento do problema. Este aspecto será esmiu-

çado no item 3.1, conforme o levantamento de referencial teórico e de resultados de outros 

estudos.  

Um objetivo necessário é confrontar as estruturas estabelecidas por diferentes estudiosos 

com respeito à definição de capital intelectual, seu conteúdo, sua relação com os ativos intan-

gíveis, a fim de escolher um constructo consistente e viável para realização da pesquisa, que 
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obtém os valores das variáveis independentes em base de dados disponíveis aos que detêm 

interesse no desempenho da empresa. O modelo para utilização do constructo de capital inte-

lectual é concebido com as variáveis independentes e de controle que são selecionadas com 

justificativas para as escolhas. Para tanto, faz parte do objetivo estudar as dimensões relevan-

tes do capital intelectual para buscar as variáveis representativas obteníveis nas bases de da-

dos pesquisadas. A escolha do rol de variáveis engloba o objetivo de descrever as variáveis 

para cada dimensão do capital intelectual a fim de apresentar uma justificativa plausível com-

patível com o referencial teórico levantado e descrito no item 2. 

 

 

1.4 Problema de pesquisa 

 

 

Há relação entre o valor da empresa e o capital intelectual? 

 

 

1.5 Hipóteses 

 

 

Os subitens 3.4 e 3.5 trazem o tratamento das hipóteses formuladas em cada âmbito es-

pecífico, de acordo com a metodologia escolhida. Resumidamente, o que será testada é a me-

dição da valoração da empresa em função de variáveis representativas do capital intelectual: 

Γit = ƒ(α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α4NEit + α5SNEit + α6NINEit + α7SGRit + α8AESit + 

α9RDESit + α10SGAENIit + α11 SGAESit + εit)                                                                      (1) 

O capital intelectual está estruturado em quatro elementos de capital para efeito desse 

equacionamento, que são os seguintes: capital humano, capital de consumidores, capital de 

inovação e capital de processo. As variáveis de controle que se utilizam são BVS, NIS e TAS, 

que fazem parte das equações de hipóteses, utilizando o método de Ohlson, com regressão 

linear.  

As hipóteses dizem respeito a cada dimensão de Capital, como espécie do gênero capital 

intelectual, para saber se estatisticamente podem ser consideradas semelhantes: hipótese nula, 

ao nível de significância bicaudal de 5% (BISQUERRA et al. 2004, p. 92), testando H0 e H1 

de forma a confirmar ou negá-las, com a seguinte consistência: 

H0:  α1 = α2 = α3 = α4 = α5 = ... αk = 0                                                               (4) 
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H1: α1 ≠ 0 , α2 ≠ 0 , α3 ≠ 0 , α4 ≠ 0 , α5 ≠ 0 , ... αk ≠ 0                                       (4a) 

e os elementos que compõem o capital intelectual são assim discriminados: 

• para as variáveis de controle, obtém-se a equação: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + εit                                                       (5) 

• para o Capital Humano, obtém-se a equação: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α4NEit + α5SNEit + α6NINEit + εit      (6) 

• para o Capital de Consumidores: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α7SGRit + α8AESit + εit                        (7) 

• para o Capital de Inovação, obtém-se a equação: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α9RDESit + εit                                      (8) 

• para o Capital de Processo, obtém-se a equação: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α10SGAENIit + α11SGAESit + εit          (9) 

em que : 

- Γit é o preço de mercado da ação da empresa i no instante t 

- BVS é o Valor Contábil da Ação 

- NIS é a Receita Líquida por Ação  

- TAS é o Ativo Total por Ação 

- NE é o Número de Empregados 

- SNE são as Vendas por Número de Empregados 

- NINE é a Receita Líquida por Número de Empregados 

- SGR é a Taxa de Crescimento de Vendas 

- AES são as Despesas com Propaganda por Ação 

- RDES são os Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento por Ação 

- SGAENI são as Despesas Gerais de Administração por Número de Empregados 

- SGAES são as Despesas Gerais de Administração por Vendas 

O modelo de Ohlson se inicia da importante função integrativa designada pela Contabi-

lidade tradicional, que é o Saldo Final do Período – SFP 

Essa função integra as linhas finais tanto do Balanço Patrimonial – BP, quando da De-

monstração do Resultado do Exercício - DRE (valor contábil e lucro), o que é obtenível da 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, que tem sua estrutura mostrada de forma 

ilustrativa no quadro abaixo: 
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Quadro 4: Ponto de partida do Modelo de Ohlson (CSR = Clean Surplus Relation) 
Fonte: Adaptação de Quadro 6.2 de (ASSAF NETO, 2008, p. 103) 

O modelo de Ohlson baseia-se diretamente no Saldo Final do Período e na característica 

fundamental de que os dividendos reduzem o valor contábil sem afetar os ganhos correntes e 

assume três pressupostos para a formulação do modelo de valoração. Primeiramente, como é 

padronizado nos modelos neoclássicos de valoração de títulos mobiliários, o Valor Presente 

dos Dividendos Esperados – PVED – determina o valor de mercado. A estrutura probabilísti-

ca subjacente implica um conjunto de ‘crenças objetivas’, de tal sorte que valida uma neutra-

lidade de risco e equaliza o fator de desconto à taxa isenta de risco. Em segundo lugar, a regu-

laridade da contabilização do Patrimônio Líquido dá azo a que os dados contábeis e os divi-

dendos satisfaçam o saldo final do período e os dividendos reduzam o valor contábil sem afe-

tar os ganhos correntes. Em terceiro lugar, um modelo linear enquadra o comportamento tem-

poral estocástico de ganhos anormais. Essa variável é definida como ganhos correntes menos 

a taxa isenta de risco vezes o início do valor contábil do período, ou seja, ganhos menos o 

encargo pela utilização do capital. Tendo em vista que o valor presente dos dividendos espe-

rados e o saldo final do período implicam que o valor de mercado é igual ao valor contábil 

mais o valor presente dos futuros ganhos anormais esperados, a análise de valoração pode 

focar o prognóstico de ganhos anormais em vez de dividendos. 

O detalhamento do modelo de Ohlson se encontra no apêndice J. 
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1.6 Breve descrição dos procedimentos metodológicos 

 

O item 3 explora de forma consistente a questão metodológica para a valoração da em-

presa e as diversas medidas e métodos utilizados. No quadro 5 abaixo, é feita uma síntese dos 

instrumentos que têm sido utilizados para a mensuração do desempenho das organizações, 

sendo que se resumem as explicações sobre ele, que traz de forma esquemática os constructos 

de ordem superior (o supremo é o desempenho organizacional global), os de segunda ordem 

são os desempenhos dos stakeholders, financeiro e operacional, de tal sorte que representam 

modelos de mensuração apenas e não tem o objetivo de formar o liame de causalidade. Esse 

modelo representado de forma pictográfica no Quadro 5 indica as variáveis dependentes, o 

que difere de um modelo causal que propõe diversas variáveis independentes a afetar a variá-

vel dependente, como se estabelece no modelo de Ohlson. Assim, o quadro dá uma visão da 

situação atual das abordagens mais utilizadas no início deste século para efeito de mensuração 

de desempenho organizacional, apenas, sendo que o tipo de organização de interesse neste 

estudo é a sociedade anônima de capital aberto. 

 
Quadro 5: Modelo de Análise de Desempenho Organizacional Global 
Fonte: Adaptação de texto dos capítulos 3, 4 e 5 (CARTON; HOFER, 2006, pp. 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 

68, 69, 76, 78, 79, 82, 94, 95, 97, 98 e 99) 
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O desempenho de stakeholders tem sido objeto de estudos de avaliação subjetiva e foge 

do escopo deste estudo, que trabalha números concretos. Outro aspecto que não é focado é o 

porte da empresa, por não se ter obtido suporte suficiente em literatura. O Apêndice K traz 

uma explicação mais detalhada sobre o quadro acima, sendo que se pode notar uma interface 

matricial entre as mensurações realizadas para aquilatar o capital intelectual e aquelas para 

avaliar o desempenho organizacional. 
 



2 Capital Intelectual 

 

 

A diretriz a ser seguida é a de posicionar a função de alguns demonstrativos publicados 

pelas sociedades anônimas, de realizar alguns ajustes contábeis para proporcionar uma análise 

consistente, em vez de apresentar críticas às demonstrações financeiras consagradas motiva-

das por não terem representado o valor de mercado nas últimas décadas, pois (ANDRIES-

SEN, 2004a, p. 78), “not only is there no need to make book value equal market value, it is 

also impossible”1. Também há a crítica formulada por estudiosos de Contabilidade a respeito 

da influência e limites determinados pela legislação tributária, que tendem a distorcer os crité-

rios da legislação civil – societária, criando um conflito normativo (IUDÍCIBUS et al., 2003, 

p. 28). Por força dessas tendências normativas, há demonstrações apropriadas ao Fisco, as de 

rigor contábil por seguirem os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos e, agora, está sendo 

procurada uma forma de Demonstração de Capital Intelectual, a fim de poder indicar o valor 

de mercado da entidade ou seu quociente em relação ao valor contábil. Encontra-se a observa-

ção de que a equação proposta para o capital intelectual pode ser resumida em componentes, 

cujos valores seriam difíceis de serem incorporados dentro do Balanço Patrimonial tradicio-

nal, cuja equação é ‘ativo total = passivo exigível + patrimônio líquido’2 (CEZAIR, 2008, p. 

37), é dizer: “the computation or determination of the value of the components of a firm’s 

intellectual capital can be included in the financial reporting as a supplemental schedule to the 

traditional financial statements”3.  

Concluiu-se de pesquisa realizada (LINGLE & SCHIEMANN, 1996) que, embora ape-

nas 61% dos executivos entrevistados apostassem seus cargos na qualidade da informação das 

suas medidas de desempenho financeiro e só 41% na qualidade de suas medidas de eficiência 

operacional, os investidores e pesquisadores confiam exatamente nessas demonstrações con-

tábeis para avaliar o desempenho empresarial. Por outro lado, em uma tentativa de classifica-

ção capital intelectual do ponto de vista eclético, utilizando-se do conceito de normalização, 

na tentativa de angariar a maior quantidade de componentes possível, (CHOONG, 2008, p. 

623) ocorre a situação de que quanto maior a quantidade de itens, cada definição individual 

                                                 
1 não só inexiste a necessidade de fazer com que o valor contábil se aproxime do valor de mercado, como é im-
possível. (ANDRIESSEN, 2004, p. 78, tradução nossa) 
2 tecnicamente, a conta de Resultado de Exercícios Futuros deveria ser adicionada ao segundo membro da equa-
ção, uma vez que não é exigível nem pertence ao Patrimônio Líquido. (observação do relator) 
3 o cálculo ou a determinação do valor dos componentes do capital intelectual de uma empresa podem ser incluí-
dos no relatório financeiro como um documento suplementar às demonstrações financeiras tradicionais. (CEZA-
IR, 2008, p. 37, tradução nossa) 
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tende a ser tautológica, o que implica um conflito entre a exaustão e a exclusividade de cada 

componente. Desta forma, não serão julgadas a confiabilidade e a qualidade das Demonstra-

ções de Capital Intelectual, que é o cerne do estudo acima referido (WANG, 2008, p. 546), 

mas sim, as possíveis informações disponíveis que são regularmente medidas e que possam 

contribuir para uma validade de pesquisa científica, supondo todos os demais elementos re-

manesçam constantes e/ou sem poder de influência nos parâmetros balizadores, a não ser por 

serem considerados como erro de medida que não supere a contribuição das variáveis de con-

trole. 

 

 

2.1 Histórico, evolução do conceito 

 

O conceito de Capital Intelectual tem sido historicamente atribuído a John K. Galbraith 

que lançou tal terminologia formalmente em 1969 (BOUTEILLER, 2002, p. 3), sendo que 

outro marco histórico relevante foi o estabelecimento em estrutura organizacional da diretoria 

de capital intelectual na década de 1990, que foi encabeçada por Leif Edvinsson na Skandia 

AFS (companhia de seguros). Com base na pesquisa desenvolvida por iniciativa do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação da Dinamarca, com responsabilidade do corpo docente da 

Escola de Negócios de Copenhagen (DMSTI, 2003, p. 2), resultou um guia para Demonstra-

ção de Capital Intelectual. O primeiro guia publicado em 2000 sofreu as críticas, foi aprimo-

rado e um novo foi publicado em 2003, que se presta a responder a três questões fundamen-

tais: a primeira, no que tange aos recursos - de que consiste o recurso de conhecimento da 

empresa?; a segunda, no que se refere às atividades - o que a empresa tem feito para fortalecer 

seus recursos de conhecimento?; a terceira, no que concerne aos efeitos - quais são os efeitos 

do trabalho administrativo de conhecimento da empresa? Cada uma das quatro categorias de 

recurso de conhecimento comumente encontradas nas Demonstrações de Capital Intelectual, 

quais sejam: empregados, clientes, processos e tecnologias, deve ser analisada, de tal sorte a 

montar uma matriz de doze elementos, ao serem relacionadas (questão versus categoria) por 

pares combinados. O Apêndice G traz um exemplo de aplicação ilustrativo, com quadros que 

demonstram a estruturação dos informes obtidos. O resultado global é expresso por uma com-

binação de narrativas, indicadores e esboços (MOURITSEN; LARSEN, 2001, p. 418), sendo 

que aquelas informam, em grandes linhas, a estratégia que se propõe, enquanto os indicado-

res, por serem publicados, conferem uma atmosfera de seriedade, e, por derradeiro, os esbo-

ços visualizam os elos entre os indicadores. Ao analisarem-se em pesquisas empíricas (RIM-

  



 51
 

MEL et al., 2004, p. 4), poder-se-á observar a amplitude não só informativa aos interessados, 

mas também diretiva ao corpo gerencial e balizadora aos investidores em suas tomadas de 

decisão, conforme as Demonstrações de Capital Intelectual das empresas convocadas para 

realizá-las. 

 
Quadro 6: Sistema Contábil do Capital Intelectual 
Fonte: Adaptação de Figure 2. An IC accounting system (MOURITSEN et al., 2001, p. 365) 

O caráter dessa medição para formação da matriz é fortemente numérico, da mesma 

forma que o é aquele do registro contábil em uma Demonstração do Resultado do Exercício, 

por exemplo. Um ponto fraco deste método (TAN et al., 2008, p. 596) é que ele não propor-

ciona uma forma objetiva para quantificar e mensurar o capital intelectual. O modelo do qua-

dro acima pode ser analisado pela coluna de efeitos quanto à estrutura administrativa do co-

nhecimento intrínseco à empresa (RIMMEL et al. 2004, p. 5), pela coluna de atividades quan-

to à habilidade do corpo diretivo em melhorar a organização, pela coluna de recursos quanto à 

sustentabilidade. Muitas Demonstrações de Capital Intelectual utilizam categorias abstratas 

que não podem adequar-se como classificação de indicador, tais como flexibilidade, inovação, 

postura orientada à satisfação do consumidor. Algumas empresas pretendem formar um liame 

entre certa medida de inovação com a proporção de giro gerado por lançamento de novos pro-

dutos, o que impede uma atribuição numérica ao elemento matricial. Pode-se observar em 

alguns exemplos de pesquisa com evidências empíricas, a matriz é preenchida com números, 

para consistência e credibilidade da Demonstração de Capital Intelectual (ANDRIESSEN, 

2004a, pp. 330-336). Destarte, os números que seriam atribuídos para inovação deveriam ser 
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carreados para clientes no que tange à sua satisfação e para empregados, conforme o número 

de pesquisadores graduados no departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. 

Com relação à outra indicação a respeito do assunto, “The intellectual capital statement 

consists of three elements ... the knowledge narrative ... the management challenge ... set of 

indicators ...”4 (ANDRIESSEN, 2004a, p. 333), com a revisão das diretrizes do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação da Dinamarca, não contempladas por ele, e que foram apri-

moradas em dezembro de 2002 - publicadas em Inglês em 2003 -, acresceu-se um quarto ele-

mento: iniciativas, fomentando o modelo de Demonstração de Capital Intelectual, cuja abor-

dagem de intangíveis diverge da obtida da óptica de demonstrações estritamente financeiras, 

como assim tipificada: “Patents, Copyrights, Trademarks and Trade Names, Franchises, Or-

ganizational Costs, Purchased Goodwill, Research-and-Development Costs”5 (FRIEDLOB; 

PLEWA, 1991, pp. 47–48). Da mesma forma que as demonstrações financeiras vão evoluindo 

de Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos para Demonstração dos Fluxos de 

Caixa, (AZEVEDO, 2008b, p. 52) mais a Demonstração do Valor Adicionado, segue a De-

monstração de Capital Intelectual o seu curso de aperfeiçoamento, muito embora o desenvol-

vimento esteja concentrado na Dinamarca, país que decidiu investir e patrocinar pesquisas a 

respeito. 

Existe a preocupação expressa da seguinte forma: “there is a clear danger of manipula-

tion on the part of the company publishing an intellectual capital statement”6 (ANDRIES-

SEN, 2004a, p. 336). Esse perigo também existe para as demonstrações financeiras, afinal, 

todos são fenômenos sociais e manifestações humanas, o que não exclui a sagacidade do pes-

quisador, que se mantém direcionado para aprimorar o conhecimento acadêmico de forma 

estritamente científica, apesar de não ser imune aos vieses contextuais. Ultimamente, (LEV, 

2001, p. 94) tem-se intensificado o litígio entre o corpo diretivo da empresa e seus investido-

res, pois estes consideram difícil de avaliar o desempenho da empresa com base nas demons-

trações contábeis. Essa situação pode ter origem na propensão de o corpo diretivo manipular 

(BUSHEE, 1998, p. 308) os ganhos com investimentos em intangíveis. 

                                                

A contribuição almejada pela elaboração da Demonstração de Capital Intelectual é im-

portante e fundamental aos stakeholders7, pois tende a mitigar a assimetria de mercado, uma 

 
4 A Demonstração de Capital Intelectual consiste em três elementos ... a narrativa de conhecimento ... o desafio 
administrativo ... conjunto de indicadores (ANDRIESSEN, 2004, p. 333 – tradução nossa} 
5 Patentes, Direitos Autorais, Marcas e Logotipos, Franquias, Custos Organizacionais, Fundo de Comércio, Cus-
tos de Pesquisa e Desenvolvimento (FRIEDLOB; PLEWA, 1991, pp. 47-48, tradução nossa} 
6 claramente há um perigo iminente de manipulação por parte da empresa que está a publicar a Demonstração de 
Capital Intelectual (ANDRIESSEN, 2004, p. 336 – tradução nossa} 
7 aqueles que detêm interesse na empresa. 
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vez que é notória a variação de preço sempre que ocorre um caso concreto de transação de 

grande porte nas empresas via Bolsa de Valores, em particular na abertura de capital (SINGH; 

ZAHN, 2008, p. 411). Mesmo na Dinamarca, com o respaldo governamental, a disponibiliza-

ção de dados para se fazer uma análise ampla é difícil, pois nem todas as empresas seguiram a 

metodologia e publicaram os dados (RIMMEL et al., 2004, p. 16) para consolidar a Demons-

tração de Capital Intelectual de forma a expandir a sistemática a um âmbito maior. É impor-

tante observar o fato de que os ativos intangíveis, que vinham sendo relatados nos balanços, 

tais como valor da marca, patentes e aviamentos, (GUTHRIE, 2001, p. 30) apareciam somen-

te quando tinham um reconhecimento universal, caso contrário, eram omitidos. Por isso, esse 

trabalho será realizado com metodologia diversa, conforme se observará no item 3. A maioria 

das empresas não sabe como medir o valor de seu departamento de pesquisa e desenvolvi-

mento (P & D). (KAMINSKI, 2005, p. 18) Um bom P & D é fundamental para a geração de 

novas ideias, patentes e, por conseguinte, um produto de sucesso. Assim, o dispêndio nos de-

partamentos de P & D e de patentes deve ter uma relação, com certo retardo no tempo, no 

desempenho da empresa e por isso elege-se como variável pertinente ao capital intelectual a 

ser correlacionado com o valor da empresa. 

 

 

2.2 Definições 

 

 

“Intellectual Capital is, by its very nature, an intangible asset”8 (CEZAIR, 2008, p. 31). 

De acordo com o International Accounting Standard9, nº 38, define-se o ativo intangível co-

mo sendo um ativo não monetário, imaterial e passível de identificação, cuja caracterização é 

discriminada pela indigitada norma, de tal forma que implica a necessidade de incorrer em 

custos iniciais de aquisição ou de geração interna.  

Uma definição que aflorou da equipe da Skandia foi (EDVINSSON; MALONE, 1997, 

p. 44) “Intellectual Capital is the possession of the knowledge, applied experience, organiza-

tional technology, customer relationships and professional skills that provide Skandia with a 

competitive edge in the market”10. Da mesma forma que em outros campos de pesquisa, há 

                                                 
8 capital intelectual é, pela sua própria natureza, um ativo intangível. 
9 IAS = Padrão de Contabilidade Internacional. 
10 Capital Intelectual é a posse de conhecimento, experiência aplicada, tecnologia organizacional, relações com 
consumidores e habilidades profissionais que proporcionam à Skandia uma margem de vantagem competitiva no 
mercado. (EDVINSSON; MALONE, 1997, p. 44 – tradução nossa) 
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terminologia conflitante até sua pacificação, que parece ainda distante de uma colimação no 

caso de capital intelectual. (KAUFMANN; SCHNEIDER, 2004, pp. 372-374) “Terms used 

include, but are not limited to, the following: intangibles, intangible assets, intangible capital, 

intangible resources, intellectual capital, and intellectual property”11.  

O Quadro 7 abaixo descreve uma tabulação sucinta e traz algumas definições relevantes 

de capital intelectual, embora não exaustivas (o detalhamento encontra-se no Apêndice L): 

Autor(es)    | ano | definição de capital intelectual:             . 
Brennan, N.; Connell, B.   |2000| “patrimônio líquido baseado no conhecimento da empresa”. 
Bukh, P.N.; Larsen, H.T. Mouritsen, J. |2001| “não é uma coisa, é um constructo frágil, que deve ser  
     |        | constantemente suportado e mantido coeso por um conjunto 
     |        | pleno de elementos inter-relacionados”.           .  
Harrison, S.; Sullivan Sr, P.H.  |2000| “... conhecimento que pode ser convertido em lucro”.         . 
Heisig, P.; Vorbeck, J.; Niebuhr, J.  |2001| “é valioso, embora invisível”.             . 
Mouritsen, J.; Bukh, P.N.; Larsen, H.T.;  |2002| “não  é  contabilidade  convencional  ou  termo  econômico. 
Johansen, M.R.    |        | Pode ser um efeito ou uma estratégia departamental ou uma 
     |        | fórmula matemática”.              . 
Ordonez de Pablos, P.   |2003| “é a diferença entre o valor de  mercado  da  empresa  e  seu 
     |        | valor  contábil.   Conhecimento  baseado  em  recursos  que 
     |        | contribui  para a vantagem competitiva sustentável de  uma  
     |        | empresa formar capital intelectual”.            . 
Petty, R.; Guthrie, J.   |2002| “é   o   valor   econômico   de   duas   categorias   de   ativos 
     |        | intangíveis de uma empresa”.             . 
Rastogi, P.N.    |2003| “pode  ser  visto  de  forma  apropriada  como  a capacidade 
     |        | holística   ou   meta-nivelada   de  uma  empresa  coordenar, 
     |        | orquestrar   e   organizar   seus  recursos  de  conhecimento, 
     |        | direcionando  para  a criação de valor na busca de sua visão 
     |        | futura”.                . 
Stewart,T.A.    |1998| “é    material    intelectual    –  conhecimento,    informação, 
     |        | propriedade intelectual, experiência –que pode ser colocado 
     |        | em uso para criar riqueza = poder intelectual coletivo”.       . 
Sullivan, P.H.    |2000| ‘é o conhecimento que pode ser convertido em lucro”.        . 
Wood, J.    |2003| “é a informação na cabeça das pessoas”. 
Quadro 7: Tabulação Reduzida de Definições de Capital Intelectual 
Fonte: Adaptação resumida das Tabelas 1 e 2 (KAUFMANN; SCNEIDER, 2004, pp. 372-374) 

Dentro da conceituação de estoque de capital intelectual, é útil relembrar que (BONTIS, 

1998, p. 65) nele não se inclui a propriedade intelectual, que são ativos compostos por paten-

tes, direitos de topografia de semicondutores, diversos direitos de projetos, marcas, serviços. 

Uma definição pelo uso instrumental do capital intelectual é assim asseverado (BURGMAN 

et al., 2005, p. 591) “Intellectual capital, as an asset, represents all the stocks of what matters 

to the creation of enterprise value of an enterprise that is not represented on its traditional bal-

ance sheet as monetary or physical assets”12.  

                                                 
11 Termos utilizados incluem os seguintes, mas não estão limitados a estes: intangíveis, ativos intangíveis, capital 
intangível, recursos intangíveis, capital intelectual e propriedade intelectual. (KAUFMANN; SCNEIDER, 2008, 
p. 374 – tradução nossa) 
12 Capital intelectual, como um ativo, representa todos os estoques de que importa à criação de valor para a em-
presa que não se representa pelo seu tradicional Balanço Patrimonial como ativo monetário ou físico. (BURG-
MAN et al., 2005, p. 591 – tradução nossa) 
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Ao analisar a relação entre o preço da ação e o seu valor contábil (KANNAN; AUL-

BUR, 2004, p. 405) “the most common method for measuring knowledge assets is to subtract 

a company’s book value from its market value and arrive at its IC worth”13. Já a equação es-

tabelecida como: ‘valor de mercado = valor contábil + capital intelectual’ pode até ser útil 

para destacar o capital intelectual, mas é incorreta (PIKE; ROOS, 2000, p. 3) tanto do ponto 

de vista de modelos de administração como de esquematização contábil, pois a falha encon-

tra-se na inseparabilidade das variáveis da equação. 

A definição promovida pela Organization for Economic Co-operation and Development 

– OECD estabelece (MALHOTRA, 2003, p. 3) que capital intelectual é o valor econômico de 

duas categorias de Ativo Intangível da empresa: Capital Organizacional, que diz respeito a 

componentes tais como sistemas aplicativos operacionais de programas computacionais, redes 

de distribuição e cadeias de suprimentos, e, Capital Humano, que diz respeito a componentes 

tais como recursos humanos dentro da organização e também de clientes e fornecedores da 

organização.  

Na Conferência de Medida de Desempenho e Controle Administrativo realizada em Ni-

ce, em 2005, (KUJANSIVU, 2006, p. 3) capital intelectual foi definido como sendo sinônimo 

de ativo intangível, ou intangíveis, ou de ativo de conhecimento, o que engloba o conheci-

mento e habilidades dos empregados, relacionamento com os clientes e cultura da organiza-

ção. Subjacente às diversas definições de capital intelectual, encontra-se a noção de que ele 

tem embasamento no conhecimento (LUTHY, 1998, p.4), capturado em uma forma identifi-

cável e útil às organizações. 

 

 

2.3 Componentes do Capital Intelectual 

 

 

Constatou-se que nos dois últimos anos do século passado tem havido uma convergên-

cia consistente na forma de sistematizar por categorias e na linguagem em um modelo singe-

lo: (PIKE; ROOS, 2000, pp. 2-3)  

‘Capital Intelectual = Capital Humano + Capital Organizacional + Capital Relacional’, 

capitais que podem ser descritos da seguinte forma: 

(i) Capital Humano corresponde aos atributos do pessoal tais como intelectualidade, ha-

                                                 
13 O método mais comum para medir o ativo de conhecimento é subtrair do valor contábil da empresa do valor 
de mercado e chega ao valor do capital intelectual. (KANNAN; AULBUR, 2004, p. 405 – tradução nossa) 

  



 56
 

bilidade, criatividade, maneira de trabalhar;  

(ii) Capital Organizacional corresponde aos itens pertinentes tais como sistemas compu-

tacionais e de telecomunicações, propriedades intelectuais, processos, bancos de dados, 

valores e culturas;  

(iii) Capital Relacional corresponde às relações externas com clientes, fornecedores, 

parceiros, redes de contacto, agências reguladoras de mercado etc.  

 
Quadro 8: Pictograma da conceituação de capital intelectual segundo Pike e Roos (2000, p. 3) 
Fonte: Adaptação de Figure 1 – Categories of Intellectual Capital (PIKE; ROOS, 2000, p. 3) 

Em 1997, já fora dado um passo importante a essa convergência pelo trabalho iniciado 

em 1992 na Skandia AFS, quando a equipe de capital intelectual começou a fazer um levan-

tamento dos seus componentes, tais como marcas comerciais, concessões, bases de dados de 

consumidores, sistemas de administração de fundos, sistemas de tecnologia de informação, 

competências próprias, empregados chave, parceiros e aliados. A lista de mais de cinqüenta 

componentes foi reduzida a dois componentes assim expressos pela equação: (EDVINSSON; 

MALONE, 1997, p.45)  

‘Capital Humano + Capital Estrutural = Capital Intelectual’ 

Ao comparar a empresa com uma árvore, o Capital Humano representa seu cerne como 

nascedouro dos anéis anuais do caule, que se representam pelo Capital Estrutural, o que con-

fere maior estabilidade e durabilidade à empresa. É papel da liderança a transformação de 

Capital Humano, que só pode ser fruído, em Capital Estrutural, que pode ser possuído ou ne-

gociado pelos acionistas, o que confere maior volatilidade àquele. 
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Quadro 9: Pictograma da conceituação de capital intelectual por Edvinsson e Malone (1997, pp. 45, 151-155) 
Fonte: Adaptação pictográfica de texto (EDVINSSON; MALONE, 1997, pp. 45, 151-155) 

Em estudos desenvolvidos na Organization for Economic Co-operation and Develop-

ment – OECD (MALHOTRA, 2003, p. 23), os componentes do Capital Intelectual são assim 

representados, que se aplicam a cada organização: 

 
Quadro 10: Pictograma da conceituação de capital intelectual por Malhotra I (MALHOTRA, 2003, p. 23) 
Fonte: Adaptação pictográfica de texto (MALHOTRA, 2003, p. 23) 

Ainda dentro desse mesmo estudo acima referido, a Organization for Economic Co-

operation and Development - OECD configurou no congresso de 2003 da seguinte forma o 

Ativo de Conhecimento Nacional (MALHOTRA, 2003, p. 23), da mesma maneira com que se 

calcula o Produto Nacional Bruto, levando em conta o conjunto de suas organizações, apar-

tando a conta de Ativo de Conhecimento, que se identifica com o Capital Intelectual: 
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Quadro 11: Pictograma da conceituação de capital intelectual por Malhotra II (MALHOTRA, 2003, p. 24) 
Fonte: Adaptação de Figure 1. Components of National Knowledge Assets (MALHOTRA, 2003, p. 24) 

Na apresentação de trabalhos realizada em Nice, durante a Conferência de Medida de 

Desempenho e Controle Administrativo, (KUJANSIVU, 2006, p. 3) o quadro representativo 

dos componentes do capital intelectual foi assim elaborado: 

 
Quadro 12: Pictograma da conceituação de capital intelectual por Kujansivu (KUJANSIVU, 2006, p. 3) 
Fonte: Adaptação de Table 1 Components of IC (KUJANSIVU, 2006, p. 3) 
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2.4 Formas de Mensuração 

 

 

Primeiramente, é importante classificar as abordagens que os diversos estudiosos do ca-

pital intelectual têm desenvolvido para o tratamento quantitativo, o que resulta em relatórios a 

serem analisados por aqueles que detêm interesse nas empresas. A terminologia pode variar 

de autor para autor, porém, o que se quer relatar é um valor que a empresa possui e pode ser 

observado na negociação de ações e que não constitui em registro dentro do Balanço Patrimo-

nial tradicional padronizado na contabilidade, conforme os Princípios Contábeis Geralmente 

Aceitos, para representar de forma adequada. (ANDRIESSEN, 2001, p.210) A sistemática de 

partidas dobradas, que tem sido utilizada pelos guarda-livros por mais de cinco séculos e traz 

a Demonstração do Resultado do Exercício com a receita de vendas e o custo das mercadorias 

vendidas, pode indicar o inventário dos estoques que diminui e o Patrimônio Líquido que au-

menta. “This may be good system to use on a medieval farm, a trading firm in the eighteenth 

century or a steel factory in the nineteenth century”14. 

A realidade é que a diversidade de interesses é a mola propulsora dos negócios, pois, se 

o mercado tivesse perfeita simetria de informações e as pessoas tivessem a mesma óptica so-

bre a utilidade de cada valor mobiliário, provavelmente não haveria transações nas bolsas de 

valores. Outra dificuldade encontrada diz respeito à aplicabilidade de qualquer um dos mode-

los convencionais com relação às ações das empresas embasadas em conhecimento, uma vez 

que poucas delas distribuem dividendos, os ganhos para muitas delas são negativos e, particu-

larmente, as empresas relacionadas com a atividade de internet tem o valor contábil de seus 

ativos ínfimo. (JOHNSON et al., 2001, p. 10) Outro fator atrelado ao anterior, no caso das 

empresas de tecnologia, nos Estados Unidos da América do Norte e Canadá, é que os dispên-

dios com Pesquisa e Desenvolvimento são realizados como despesas a serem encerradas no 

mesmo exercício em vez de incorporarem ao Ativo Imobilizado, o que deflaciona o valor con-

tábil da ação. 

Discutem-se os critérios de avaliação aplicados aos dispêndios realizados em treinamen-

to e no departamento de pesquisa e desenvolvimento pela empresa, quanto à sua contabiliza-

ção em ativos intangíveis ou despesas do exercício, (ASSAF NETO, 2008, p. 230) “A consi-

deração como despesas desses gastos ocorre porque, muitas vezes, as estimativas de seus be-

nefícios futuros são bastante difíceis e subjetivas”, prevalecendo o Princípio do Conservado-

                                                 
14 Este pode ser um bom sistema para se usar em uma fazenda medieval, em uma empresa comercial do século 
XVIII ou em uma siderúrgica do século XIX. (ANDRIESSEN, 2001, p. 210  - tradução nossa) 
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rismo. Pelo lado da administração interna de uma empresa, há o senso comum de que “se não 

se pode medir, não se consegue gerenciar” (LIEBOWITZ; SUEN, 2000, p. 54), sendo assim, 

é mister que se meça o capital intelectual a fim de gerenciá-lo. Por uma análise crítica, há o 

alerta de que embora sejam (JØRGENSEN et al., 2007, p. 3) solidários à ideia de que dentro 

da economia do conhecimento, as organizações careçam de mensurar seus ativos de conheci-

mento a fim de realizar um orçamento que os fomente, “it is a fundamental mistake – and 

potentially dangerous one – to suggest that these measures can ever be used effectively for 

intellectual capital management no matter if these measurements are used in a dialogue be-

tween managers and employees”15.  

Denominação  |Tipo de  |Âmbito |Principais |Problema |Discrimina- 
do Método  |Método |  |Autores |Enfocado |ções         . 

graduação balanceada |medição de |medição de  |Kaplan |administração |ativos 
(balanced scorecard) | valor  |desempenho |Norton (1992) |interna |intangíveis . 

valor calculado de |avaliação |contabilidade |Stewart |estatutário e |ativos 
intangíveis  |financeira |  | (1997) |transacional |intangíveis . 

citação de patentes |medição |contabilidade |Hall, Jaffe, Tra |relatório |patentes 
ponderada  |  |  |jtenberg (2001) |externo |         . 

valor econômico |avaliação |medição de |Stewart III |administração |nihil 
adicionado  EVA© |financeira |desempenho | (1994) |interna e rela- | 
   |  |  |  |tório externo |         . 

abordagem por valor |medição de |capital  |Pike  |administração |capital 
holístico (HVA) |valor  |intelectual |Roos  |interna e rela- |intelectual 
   |  |  | (2000) |tório externo |         . 

contabilidade de |medição de |recursos |Sackmann |administração |recursos 
recursos humanos |valor  |humanos |Flamholz |interna e rela- |humanos 
   |  |  | (1989) |tório externo |         . 

auditoria de capital |medição de |capital  |Brooking |administração |capital 
intelectual  |valor  |intelectual | (1996) |interna |intelectual  . 

índice de capital |medição |capital  |Roos G. |administração |capital 
intelectual  |  |intelectual |Roos J. |interna e rela- |intelectual 
   |  |  | (1997) |tório externo |         . 

metodologia do  |medição de |capital  |M’Pherson |administração |capital 
valor inclusivo ™ |valor  |intelectual |Pike  |interna e rela- |intelectual 
   |  |  | (2001) |tório externo |         . 

monitor de ativos |medição |capital  |Sveiby |administração |ativos 
intangíveis  |  |intelectual | (1997) |interna e rela- |intangíveis 
   |  |  |  |tório externo |         . 

                                                 
15 Mas é um erro fundamental – e potencialmente perigoso – sugerir que essas medidas possam sempre ser usa-
das de forma eficiente para o capital intelectual sem importar se essas mensurações sejam utilizadas em um diá-
logo entre os gerentes e empregados. (JØRGENSEN et al., 2007, p. 3 - tradução nossa) 
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placar de  |avaliação |contabilidade |Gu e Lev |administração |ativos 
intangíveis  |financeira |  | (2002) |interna e rela- |intangíveis 
   |  |  |  |tório externo |         . 

sistema de referencial |estimativa de |capital  |Viedma |administração |capital 
de capital intelectual |valor  |intelectual | (2001) |interna |intelectual  . 

valor dinâmico do |medição |capital  |Bounfour |administração |capital 
capital intelectual |  |intelectual | (2002) |interna |intelectual  . 

demonstração de  |medição |capital  |Mouritsen, Lar |administração |conheci- 
capital intelectual |  |intelectual |sen, Bukh, Joh |interna e rela- |mento 
   |  |  |ansen (2002) |tório externo |         . 

fator para avaliação i |avaliação |contabilidade |Standfield |administração |ativos 
   |financeira |  | (2001) |interna |intangíveis . 

grupo de Konrad |medição |capital  |Sveiby |relatório |capital do co- 
   |  |intelectual |et al. (1989) |externo |nhecimento 

valor de mercado em |avaliação |contabilidade |Stewart |administração |nihil 
relação ao valor |financeira |  | (1997) |interna e rela- | 
contábil  |  |  |  |tório externo |         . 

   |  |  |  |  | 
   |  |  |  |estatutário e | 
   |  |  |  |transacional | 
abordagem por  |avaliação |avaliação |Dixit  |administração | nihil 
opções   |financeira |  |Pindyck |interna e rela- | 
   |  |  | (1998) |tório externo |         . 

navegador Skandia |medição |capital  |Edvinsson |administração |capital 
   |  |intelectual |Malone |interna e rela- |intelectual 
   |  |  | (1997) |tório externo | 
   |  |  |   |  |         . 

trabalho de Sullivan |avaliação |capital  |Sullivan |administração |capital 
   |financeira |intelectual | (1998) |interna e rela- |intelectual 
   |  |  |  |tório externo |         . 

fator tecnológico |avaliação |avaliação |Khoury. |administração |ativos 
   |financeira |  | (1994) |interna  |intangíveis . 
Q de Tobin  |avaliação |contabilidade |Stwart  |administração |nihil 
   |financeira |  | (1997) |interna e rela- | 
   |  |  |  |tório externo |         . 

   |  |  |  |  | 
   |  |  |  |estatutário e | 
   |  |  |  |transacional | 
abordagem por  |avaliação |avaliação |Reilly  |administração | nihil 
avaliações  |financeira |  |Schweihs |interna e rela- | 
   |  |  | (1999) |tório externo |         . 

coeficiente de valor |avaliação |capital  |Pulić  |administração |capital 
adicionado intelectual |financeira |intelectual | (2000) |interna e rela- |intelectual 
VAIC ™  |  |  |  |tório externo |         . 
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placar encadeado de |medição |contabilidade |Lev  |relatório |ativos 
valor   |  |  | (2001) |externo |intangíveis . 

Quadro 13: Metodologia classificada por Andriessen 
Fonte: Adaptação de Tables 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 (ANDRIESSEN, 2004a, pp. 57, 59, 71, 88 respectivamente) 

Obs.: detalhamento desse quadro encontra-se no Apêndice M 

 

 

2.5 Resultados de outros estudos 

 

 

O artigo de Holmen, embora não seja científico, traz uma tabela que consta na literatura 

elaborada por Mouritsen, e que se encontra transcrita no Apêndice G, é bem ilustrativa e prá-

tica, tendo sido utilizada por empresa privada em Odense na Dinamarca. (HOLMEN, 2005, 

p.8 e MOURITSEN, 2005, p. 283). Outro estudo levado adiante em país do norte europeu, 

revela que a relevância do capital intelectual pode variar conforme o ramo de atividade, sendo 

que, relativamente, encontrou-se o maior valor no setor da indústria eletrônica e, absoluta-

mente, no setor de fornecimento de eletricidade, gás e água, em face da magnitude do mon-

tante dos insumos básicos, apesar de relativamente o índice ser baixo, comparativamente a 

outros setores (KUJANSIVU; LÖNNQVIST, 2006, p. 12). Em capítulo de livro, Mouritsen 

apresenta um quadro ilustrativo, conforme transcrito no Apêndice H, que facilita o entendi-

mento de como elaborar o conjunto de elementos numéricos para construção da Demonstra-

ção de Capital Intelectual (MOURITSEN, 2000, p. 7). O artigo de Nielsen, Roslender e Bukh, 

embora seja um relatório do Departamento de Estudos de Negócios, traz dois quadros ilustra-

tivos práticos: um adequado às atividades de tecnologia médica e outro às de propaganda, os 

quais servem para a aplicação da Demonstração de Capital Intelectual, conforme se observam 

transcritos no Apêndice I (NIELSEN et al., 2008, p. 18-19) 



3 Metodologia da pesquisa 

 

 

O método de abordagem utilizado é o hipotético indutivo (SEVERINO, 2001, p. 152) e 

o método de procedimento usado é o bibliográfico dissertativo expositivo (ANDRADE, 2007, 

p. 79), sendo que o método de pesquisa desempenhado é o descritivo, não-experimental, a 

partir de dados secundários (KÖCHE, 2006, p. 56, 124), pois a investigação é realizada em 

banco de dados de informações empresariais, embasada em literatura estabelecida, sem qual-

quer interferência. 

 

 

3.1 Objetivo 

 

 

a) aspectos gerais 

 

De modo geral, pode-se dizer que os pesquisadores têm relatado metodologicamente a 

representação do capital intelectual por meio de procedimentos estruturados de tal forma a 

enquadrar-se em dois grupos principais de abordagem, para efeito de classificação auxiliar de 

estudo, (BOUTEILLER, 2002, p. 5), quais sejam a de mensuração “global” e a de “ativo por 

ativo”, conforme se ilustra no quadro abaixo: 

Abordagens “globais”   |Abordagens “ativo por ativo”          . 
• Valor de mercado em relação ao contábil |• Métodos de custo 
• Q de Tobin     |• Métodos de mercado 
• Valor de intangível calculado  |• Métodos de renda 
• Método da criação de valor total  |• Métodos de opção de preços 
• Métodos de ganhos normalizados  | 
Quadro 14: Métodos de abordagem da representação do capital intelectual 
Fonte: Adaptação de Table 1: Approaches applying to the evaluation of Intangibles (BOUTEILLER, 2002, p. 5) 

A abordagem de avaliação dos ativos intangíveis por meio do valor de mercado da ação, 

conforme está a se negociar em bolsa de valores, em relação ao valor contábil é altamente 

difundida, apesar de o cálculo depender das normas de contabilização de cada nação e da taxa 

de câmbio entre as diversas moedas, ao se consolidar uma empresa com filiais em países di-

versos, o que pode trazer um viés de mensuração. Além deste aspecto, o valor contábil pode 

ser afetado pela taxa de depreciação, amortização ou exaustão aplicada a cada item específico 

do ativo permanente, dependendo das premissas norteadoras para sua elaboração. A conceitu-
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ação está vinculada a duas perspectivas distintas (ANDRIESSEN, 2004, p. 81), sendo que a 

interna arrola os recursos tangíveis, intangíveis e financeiros, enquanto que a externa agrega a 

psicologia de mercado e vislumbra os fluxos de caixa que poderão ser gerados por novos pro-

dutos e novas oportunidades. O quadro abaixo ilustra a confrontação do valor contábil em 

face do valor de mercado: 

 
Quadro 15: Perspectivas interna e externa de valoração de empresa 
Fonte: Adaptação de Figure 3.3 Book value versus market value (ANDRIESSEN, 2004, p. 81) 

A abordagem de avaliação dos ativos intangíveis por meio do quociente Q de Tobin para 

medir o capital intelectual é uma derivação do objetivo com que o ganhador do Prêmio Nobel 

de Economia, James Tobin, em 1981, elaborou o constructo que serve para montar o panora-

ma dos elementos que afetam as decisões de investimento. Define-se o quociente pela divisão 

do valor de mercado do ativo pelo seu custo de reposição, o que leva (SITAR; VASIĆ, 2004, 

p. 342) à mitigação da influência do porte da empresa com relação ao valor de seu capital 

intelectual. O quociente mede o resultado da atividade humana no decorrer do tempo como 

expresso no valor de mercado de uma empresa (BERG, 2006, p. 14), sendo que a obtenção do 

valor do denominador é mais dificultosa do que a do numerador. 

A abordagem de avaliação dos ativos intangíveis por meio do valor de intangível calcu-

lado – CIV - traz um método que consiste, de forma concisa, no cálculo do valor presente 

líquido – NPV do retorno sobre o ativo total – ROA - médio em excesso depois dos tributos, 

(BOUTELLIER, 2002, pp. 6, 14) e, de forma analítica, que o desenvolvimento do CIV passa 

por sete passos: 1) calcular o retorno sobre o ativo total – ROA - da empresa pelos derradeiros 
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três anos; 2) comparar este ROA com o ROA médio do setor de atividade (utilizar os números 

dos Estudos das Demonstrações Anuais da Associação Morris); 3) multiplicar o ROA médio 

do setor de atividade pelo ativo tangível médio da empresa; 4) subtrair este resultado da renda 

média antes dos tributos da empresa e obter um “excedente de retorno”; 5) subtrair um impos-

to de renda médio e calcular um excedente de retorno após tributação; 6) calcular com uma 

taxa apropriada o valor presente líquido – NPV – desse excedente de retorno após tributação; 

7) o resultado proporciona o valor do ativo intangível, denominado CIV. Assim, de acordo 

com o Teorema de Separação de Fisher (MILGROM; ROBERTS, 1992. p. 450) “When there 

are perfect capital markets, the owner’s decision about whether to invest will depend only on 

the returns he or she forecasts from the investment and on the interest rate. It will not depend 

on his or preferences regarding personal consumption or its timing”1, o excedente de retorno 

após a tributação pode ser avaliado da mesma forma. Assim, o valor do ativo intangível é cal-

culado pelo NPV, que na verdade, (ASSAF, 2009c, p. 153) não identifica diretamente a taxa 

de rentabilidade da operação financeira como um todo, mas no caso em tela, busca proporcio-

nar uma forma de medição do excedente que exorbita os registros contábeis e se lhe atribui a 

característica de capital intelectual. 

A abordagem de avaliação dos ativos intangíveis por meio do método da criação de va-

lor total - TVC baseia-se em estudo de caso, que revela uma base de dados dependente dos 

seguintes componentes (BOUTELLIER, 2002, p. 7): 1 uma fórmula de valor de criação por 

realização, 2 um modelo de valor de fluxo, 3 uma avaliação da capacidade de criação de 

valor, 4 criação de valor para medições de múltiplas pessoas essenciais que detêm interesse 

na empresa2. É equivalente ao conceito de Valor Econômico Adicionado – EVA®, só que em 

vez de partir das demonstrações contábeis elaboradas em aquiescência com os Princípios 

Contábeis Geralmente Aceitos – GAAP para, na sequência, realizar ajustes, parte do valor 

presente do Fluxo de Caixa Descontado – DCF, que se estabelece (YOUNG; O’BYRNE, 

2003, p.33) em “função de três principais fatores: a magnitude, o timing (momento da ocor-

rência) e o grau de incerteza dos fluxos de caixa futuros”. 

A abordagem de avaliação dos ativos intangíveis por meio dos métodos de ganhos nor-

malizados começa com uma estimativa dos “ganhos normalizados” anuais, dos quais se sub-

trai um retorno esperado médio após tributação sobre os ativos tangíveis e sobre os ativos 

                                                 
1 Sempre que houver mercados de capital perfeitos, a decisão do(a) proprietário(a) sobre se deve investir depen-
derá tão somente dos retornos que ele(a) prevê a partir do investimento, e da taxa de juros. Não dependerá de 
suas preferências no que tange ao consumo individual ou ao elastério temporal. (MILGROM; ROBERTS, 1992. 
p. 450 – tradução nossa) 
2 multiple key stakeholders 
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financeiros. O resto da subtração é denominado de “ganhos de capital de conhecimento” – 

KCE, que são os ganhos de conhecimento criados pelos ativos de conhecimento. (BOUTEL-

LIER, 2002, p. 7) O capital de conhecimento é calculado pelo valor presente de todos os ga-

nhos de capital de conhecimento, descontados a uma taxa apropriada, que, no caso de três 

atividades de conhecimento intensivo (biotecnológica, farmacêutica e computacional), é de 

10,5% após tributação em uma representação da taxa média de retorno. Por fim, o valor inclu-

sivo é a totalização do valor do capital de conhecimento e do valor contábil, o que engloba 

tanto os ativos tangíveis quanto os intangíveis, o que dá azo a formular quocientes financeiros 

novos, como capital de conhecimento / valor contábil, que mede o grau em que a empresa está 

embasada em conhecimento, ou como valor de mercado / valor inclusivo, que mede o grau em 

que o mercado recompensa os investimentos em conhecimento e suas expectativas de ganhos 

de conhecimento, ou como uma “margem de capital de conhecimento”, que seria o quociente: 

ganhos de capital de conhecimento / vendas, o que demonstra a contribuição dos ativos de 

capital de conhecimento sobre o desempenho global. Os estudos foram-se desenvolvendo e 

aplicados a atividades aeroespaciais e de telecomunicações e demonstraram uma forte corre-

lação positiva entre o crescimento dos ganhos de conhecimento e o valor de mercado (BOU-

TELLIER, 2002, p. 8), no entanto, o método pode conduzir a resultados incoerentes. 

A abordagem de avaliação dos ativos intangíveis pelo método de custo é a mais clássica 

avaliação individual dos intangíveis, sendo a mais popular aquela que leva em conta os custos 

de reposição e de reprodução, o que proporciona uma medida razoável, mas depende de duas 

condições necessárias: a inclusão de todos os componentes do intangível e o dever de reduzir 

todas as formas de obsolescência. Esse método tem uma limitação fundamental, porque assu-

me de forma implícita que os dispêndios com intangíveis deveriam sempre criar valor, o que 

não é necessariamente verdadeiro. 

A abordagem de avaliação dos ativos intangíveis por meio do método de mercado é que 

melhor realiza a aferição de um ativo intangível, porém, carece de ocorrência de licenciamen-

to e venda de intangíveis similares em um tempo recente e que a negociação tenha sido por 

um preço justo. (BOUTELLIER, 2002, p. 9) Como as condições quiescentes são pouco usu-

ais, há uma dificuldade grande de aplicabilidade. 

A abordagem de avaliação dos ativos intangíveis por intermédio dos métodos de renda 

pode ser agrupada em duas espécies: o método de capitalização direta e o padronizado, que 

calcula o valor presente de um fluxo não constante de entradas econômicas projetadas em um 

elastério temporal discreto, enquanto que o primeiro realiza uma capitalização constante, ou 

uniformemente variável em um período de tempo específico. Um pré-requisito fundamental é 
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o discernimento de alocação da renda advinda de um ativo tangível e de um ativo intangível, a 

fim de medir a capacidade de gerar renda. Também é necessária uma avaliação consistente de 

origem e de mecanismo de produção da renda. (BOUTELLIER, 2002, p. 10) Cumprir essas 

premissas basilares, na prática, é uma tarefa estressante e quase inatingível, apesar de teori-

camente ser muito precisa. 

A abordagem de avaliação dos ativos intangíveis por meio do método de opção de pre-

ços é a defendida por Boutellier (2002, p.10), sendo que as opções de abandonar, de deferir e 

de trocar podem ser analisadas separadamente ou em conjunto. A ideia nasceu da crítica da 

utilização do método de fluxo de caixa descontado para tratar os dispêndios com pesquisa e 

desenvolvimento, incapaz de contabilizar os benefícios intangíveis como flexibilidade e a-

prendizagem. A grande dificuldade de aplicação encontra-se na questão das técnicas numéri-

cas que são imprescindíveis para descrever as situações complexas das opções, que se basei-

am em uma teoria extremamente enigmática. (BOUTELLIER, 2002, p. 10). 

Outra classificação de interesse de estudo, no que concerne à metodologia, é a apresen-

tada por Sitar e Vasić (2004, p. 341), que se esquematiza no quadro abaixo: 

.   Métodos de Medição do Capital Intelectual           . 

Métodos de Capitalização de Mercado Métodos de Retorno sobre o Ativo Total 
• Balanço Patrimonial invisível   • Valor Econômico Adicionado (EVA™) 
• Valor de mercado por valor contábil  • Coeficiente de valor adicionado intelectual (VAIC™) 
• Valor de mercado designado por investidor (IAMC™) • Valor de intangível calculada (CIV) 
• Quociente Q de Tobin    • Ganhos de capital de conhecimento            . 

Métodos de Graduação   Métodos de Capital Intelectual Diretos 
• Inteligência de capital humano   • Tecnologia de Broker (Auditoria de Capital Intelectual) 
• Placar de graduação balanceado   • Patentes ponderadas por citação 
• Navegador Skandia ™    • Contabilidade & Custo de recursos humanos (HRCA) 
• Índice de Capital Intelectual ™   • Metodologia de valoração inclusiva (IVM™) 
• Monitor de ativo intangível (IAM)  • Contabilidade para o futuro (AFTF) 
• Ciclo de auditoria de conhecimento  • Demonstração de recursos humanos 
• Graduação encadeada de valor™ (VCS)  • O explorador de valor™ 
• Diretrizes de mérito    • Valoração de ativo intelectual 
• Diretrizes dinamarquesas   • Criação de valor total (TVC™) 
• Quociente de inteligência de negócio/Topplinjen • Método financeiro de medida de ativos intangíveis 
• Abordagem de valor holístico (HVA)*     (FIMIAM)* 
• Classificação de Capital Intelectual™* 
• Medida e contabilidade de Capital Intelectual (MAGIC)* 
• Mapa de ativos de conhecimento*                  . 
* Métodos foram adicionados à lista original de Sveiby 2004 a partir de outras fontes. 
Fonte: Sveiby 2004; Pike e Roos 2000; http://www.intellectualcapital.se, MAGIC 2004. 
Quadro 16: Métodos de Medição do Capital Intelectual 
Fonte: Adaptação de Table 3 Intellectual Capital Measurement Methods (SITAR; VASIĆ, 2004, p. 341) 

A escolha do estimador para o painel será adequada à série obtida das bases de dados 

consultadas (Thomson/Reuters™ - Datastream®) e será avaliada (JUDSON; OWEN, 1996, p. 
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18), se a aplicabilidade de variável fictícia de mínimos quadrados puder ser estabelecida. 

 

b) aspectos específicos 

 

Nesse trabalho, usa-se o método de pesquisa empírica com dados secundários para aná-

lise quantitativa. Para quantificar o preço da ação da empresa e relacionar essa variável de-

pendente com as variáveis representativas do capital intelectual - independentes, com que se 

busca o elo de correlação estatística, afora as variáveis de controle para aferir, conforme refe-

rencial teórico, será utilizado o modelo de Ohlson, que se encontra detalhado no Apêndice J. 

 

 

3.2 Problema de pesquisa 

 

 

Há relação estatística significativa entre o valor da empresa e o capital intelectual? 

 

 

3.3 Descrição: amostra 

 

 

Empresas de capital aberto nos Estados Unidos da América do Norte que dispõem de in-

formações nos últimos vinte anos para montagem de painel, conforme classificação estrutura-

da pelo sistema de Datastream® da Thomson/Reuters™ são as eleitas para se fazer a análise. 

Quando uma amostra não probabilística é tomada como referência, ela não é passível de ser 

computada (SHESKIN, 2007, p.98), mas recebe o tratamento de ‘amostragem por conveniên-

cia’, remanescendo como alternativa com relação a uma amostragem probabilística genuína, 

sempre que esta não estiver à disposição, a ‘amostragem sistemática’, que é a que se está a 

utilizar. A amostragem não probabilística pode ter vantagens, tais como o baixo custo para 

levantamento, a conveniência e a rapidez (LEVINE et al., 2002, p. 11), mas traz a desvanta-

gem de impossibilidade de generalização, como ocorreu no fiasco do prognóstico das eleições 

presidenciais norte-americanas de 1948. Esta pesquisa tem como escopo propiciar um instru-

mento de análise às pessoas que tomam decisões, sendo que há o alerta de que (EASTERBY-

SMITH et al. 1999, p. 45) “Não obstante a ‘gerência’ não seja a única arena na qual a política 

é importante, isto significa que as questões políticas raramente estarão distantes do processo 
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de pesquisa”. Assim, conforme forem os resultados da pesquisa, haverá um conjunto de deci-

sões gerenciais, cujo embasamento deverá possuir a robustez estatística necessária e o grau 

suficiente de convencimento político. No que tange ao aspecto técnico, há de se escolher a 

amostragem conforme os parâmetros de confiabilidade, e, ainda, conforme a melhor técnica 

esteja a indicar (BECKER, 2008, p. 96) “Precisamos da amostra para convencer as pessoas de 

que sabemos alguma coisa sobre toda a classe”. Destarte, os aspectos técnico e político cami-

nharão em paralelo, conforme se discorrerá nos subitens subsequentes, lembrando a definição 

de referencial teórico citada (COLLIS; HUSSEY, 2003, p. 122) “A theoretical framework is a 

collection of theories and models from the literature which underpins a positivistic research 

study”3, o que norteará o presente estudo. 

 

 

3.4 Técnica utilizada 

 

 

As técnicas estatísticas podem ser classificadas no quadro abaixo: 

 
Quadro 17: Classificação de Técnicas Estatísticas 
Fonte: Adaptação da FIGURA 11-7 de (HAIR et al., 2006, p.320) 
                                                 
3 “Um referencial teórico é uma coleção de teorias e modelos extraídos da literatura que sustenta um estudo de 
pesquisa positivista”. (COLLIS; HUSSEY, 2003, p. 122 - tradução nossa) 
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A análise de regressão é utilizada na situação de uma variável dependente, que no caso 

em tela é o preço de mercado da ação da empresa i no instante t - Γit. O modelo de Ohlson 

(OHLSON, 1995, p. 661) é utilizado como esteio do levantamento do valor de mercado de 

uma empresa, porque ele estabelece um elo entre os ganhos contemporâneos e futuros da em-

presa que podem ser distribuídos parcialmente como dividendos aos acionistas, ou não, e os 

valores dos registros contábeis. Encontra-se no Apêndice J o detalhamento do modelo, do 

qual se extrai o equacionamento estatístico para o problema de pesquisa e o estabelecimento 

das hipóteses. O modelo de Ohlson parte do pressuposto de que, dentro do discernimento dos 

distintos papéis desempenhados por três variáveis: ganhos, valor contábil e dividendos, (O-

HLSON, 1995, p. 662) o valor é igual ao valor presente dos dividendos esperados.  

O modelo que se busca é uma relação entre a variável dependente e a(s) independente(s) 

que se comporte como uma reta, não exatamente matemática, mas sim estatística, dentro de 

uma significância, como se mostrará nas hipóteses. Assim, a equação desejada pode ser repre-

sentada da seguinte forma: 

y = α + βx                                 (2) 

onde y é a variável dependente, x a independente, α é o parâmetro fixo correspondente ao 

valor de y, quando x for igual a zero na correlação de conjuntos funcionais de domínio e con-

tradomínio e β é o coeficiente angular da reta média, enquanto que os dados da amostra assen-

tados de forma pictográfica podem ser representados conforme o gráfico abaixo: 

 
Quadro 18: Variação residual em torno da linha teórica de regressão 
Fonte: Adaptação de Figura 8.9 (COSTA NETO, 1977, p. 192) 
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Por conseguinte, a estimativa que se obtém pode ser assim expressa: 

ŷ= a + bx                    (3) 

onde ŷ está representando de forma conveniente a estimativa de ordenada em relação a cada 

ponto obtido de forma experimental, ‘a’ é a estimativa do parâmetro α e ‘b’ é a estimativa do 

parâmetro β e é chamado de coeficiente de regressão linear. 

Para atender o modelo de Ohlson, será seguido o processo decisório para análise de re-

gressão múltipla (HAIR et al., 2005, p. 143), na proporção em que os dados forem obtidos e 

tratados. Como já se observou em outros estudos, é importante estar atento à possibilidade de 

os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento e os gastos com propaganda serem apurados 

no exercício corrente implicando um desempenho financeiro inferior (CHEN et al., 2005, p. 

170), assim como é fundamental observar a significância de cada dimensão do capital intelec-

tual (SWARTZ et al., 2006, p. 77) para decidir o caso de usar a análise de dados em painel. 

No processo de tomada de decisão em análise de investimento, a análise estatística de 

dados pode ser muito útil, quer existam ou não séries históricas dos parâmetros desejados. 

Desta forma, “a descrição estatística destes dados indica qual a melhor distribuição de proba-

bilidade para a variável aleatória e pode ser utilizada para se obter uma melhor noção do quão 

arriscado é o projeto” (MOTTA e CALÔBA, 2002, p.298). Quando há dados disponíveis, um 

dos testes mais conhecidos de aderência é (SHESKIN, 2007, pp. 577-587) o de Komolgorov-

Smirnov. 

Para analisar as variáveis ao longo do tempo será utilizada a ferramenta de apresentação 

de dados em painel, (PINDYCK;RUBINFELD, 2004, p. 289) que desempenha um corte 

transversal das diversas informações obtidas da base consultada, (WOOLDRIDGE, 2000, p. 

349) fazendo a estimativa com modelo subjacente de mínimos quadrados ordinários – OLS 

(DAVIDSON; MACKINNON, 2004, p.296). Conforme se assumirem algumas situações em 

face de observações múltiplas, (CAMERON; TRIVEDI, 2005, p.656) pode ser mais fácil de 

realizar um controle sobre a heterogeneidade e fazer inferências a respeito de uma dependên-

cia dinâmica, (HAYASHI, 2000, p. 286). Nesse aspecto, tem--se interesse particular quanto 

aos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento e gastos com propaganda. 

Assim que os dados estiverem extraídos da base de dados Datastream™ e estruturados, 

há de se observar se não há problemas de heterocedasticidade (GUJARATI, 2004, p. 640) ou 

ainda de autocorrelação, que podem invalidar a conclusão (HEIJ et al., 2004, p. 682). Por isso, 

na aplicação do modelo de Ohlson, serão feitos testes a cada par de anos subsequentes para 

discernir se (WOOLDRIDGE, 2000, p.10) se enquadram em “pooled cross section” ou em 

dados de painel. 
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3.5 Hipóteses 

 

 

As hipóteses formuladas em cada âmbito específico podem ser observadas pelo grupo de 

variáveis conforme quadro abaixo: 

Dimensão de Ca- |Variável | Referencial teórico e de pesquisas anteriores que proporcionam embasamento 
pital Intelectual |mostra  |                   . 
Capital  |NE | (EDVINSSON; MALONE, 1997, pp. 146-160), (LIEBOWITZ; SUEN, 2000, pp. 56- 
.  | | 60), (MARR; ADAMS, 2004, pp. 20-24) 
Humano  |SNE | (LIEBOWITZ; SUEN, 2000, pp. 56-60), (STEWART, 1998) 
.  |NINE | (BRENNAN; CONNEL, 2000, pp. 215-220), (DZINKOWSKI, 2000, pp. 32-36)      . 
Capital  |SGR | (BUREN, 1999, pp. 5-7), (BRENNAN; CONNEL, 2000, pp. 215-220); (DZINKOW- 
de  | | SKI, 2000, pp. 32-36) 
Consumidores |AES | (EDVINSSON; MALONE, 1997, pp. 146-160)              . 
Capital de |RDES | (EDVINSSON; MALONE, 1997, pp. 146-160), (BUREN, 1999, pp. 5-7) 
Inovação | |                   . 
Capital de |SGAENI | (EDVINSSON; MALONE, 1997, pp. 146-160), (STEWART, 1998), (BUREN, 1999 
de  | | pp. 5-7), (ROOS; ROOS, 1997, pp. 415-419) 
Processo |SGAES | (EDVINSSON; MALONE, 1997, pp. 146-160) 
Quadro 19: Variáveis representativas de capital intelectual 
Fonte: Adaptação para este estudo de (WANG, 2008, p. 554) 

Γit = ƒ(α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α4NEit + α5SNEit + α6NINEit + α7SGRit + α8AESit + 

α9RDESit + α10SGAENIit + α11 SGAESit + εit)                                                                      (1) 

As variáveis de controle que se utilizam são BVS - Valor Contábil da Ação, NIS - Re-

ceita Líquida por Ação e TAS - Ativo Total por Ação, que fazem parte das equações de hipó-

teses, utilizando o método de Ohlson, com regressão linear. As hipóteses dizem respeito a 

cada dimensão de Capital, como espécie do gênero capital intelectual, para saber se estatisti-

camente podem ser consideradas semelhantes: hipótese nula, ao nível de significância bicau-

dal de 5% (BISQUERRA et al. 2004, p. 92), testando H0 e H1 de forma a confirmar ou negá-

las, com a seguinte consistência: 

H0:  α1 = α2 = α3 = α4 = α5 = ... αk = 0                                                                  (4) 

H1: α1 ≠ 0 , α2 ≠ 0 , α3 ≠ 0 , α4 ≠ 0 , α5 ≠ 0 , ... αk ≠ 0                                         (4a) 

Para as variáveis de controle, obtém-se a equação: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + εit                                                        (5) 

Para o Capital Humano, obtém-se a equação: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α4NEit + α5SNEit + α6NINEit + εit      (6) 

Para o Capital de Consumidores: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α7SGRit + α8AESit + εit                       (7) 

Para o Capital de Inovação, obtém-se a equação: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α9RDESit + εit                                       (8) 

  



 73
 

Para o Capital de Processo, obtém-se a equação: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α10SGAENIit + α11SGAESit + εit         (9) 

em que: 

- Γit é o preço de mercado da ação da empresa i no instante t 

- BVS é o Valor Contábil da Ação 

- NIS é a Receita Líquida por Ação 

- TAS é o Ativo Total por Ação 

- NE é o Número de Empregados 

- SNE são as Vendas por Número de Empregados 

- NINE é a Receita Líquida por Número de Empregados 

- SGR é a Taxa de Crescimento de Vendas 

- AES são as Despesas com Propaganda por Ação 

- RDES são os Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento por Ação 

- SGAENI são as Despesas Gerais de Administração por Número de Empregados 

- SGAES são as Despesas Gerais de Administração por Vendas 

 

 

3.6 Limitações 

 

 

Dados secundários disponíveis em Datastream® da Thomson/Reuters™, que cumprem 

uma quantidade de amostras suficiente para satisfazer as premissas de tratamento estatístico, 

com medidas monetárias estáveis, por isso, foram escolhidas apenas empresas norte-

americanas para comporem o quadro amostral. O modelo de Ohlson também acarreta limita-

ção em face de suas duas premissas elementares que sustentam o modelo: a primeira assegura 

que o Saldo Final do Período implica que o aviamento4 é igual ao valor presente dos futuros 

ganhos anormais esperados; a segunda assume que os ganhos anormais obedecem a um pro-

cesso autorregressivo, de tal sorte que o aviamento (goodwill ou capital intelectual) é igual 

aos ganhos anormais correntes, parametrizado por uma constante. A validação dessas duas 

premissas resulta a possibilidade de derivar a valoração pela assunção de que os processos de 

ganhos anormais prescindem de referir-se aos dividendos esperados no passado e no futuro.  

                                                 
4 na leitura do modelo de Ohlson, será entendida terminologia da Contabilidade em que aviamento (goodwill – 
[veja ANTUNE; MARTINS, 2002, P.41]) tem o significado de capital intelectual para este estudo e tantos outros 
referidos 

  



 

 

74
 

 

Na filtragem de dados, foram tiradas da amostragem as empresas que têm seus valores 

mobiliários via American Depositary Receipt - ADR, pois o número de ações reais pode não 

corresponder ao número de ações emitidas via ADR, afora a questão cambial, que pode gerar 

uma situação anormal, conforme o interesse da instituição financeira emissora de ADR. 

As empresas cujas ações são negociadas em moedas diversas do dólar norte-americano 

também foram extraídas da amostra por falta de uniformidade da unidade monetária, o que 

não é permitido no tratamento estatístico. 

 



4. Análise de resultados 

 

 

A análise de resultados parte de algumas premissas concernentes à regressão linear múl-

tipla, que foi utilizada como espinha dorsal do projeto. As premissas que se encontram subja-

centes à regressão múltipla (SHESKIN, 2007, p. 1437) são normalidade multivariada, homo-

cedasticidade, linearidade, normalidade e independência dos resíduos, sendo que se ressalta 

ainda que, como não há consenso a respeito de um valor de corte específico indicativo da pre-

sença de multicolinearidade, pode-se asseverar com base em alguns autores que se a correla-

ção entre duas variáveis independentes for superior a 0,9, a multicolinearidade está presente, 

da mesma forma que o fato da presença de correlações acima de 0,7 pode levantar a bandeira 

vermelha sugerindo um problema em potencial, segundo outros autores, e, por derradeiro, 

outros mais afirmam que valores acima de 0,8 são indicadores de problemáticas que podem 

exsurgir.  

Conclui-se que, sempre que houver multicolinearidade, a sugestão geral é a de que ou 

uma das variáveis correlatas seja abandonada da análise, ou seja realizada um amálgama delas 

como uma variável combinada singular. A premissa da linearidade (HAYASHI, 2000, p. 5) 

não é tão restritiva como pode parecer à primeira vista, uma vez que tanto a variável depen-

dente quanto as provedoras da regressão podem ser transformadas, como é o caso clássico da 

econometria que relaciona o logaritmo do salário em vez de salário empregatício como variá-

vel dependente em função das variáveis independentes, como escolaridade, experiência, sexo 

etc., ou ainda como a utilização interpretativa da transformação logarítmica (HEIJ et. al, 2004, 

p. 296) por diversas razões de conveniência. A premissa da normalidade multivariada signifi-

ca que todas as variáveis estão distribuídas normalmente, o que pode ser verificado pela análi-

se de tendência e de curtose (SHESKIN, 2007, p. 1437), além de assumir que as combinações 

lineares de cada par de variáveis também possuem a distribuição normal.  

Não se trata de multilinearidade perfeita (HSIAO, 2003, p. 35), mas que os coeficientes 

αi que compõem a equação (1) fundamental deste projeto sejam fixos e constantes e, para tal, 

na utilização de amostragem finita, em que o estimador de covariância é o melhor estimador 

linear sem viés - BLUE, remanescendo assim aquiescente ao modelo de Ohlson. Este trabalho 

foca dois conjuntos específicos de empresas de capital aberto norte-americanos, que corres-

pondem aos setores de tecnologia em equipamento e de aparelhos eletro-eletrônicos, o que se 

enquadra no modelo de efeitos fixos sugerido (BALTAGI, 2001, p. 12) para um determinado 

número de empresas.  
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A premissa de homocedasticidade se aplica na regressão múltipla para cada variável in-

dependente em que se baseia para prever a variável dependente, de tal sorte que (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2004, p. 166) a variância dos resíduos ao longo de todas as variáveis indepen-

dentes sejam constantes. Caso ocorra heterocedasticidade e possa ser atribuída a uma única 

variável independente, (HAIR et al., 2005, p. 154) uma ação corretiva pode ser o procedimen-

to de mínimos quadrados ponderados, o que é analisado conforme as tabelas geradas pelo 

programa de estatística. Cabe ainda o alerta de que se poderiam fazer diversas regressões sim-

ples (HEIJ et al., 2004, p. 118) entre a variável dependente e cada variável explanatória sepa-

radamente, contudo os resultados poderiam levar a erro de interpretação, caso as variáveis 

explanatórias sejam mutuamente relacionadas. 

Ao se estudar o coeficiente de correlação de momento-produto de Pearson, observa-se 

que se assumiu a homocedasticidade entre as variáveis sob estudo como corolário do teste t 

(SHESKIN, 2007, p. 748) para duas amostras independentes de n variáveis X1 e de n variá-

veis X2, em que o valor  representa o coeficiente entre elas, assim expresso: r XX 21
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, cujo numerador também é co-

nhecido como a soma dos produtos. Se o valor de r  é próximo de zero, significa que o 

numerador é próximo de zero, já que o denominador é um número positivo e a interpretação é 

de que basicamente não há correlação entre as variáveis. Ao se tomar a soma dos produtos e 

se dividir por ‘n-1’, obtém-se a covariância entre as variáveis. 
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Assim, ao se colocar as covariâncias em forma matricial e resultar em uma matriz iden-

tidade, ou muito próximo a ela, vai significar que não há multicolinearidade, por meio da 

constatação de covariância nula entre as variáveis independentes. 

Da mesma forma que a tradicional dispersão de dados para as famílias de mais alta ren-

da em relação à sua propensão marginal a poupar tem sido superior do que aquela para as fa-

mílias de mais baixa renda, é razoável esperar que situações semelhantes ocorram ao se anali-

sarem dados relativos a empresas. Como o elastério de número de empregados é extenso para 

as empresas analisadas nos dois setores de atividades econômicas escolhidos, houve-se por 

bem extirpar da amostragem aquelas que tiveram em algum ano entre 2000 e 2008 menos do 
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que cem empregados, além de provavelmente afastar as empresas classificadas nesses setores, 

mas que, na realidade, são apenas as controladoras. De fato, tal filtragem arbitrária contribuiu 

para mitigar a heterocedasticidade, observável em estatística descritiva. Mesmo assim, com 

esta e outras filtragens, foge ao princípio da razoabilidade a presunção de que a variância do 

erro se mantenha estável.  

Tal situação (PINDYCK; RUBINFELD, 2004, p. 166) é mais costumeira de observação 

em corte transversal do que na série temporal e, como se está trabalhando com painel de da-

dos, não se pode olvidar tal fenômeno, cuja presença faz com que o método dos mínimos 

quadrados ordinários confira uma ponderação mais acentuada para aquelas observações, cujas 

variâncias de erro são mais elevadas do que aquela para as de variâncias de erro menores, 

justamente devido à ponderação ínsita a esse método que faz com que os parâmetros sejam 

não tendenciosos e consistentes, mas não eficientes. Destarte, fica violada a premissa de vari-

ância de erro constante, (HEIJ et al., 2004, p. 320) o que implica que a matriz de covariâncias 

não mais é a identidade, mas sua diagonal principal é dada por σ 2

i
, apesar de ainda se manter 

uma matriz diagonal, tendo em vista que os distúrbios remanescem não correlacionados. Ao 

se tentar manter a fórmula padrão sem observar a presença da heterocedasticidade, os resulta-

dos trarão estimativas tendenciosas (PINDYCK; RUBINFELD, 2004, p. 168) e os testes esta-

tísticos e os intervalos de confiança estarão errados. Durante o desenvolvimento dos procedi-

mentos relativos à sistemática de estimar a matriz de covariância dos parâmetros por Mínimos 

Quadrados Ordinários - OLS, (DAVIDSON; MACKINNON, 2004, p. 196) uma premissa 

embasadora é a de que os termos de erro do modelo de regressão são distribuídos de forma 

independente e idêntica – IID.  

Mesmo violando esse pressuposto, focando o modelo com elementos de regressão exó-

genos e condicionados à função de transformação matricial, os termos representativos do erro 

sendo não correlacionados e com média zero, encontra-se solução para tal situação, mesmo 

sem terem a mesma variância. 

Há casos específicos em que é possível chegar-se a um juízo concernente à forma pro-

vável (LUCHETTI, 2008, p. 97) da heterocedasticidade e de aplicar uma correção específica, 

no entanto, não é o mais comum de ocorrer. Sendo os dados obtidos por meio de um processo 

gerador de dados – DGP (que é o análogo em Econometria de uma população em Bioestatísti-

ca), seguindo o modelo de regressão com regressores exógenos, (DAVIDSON; MACKIN-

NON, 2004, p.200) conforme a equação abaixo transcrita: 

uXy += β , E(u) = 0, Ω=)( uuE T , onde Ω é a matriz diagonal de covariância de er-
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ro, seja qual for a sua forma, com o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários – OLS - , 

obtém-se a freqüentemente chamada matriz de covariância sanduíche: 

β̂

XT 1111

00
)()()()()())ˆ)(ˆ(( −−−− Ω==−− XXXXuEXE XXXXuXX TTTTTTTββ ββ

em que a matriz de covariância de um estimador ineficiente muito frequentemente toma essa 

forma de sanduíche, o que pode ser visto de forma intuitiva porquê o estimador OLS é inefici-

ente, quando há heterocedasticidade, apercebendo-se que as observações amostrais de baixa 

variância presumivelmente levam mais informações sobre os parâmetros do que as observa-

ções com alta variância. Uma saída foi apresentada por White, por meio da matriz diagonal 

, cujos elementos diversos de zero podem ser estimados usando-se os resíduos quadrados 

dos OLS – Mínimos Quadrados Ordinários, por meio da equação assim descrita (LUCHETTI, 

2008, p. 97): 

Ω̂

11 )(ˆ)()ˆ(ˆ −− ′Ω′′= XXXXXXraV h
β  

que foi denominada por White como um estimador de matriz de covariância de heterocedasti-

cidade consistente - HCCME.  

A sequência de filtragem de dados é a seguinte: a partir da obtenção dos dados do siste-

ma Datastream® da Thomson das empresas norte-americanas de capital aberto dos setores de 

(i) tecnologia em equipamento, e (ii) aparelhos eletro-eletrônicos com um total de (i) 708 e 

(ii) 548 empresas, foram selecionadas as que possuem dados relativos às variáveis de estudo 

nos exercícios de 2000 a 2008, e obrigatoriamente as vendas líquidas de 1999, para se obter a 

variável de crescimento de vendas. Remanesceram (i) 254 e (ii) 154. Em seguida, foram eli-

minadas com dados incompatíveis com o estudo que não prevê Patrimônio Líquido negativo, 

o que implica um valor contábil da ação negativo, ou vendas líquidas negativas, o que falsea-

ria o crescimento em vendas e ainda aquelas que possuíam menos de cem empregados em 

algum exercício, conforme se esclareceu no referencial teórico. Sobraram (i) 182 e (ii) 117 

empresas filtradas. 

Nos testes estatísticos exordiais, observou-se a alta correlação entre duas variáveis inde-

pendentes explicativas do capital humano - SNE e NINE, e, seguindo o referencial teórico, 

esta última foi extirpada, remanescendo a variável representativa de capital humano: SNE. 

Assim a equação fundamental do estudo passou a ter a seguinte forma: 

Γit = ƒ(α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α4NEit + α5SNEit + α7SGRit + α9RDESit + 

α10SGAENIit + α11 SGAESit + εit)                                                                      (1_Rev.2) 

e a representativa de capital humano: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α4NEit + α5SNEit + εit                        (6_Rev.1) 
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Devido à sua característica de espalhamento da variável independente de número de 

empregados - NE, utilizou-se a transformada logarítmica de em vez dela própria. 

Como corolário dessas observações estatísticas preliminares, foram introduzidas altera-

ções na equação fundamental desse estudo, assim resultando a revisão de número 3: 

Γit = ƒ(α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α’4ℓn(NEit) + α5SNEit + α7SGRit + α9RDESit + 

α10SGAENIit + α11 SGAESit + εit)                                                                              (1_Rev.3) 

e a representativa de capital humano: 

Γit = α0 + α1BVSit + α2NISit + α3TASit + α’4ℓn(NEit) + α5SNEit + εit                        (6_Rev.2) 

Apresentam-se a seguir as tabelas resultantes após todas as considerações pertinentes 

anteriores, que foram desenvolvendo o modelo inicial (WANG, 2008, p. 558) até o acima 

descrito em sua derradeira revisão. 

A partir da teoria estatística embasadora, observa-se que os resultados, em relação aos 

valores de média, mínimo e desvio padrão, indicam que este último tem uma magnitude gran-

de quando comparada com a diferença entre os outros dois, o que afasta daquela figura tradi-

cional de uma distribuição normal. Por exemplo: a variável dependente preço de mercado da 

ação no setor de tecnologia em equipamento tem média de US$16.96, mínimo de US$.005 e 

σ=US$19.667. 

Por outro lado, as correlações entre as variáveis de estudo não são problemáticas, sendo 

que somente em uma única situação superou 0,7, mesmo assim foi entre duas variáveis de 

controle (receita líquida por ação e ativo total por ação) no setor de aparelhos eletro-

eletrônicos (0,7769), o que, segundo alguns autores que consideram até 0,8 como aceitável, 

não chega a ser problemático. 

No que tange aos coeficientes de regressão linear, aquele relativo à variável independen-

te - valor contábil da ação - demonstra-se, no âmbito geral, estável influência na estimativa do 

preço de mercado da ação pelos métodos de mínimos quadrados ordinários e de mínimos 

quadrados robustos, respectivamente com relação às equações (6), (7), (8), (9), (1): 1.6821, 

1.5602, 1.5749, 1.5878, 1.5217 no setor de tecnologia em equipamento e 1.7214, 1.8508, 

1.7279, 1.8671, 1.5275 no setor de aparelhos eletro-eletrônicos e por isso foi eleita a balizado-

ra do método dos mínimos quadrados ponderados, já que todos os valores de ‘p’ são nulos. 

Já a variável independente - receita líquida por ação – teve um comportamento inverso 

no setor de tecnologia em equipamento , respectivamente em relação às equações (6), (7), (8), 

(9), (1): -0.7009, -0.2954, -0.2125, -0.3972, -0.3628, quando comparados aos mesmos coefi-

cientes no de aparelhos eletro-eletrônicos: 0.3486, 0.2915, 0.3336, 0.5064, 0.3960, 0.5982. A 

variável de despesas gerais de administração por vendas dentro do contexto do capital de pro-
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cessos teve comportamento diverso no setor de tecnologia em equipamento, com seu coefici-

ente -24.1081, quando comparado com o do setor de aparelhos eletro-eletrônicos: 7.2179, 

ambos dentro da regressão com o método dos mínimos quadrados ponderados. O coeficiente 

de gastos com pesquisa e desenvolvimento teve um comportamento diverso do esperado, se-

gundo o referencial teórico, pois influencia mais no setor de aparelhos eletro-eletrônicos, com 

coeficientes 14.1806 e 5.6812 nas equações (8) e (1) nas regressões pelo método dos mínimos 

quadrados ponderados do que no setor de tecnologia em equipamento, com coeficientes 

9.1253 e 0.6275 para as mesmas situações. 

Os resultados de modelo pelos dados em painel mostram uma influência oposta de efeito 

fixo e efeito aleatório nos coeficientes de receita líquida por ação, de logaritmo neperiano do 

número de empregados, de constante, respectivamente 1.8045, -0.1442 / -3.7051, 2.9429 / 

34.6684, -12.9607 no setor de tecnologia em equipamento, enquanto que essa divergência só 

ocorre para a variável independente logaritmo neperiano do número de empregados no setor 

de aparelhos eletro-eletrônicos.  

Os resultados de modelo pelos dados em painel mostram uma influência oposta de efeito 

fixo e efeito aleatório no coeficiente da única variável representativa do capital de inovação 

gastos em pesquisa e desenvolvimento por ação -5.3338, 6.5170 no setor de tecnologia em 

equipamento, enquanto essa divergência não ocorre no outro setor estudado, o de aparelhos 

eletro-eletrônicos. 

Tabela 2: Resumo dos resultados de regressão do modelo pelo método dos Mínimos Quadra-
dos Ponderados com balizamento em ‘BVS’, agrupados por tipo de capital intelectual e este 
aglutinado para o setor de tecnologia em equipamento das empresas norte-americanas de capi-
tal aberto filtradas: 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
entre  |r2_a |    0.1041      0.1573      0.1479      0.1086      0.1266      0.2070   
2000 e |   F |   64.3730     62.1155     72.0129     50.8761     48.4628     48.4871   
2008   |   N |      1638        1638        1638        1638        1638        1638   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.1146      0.2353      0.1089      0.1092      0.1449      0.2613   
de 2000|   F |    8.8117     12.1387      6.5324      6.5461      7.1327      8.1128   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.1157      0.2408      0.1116      0.1201      0.1633      0.2385   
de 2001|   F |    8.8946     12.4848      6.6856      7.1754      8.0670      7.2976   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.1932      0.2878      0.1888      0.1957      0.2036      0.2734   
de 2002|   F |   15.4500     15.6297     11.5348     12.0094     10.2528      8.5664   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.2945      0.3589      0.3071      0.3044      0.2928      0.3728   
de 2003|   F |   26.1874     21.2638     21.0578     20.8055     15.9846     12.9548   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.3457      0.4306      0.3514      0.3499      0.3508      0.4268   
de 2004|   F |   32.8832     28.3707     25.5124     25.3586     20.5584     15.9754   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.4425      0.5332      0.4398      0.4456      0.4517      0.5309   
de 2005|   F |   48.8859     42.3450     36.5239     37.3729     30.8181     23.7640   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.5000      0.5761      0.5150      0.5001      0.5211      0.5765   
de 2006|   F |   61.3354     50.2018     49.0454     46.2704     40.3968     28.3764   
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-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.4603      0.5225      0.4805      0.4605      0.4648      0.5297   
de 2007|   F |   52.4524     40.6052     42.8489     39.6251     32.4446     23.6552   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.4181      0.4646      0.4183      0.4151      0.4147      0.4605   
de 2008|   F |   44.3412     32.4093     33.5345     33.1111     26.6472     18.1683   

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice N) 
Tabela 3: Resumo dos resultados de regressão do modelo pelo método dos Mínimos Quadra-
dos Ponderados com balizamento em ‘BVS’, agrupados por tipo de capital intelectual e este 
aglutinado para o setor de aparelhos eletro-eletrônicos das empresas norte-americanas de capi-
tal aberto filtradas: 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
entre  |r2_a |    0.3068      0.3424      0.3096      0.3270      0.3198      0.3895   
2000 e |   F |  156.1669    110.5567    118.9203    128.7614     99.9376     75.5617   
2008   |   N |      1053        1053        1053        1053        1053        1053   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.1806      0.2144      0.1744      0.2165      0.2070      0.2654   
de 2000|   F |    9.5202      7.3329      7.1247      9.0147      7.0548      5.6555   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.2809      0.4418      0.2826      0.3069      0.2841      0.4953   
de 2001|   F |   16.1046     19.3585     12.4255     13.8408     10.2065     13.6500   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.3552      0.4272      0.3691      0.3531      0.3546      0.4920   
de 2002|   F |   22.2984     18.3005     17.9687     16.8265     13.7462     13.4820   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.3589      0.4504      0.3673      0.3762      0.3789      0.5289   
de 2003|   F |   22.6508     20.0098     17.8340     18.4922     15.1515     15.4706   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.3176      0.3866      0.3115      0.3251      0.3147      0.4150   
de 2004|   F |   18.9961     15.6192     14.1197     14.9673     11.6542     10.1440   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.3865      0.3929      0.3803      0.3956      0.3865      0.4107   
de 2005|   F |   25.3561     16.0173     18.8003     19.9831     15.6137      9.9832   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.5461      0.5560      0.5499      0.5445      0.5372      0.5585   
de 2006|   F |   47.5223     30.0513     36.4270     35.6705     27.9344     17.3021   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.5216      0.5242      0.5120      0.5240      0.5349      0.5575   
de 2007|   F |   43.1649     26.5563     31.4267     32.9262     27.6774     17.2375   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
no ano |r2_a |    0.4840      0.4803      0.4823      0.4826      0.4824      0.4850   
de 2008|   F |   37.2653     22.4428     28.0172     28.0461     22.6239     13.1366   

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice O) 
Observa-se que os resultados são mais significativos nos últimos exercícios. Caso esta 

tendência seja mantida nesses níveis de R2 ajustado, esse modelo utilizado neste trabalho po-

derá contribuir para a determinação do preço de mercado da ação. Há de se ter em mente que 

os valores tabulados acima correspondem a uma análise de regressão pelo método dos míni-

mos quadrados ponderados tendo como variável balizadora o valor patrimonial da ação e que 

a análise de painel apontou para a existência de efeitos aleatórios e de heterodacisticidade, de 

tal sorte a influência preponderante sobre a variável dependente é de outros fatores que não o 

conjunto de variáveis explicativas. 
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4.1 Análise do setor de tecnologia em equipamento norte-americano 

 

 

As tabelas elaboradas a seguir trazem os resultados obtidos por intermédio do programa 

computacional STATA®, conforme seleção de dados realizados com base no referencial teó-

rico. 

Nas duas primeiras Tabelas estão dispostos os resultados da estatística descritiva para se 

ter uma ideia preliminar dos dados que se têm à disposição, da sua dispersão e se fazer uma 

verificação de possível correlação entre as variáveis explicativas e a variável dependente in-

clusive. 

Tabela 4: de resultados de estatística descritiva para o setor de tecnologia em equipamento das 
empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 
   variáveis |         Média     Desvio padrão     Mínimo       Máximo 
-------------+----------------------------------------------------------- 
           p |        16.959760    19.667290      0.00500     294.4373 
         bvs |         6.460204     4.602992      0.00500      34.3410 
         nis |         2.898224     4.091989      0.03594      38.5726 
         tas |        10.74509      8.086025      0.41513      52.5487 
        lnne |         7.192406     1.525035      4.57471      12.0552 
         sne |       318.243700   230.811400     17.47944    1764.0370 
         sgr |         0.155067     0.428009     -0.73479       4.6913 
        rdes |         0.203062     0.171620      0.00000       1.2492 
      sgaeni |        27.441230    18.004170      0.64182     145.6250 
       sgaes |         0.097579     0.061003      0.00497       0.7390 
Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice N) 

Tabela 5: das correlações entre as variáveis de estudo para o setor de tecnologia em equipa-
mento das empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 
variáveis|      p     bvs     nis     tas    lnne     sne     sgr    rdes  sgaeni   sgaes 
---------+----------------------------------------------------------------------------------- 
       p |  1.0000 
     bvs |  0.3571  1.0000 
     nis |  0.0585  0.3252  1.0000 
     tas |  0.1811  0.6062  0.5958  1.0000 
    lnne |  0.2509  0.2331  0.1990  0.4416  1.0000 
     sne |  0.1034  0.1443  0.4747  0.1994 -0.0327  1.0000 
     sgr |  0.2228  0.0563 -0.0438 -0.0282 -0.0493  0.0456  1.0000 
    rdes |  0.1989  0.3560  0.0020  0.3332  0.2384 -0.0030 -0.0078  1.0000 
  sgaeni |  0.1117  0.0034 -0.0941 -0.1649 -0.2481  0.5266  0.1198  0.2744  1.0000 
   sgaes | -0.0261 -0.1374 -0.3365 -0.3312 -0.3237 -0.2567  0.1257  0.1490  0.4665  1.0000 

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice N) 

Nenhuma é superior a 0,7: pode-se prosseguir, sem estado de atenção, quanto a problemáticas. 
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Quadro 20: dos gráficos de dispersão de cada par de variáveis de estudo para o setor de tecnologia em equipa-
mento das empresas norte-americanas de capital aberto filtradas: 
Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice N) 
Tabela 6: Resultados de regressão do modelo pelo método dos Mínimos Quadrados Ordiná-
rios, agrupados por tipo de capital para o setor de tecnologia em equipamento das empresas 
norte-americanas de capital aberto filtradas: 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.6576*     1.6821*     1.5602*     1.5749*     1.5878*     1.5217*  
             |    0.1241      0.1206      0.1217      0.1262      0.1243      0.1201   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         nis |   -0.2638     -0.4878***  -0.2297     -0.1441     -0.3349***  -0.1639   
             |    0.1382      0.1505      0.1351      0.1424      0.1402      0.1604   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         tas |   -0.0520     -0.3133*    -0.0150     -0.1287     -0.0021     -0.2991*  
             |    0.0832      0.0874      0.0814      0.0861      0.0846      0.0887   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
        lnne |                3.1000*                                         3.2879*  
             |                0.3248                                          0.3316   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         sne |                0.0109*                                         0.0019   
             |                0.0022                                          0.0037   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         sgr |                            9.1882*                             9.1151*  
             |                            1.0406                              1.0155   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
        rdes |                                        9.7801*                 2.8523   
             |                                        2.9511                  3.1606   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
      sgaeni |                                                    0.1441*     0.1309*  
             |                                                    0.0286      0.0488   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
       sgaes |                                                  -19.4437**   -8.2558   
             |                                                    8.9177**   11.2043   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
       _cons |    7.5745*   -14.9031*     6.2822*     6.6003*     5.6397*   -18.2174*  
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             |    0.8280      2.3354      0.8223      0.8762      1.3157      2.7971   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
        r2_a |    0.1299      0.1824      0.1690      0.1352      0.1422      0.2282   
           F |   82.4502     74.0488     84.2428     64.9612     55.2613     54.7710   
           N |      1638        1638        1638        1638        1638        1638 

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice N) 
Tabela 7: Resultados de regressão do modelo pelo método dos Mínimos Quadrados Pondera-
dos com balizamento em ‘BVS’, agrupados por tipo de capital para o setor de tecnologia em 
equipamento das empresas norte-americanas de capital aberto filtradas: 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.6978*     1.6167*     1.6318*     1.6057*     1.5810*     1.5191*  
             |    0.1446      0.1421      0.1426      0.1472      0.1447      0.1405   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         nis |   -0.3158***  -0.7009*    -0.2954***  -0.2125     -0.3972**   -0.3628*** 
             |    0.1483      0.1600      0.1460      0.1517      0.1498      0.1701   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         tas |    0.0423     -0.1528      0.0757     -0.0313      0.0958     -0.1598   
             |    0.0821      0.0866      0.0802      0.0855      0.0823      0.0873   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        lnne |                2.5108*                                         2.8135*  
             |                0.3068                                          0.3157   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         sne |                0.0149*                                         0.0046   
             |                0.0021                                          0.0036   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         sgr |                            8.5699*                             8.2986*  
             |                            0.9143                              0.9007   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        rdes |                                        9.1253*                 0.6275   
             |                                        3.0743                  3.3027   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
      sgaeni |                                                    0.1787*     0.1349*  
             |                                                    0.0264      0.0459   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
       sgaes |                                                  -24.1081*    -8.7894   
             |                                                    7.6036      9.5163   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
       _cons |    6.5104*   -12.6013*     5.2014*     5.7340*     4.3601*   -16.0222*  
             |    0.7617      2.1256      0.7511      0.8057      1.2052      2.5716   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1041      0.1573      0.1479      0.1086      0.1266      0.2070   
           F |   64.3730     62.1155     72.0129     50.8761     48.4628     48.4871   
           N |      1638        1638        1638        1638        1638        1638   

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice N) 
Tabela 8: Resultados de regressão do modelo pelo método dos Mínimos Quadrados Robustos, 
agrupados por tipo de capital para o setor de tecnologia em equipamento das empresas norte-
americanas de capital aberto filtradas: 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.6576*     1.6821*     1.5602*     1.5749*     1.5878*     1.5217*  
             |    0.3150      0.3126      0.3179      0.3292      0.3239      0.3341   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         nis |   -0.2638*    -0.4878*    -0.2297***  -0.1441     -0.3349***  -0.1639   
             |    0.0922      0.1519      0.0930      0.1045      0.1116      0.1962   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         tas |   -0.0520     -0.3133     -0.0150     -0.1287     -0.0021     -0.2991   
             |    0.1546      0.1775      0.1541      0.1507      0.1547      0.1637   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        lnne |                3.1000*                                         3.2879*  
             |                0.3956                                          0.4718   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         sne |                0.0109                                          0.0019   
             |                0.0039                                          0.0065   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         sgr |                            9.1882*                             9.1151*  
             |                            2.4794                              2.2590   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        rdes |                                        9.7801                  2.8523*** 
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             |                                        3.4883                  4.1303   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
      sgaeni |                                                    0.1441      0.1309   
             |                                                    0.0564      0.0958   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
       sgaes |                                                  -19.4437     -8.2558   
             |                                                   20.1769     23.1601   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
       _cons |    7.5745*   -14.9031*     6.2822*     6.6003*     5.6397*** -18.2174*  
             |    0.9754      3.0585      0.9219      0.9409      2.1563      4.9148   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1299      0.1824      0.1690      0.1352      0.1422      0.2282   
           F |   37.3654     35.1176     34.3032     40.4098     32.6598     36.7418   
           N |      1638        1638        1638        1638        1638        1638   

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice N) 
Tabela 9: Resultados de modelo pelos dados em painel, agrupados por tipo de capital para o 
setor de tecnologia em equipamento das empresas norte-americanas de capital aberto filtradas: 
   Variáveis |  Variáveis de Controle      Capital Humano        Capital de  Consumidores  
             |  Efeito      Efeito         Efeito  Efeito        Efeito   Efeito          
             |  fixo        aleatório      fixo    aleatório     fixo     aleatório       
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |  1.8726*     1.8301*        1.9526*  1.7701*      1.6559*     1.6900*    
             |  0.1795      0.1445         0.1842   0.1382       0.1761      0.1424     
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         nis |  1.8651*     0.1901         1.8045* -0.1442       1.6739*     0.2166     
             |  0.3728      0.1906         0.3775   0.1912       0.3631      0.1880     
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         tas | -1.0455*    -0.3798*       -0.9196* -0.4970*     -1.0148*    -0.3531*    
             |  0.1352      0.1005         0.1422   0.1017       0.1315      0.0986     
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
        lnne |                            -3.7051***2.9429                                     
             |                             1.4642   0.4372                                     
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         sne |                             0.0031   0.0097*                                    
             |                             0.0046   0.0027                                     
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         sgr |                                                   9.3512*     9.2973*           
             |                                                   1.0154      0.9949            
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
       _cons | 10.6906*     8.6673*       34.6684*-12.9607*     10.8645*     7.7671*     
             |  1.5170      1.1442        10.3921   3.1455       1.4752      1.1340      
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
        r2_a |   -0.0215                 -0.0168                  0.0342               
           F |   49.8565                 31.7871                 60.7524               
           N |      1638        1638        1638        1638        1638        1638   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
continuação ... 
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
   Variáveis |  Capital de Inovação     Capital de Processo      Capital Intelectual   
             |  Efeito      Efeito      Efeito      Efeito       Efeito      Efeito    
             |  fixo        aleatório   fixo        aleatório    fixo        aleatório 
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |  1.8971*     1.7808*      1.8777*     1.7531*     1.8467*     1.5693*  
             |  0.1813      0.1460       0.1893      0.1455      0.1972      0.1379   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         nis |  1.9241*     0.2317       1.8740*     0.1074      1.6343*     0.0664   
             |  0.3780      0.1915       0.3762      0.1881      0.3746      0.1972   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         tas | -0.9950*    -0.4245*     -1.0476*    -0.3067***  -0.9827*    -0.4762*  
             |  0.1453      0.1050       0.1394      0.1017      0.1497      0.1051   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
        lnne |                                                  -3.7122***   3.2300*  
             |                                                   1.5813      0.4428   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         sne |                                                   0.0088      0.0038   
             |                                                   0.0060      0.0043   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         sgr |                                                   9.0549*     9.3170*  
             |                                                   1.0238      0.9942   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
        rdes | -5.3338      6.5170                               3.3160      2.9007   
             |  5.6375      3.7095                               5.8129      3.7738   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
      sgaeni |                          -0.0155      0.1025*    -0.1677***   0.0852   
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             |                           0.0558      0.0363      0.0758      0.0554   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
       sgaes |                           4.2690     -9.0734     16.8111      0.0912   
             |                          11.9793     10.0352     14.1634     12.1536   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
       _cons | 10.9020*     8.0221*     10.6636*     6.6902*    35.6286*** -17.0820*  
             |  1.5334      1.1798       2.0921      1.6297     11.6535      3.5964   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
        r2_a | -0.0216                  -0.0228                  0.0369               
           F | 37.6135                  29.9070                 28.0722               
           N |    1638        1638         1638        1638        1638        1638   

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice N) 
Observando o resultado das regressões (i) de mínimos quadrados ordinários - OLS, (ii) 

de mínimos quadrados ponderados - WLS e (iii) de mínimos quadrados robustos – RLS, em 

relação às variáveis de controle (Tabelas 4, 5, 6), os R2’s ajustados, que são respectivamente 

0,1299, 0,1041, 0,1299, indicam que no mínimo 87% da variação do preço de mercado da 

ação são explicadas por outras informações diferentes da trinca de variáveis independentes de 

controle: Valor Contábil da Ação, Receita Líquida por Ação, Ativo Total por Ação, conforme 

a teoria do modelo de Ohlson.  

Observando o resultado das mesmas regressões acima indicadas em relação ao capital 

intelectual, que associa todas as variáveis independentes, os R2’s ajustados, que são respecti-

vamente 0,2282, 0,2070, 0,2282, indicam que no mínimo 77% da variação do preço de mer-

cado de ações são explicadas por outras informações diferentes do conjunto de variáveis esco-

lhidas para o modelo. Para a hipótese nula (H0 da fórmula 2) ser rejeitada, no nível de signifi-

cância de 5%, o valor crítico da estatística FANOVA deve superar 2,41, levando em conta o me-

nor grau de liberdade do numerador: 4 (relativo ao capital de inovação) e o menor do denomi-

nador – anual - 170. Todos os valores de F nos três tipos de regressão, em cada âmbito e em 

todos os anos (o detalhamento ano a ano se encontra no Apêndice N) superaram tal limite, o 

que justifica a rejeição da hipótese nula e pode-se concluir que há uma relação significativa 

entre o preço da ação e as variáveis representativas do capital intelectual, apesar da forte in-

fluência explicativa de outras informações, conforme dstaca o modelo de Ohlson. 

Observando o resultado estatístico dos dados de painel (Tabela 9), devem-se levar em 

conta os testes (i) estatístico de regressão de Breusch_Pagan, relativo à hipótese nula de acei-

tação de ‘pooled’ versus a rejeição que implica o efeito aleatório, (ii) estatístico de regressão 

de Hausman, relativo à hipótese nula de aceitação de efeito aleatório, versus a rejeição que 

implica efeito fixo, (iii) de heterocedasticidade de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg, cujo deta-

lhamento encontra-se no Apêndice N. Em todos os testes, para cada âmbito enfocado (variá-

veis de controle, capital humano, capital de consumidores, capital de inovação, capital de pro-

cesso e capital intelectual), o χ2 superou o limite implicando a rejeição de hipótese nula. As-

sim, o painel deve ser observado da óptica de existência de heterocedasticidade, com efeito 
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aleatório. 

Pode-se concluir que há uma relação estatisticamente significativa entre a valoração da 

empresa representada pela variável dependente - preço de mercado da ação, obtida para as 

117 empresas em todos os anos de 2000 a 2008 a partir do banco de dados da Datastream® 

Thomson-Reuters, e o conjunto de variáveis explicativas do capital intelectual, conforme e-

quação (1), obtidas ou diretamente das informações disponíveis, ou por quociente entre duas 

delas, ou por transformação de algumas delas, do mesmo banco de dados, porque a hipótese 

nula da fórmula (2) foi rejeitada. 

O significado é de que cerca de 20% da variável dependente pode ser explicada exclusi-

vamente pelo conjunto de variáveis do capital intelectual, conforme o modelo de Ohlson e o 

restante por outras informações dentro desse setor analisado para empresas de capital aberto 

com no mínimo mais de cem empregados em todos os exercícios. O modelo de análise de 

dados em painel com efeito aleatório informa que as variâncias das variáveis utilizadas tanto 

na seção transversal do grupo de empresas quanto na sequência temporal variam, o que impe-

de uma normalização de resultados.  

A dimensão mais importante e estável dentro das análises de regressão e de dados em 

painel, em todos os âmbitos de capital, como se estruturou o estudo, foi a de valor contábil da 

ação para determinar o valor de mercado da ação. Outra dimensão que contribuiu de forma 

convergente, exceto na análise de dados em painel no âmbito de capital de inovação no setor 

de tecnologia em equipamento foi gastos em pesquisa e desenvolvimento por ação, em face 

do comportamento divergente no efeito fixo em relação ao aleatório. Cabe a ressalva que nem 

todas as empresas destacam tais gastos no sistema de informações do banco de dados, sem 

que se tenha certeza de que, de fato, não investiram mesmo em pesquisa e desenvolvimento 

ou se embutiram em despesas gerais. As demais dimensões tiveram comportamentos instá-

veis, conforme se comentou anteriormente. 

 

 

4.2 Análise do setor de aparelhos eletro-eletrônicos norte-americano 

 

 

As tabelas elaboradas a seguir trazem os resultados obtidos por intermédio do programa 

computacional STATA®, conforme seleção de dados realizados com base no referencial teó-

rico. 
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Tabela 10: De resultados de estatística descritiva para o setor de aparelhos eletro-eletrônicos 
das empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 
   variáveis |         Média    Desvio padrão    Mínimo        Máximo 
-------------+----------------------------------------------------------- 
           p |       17.60151     16.35947        0.15         154.000 
         bvs |        7.957291     5.355469       0.024         52.644 
         nis |        5.039846     5.56249        0.0131403     59.19412 
         tas |       15.96382     15.01901        0.4900768    117.2066 
        lnne |        7.231969     1.531152       4.718499      11.99535 
         sne |      208.2126     181.1502        15.56213     1630.706 
         sgr |        0.1307267    0.4884248     -0.7862417     10.93053 
        rdes |        0.1276943    0.1693246      0.0000000      0.9338812 
      sgaeni |       14.14232     11.85715        0.0000000     77.06977 
       sgaes |        0.0792943    0.0970787      0.0000000      1.513976 
Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice O) 

Tabela 11: Das correlações entre as variáveis de estudo para o setor de aparelhos eletro-
eletrônicos das empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 
variáveis  |      p     bvs     nis     tas    lnne     sne     sgr    rdes  sgaeni   sgaes 
-----------+---------------------------------------------------------------------------------- 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.5568   1.0000 
         nis |   0.3012   0.5373   1.0000 
         tas |   0.2992   0.6438   0.7769   1.0000 
        lnne |   0.4179   0.5019   0.4818   0.4677   1.0000 
         sne |   0.0818   0.2411   0.4849   0.2031   0.0104   1.0000 
         sgr |   0.1193   0.1007   0.0486   0.0030   0.0672   0.0147   1.0000 
        rdes |   0.2461   0.1679  -0.1101   0.0313  -0.0626  -0.0203  -0.0020   1.0000 
      sgaeni |   0.1087  -0.0121  -0.0589  -0.1127  -0.3048   0.4292  -0.0433   0.4914   1.0000 
       sgaes |   0.0056  -0.1585  -0.2363  -0.1812  -0.2643  -0.1348  -0.0461   0.3368   0.5789   1.0000 

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice O) 

Não há uma superior a 0,8, e, conforme o referencial teórico, pode-se prosseguir, pois só há 

uma superior a 0,7 que levantaria uma sinalização, e que ocorre entre variáveis de controle. 

 
Quadro 21: dos gráficos de dispersão de cada par de variáveis de estudo para o setor de aparelhos eletro-
eletrônicos das empresas norte-americanas de capital aberto filtradas: 
Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice O) 
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Tabela 12: Resultados de regressão do modelo pelo método dos Mínimos Quadrados Ordiná-
rios, agrupados por tipo de capital para o setor de aparelhos eletro-eletrônicos das empresas 
norte-americanas de capital aberto filtradas: 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.8773*     1.7214*     1.8508*     1.7279*     1.8671*     1.5275*  
             |    0.1018      0.1064      0.1025      0.1021      0.1019      0.1051   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         nis |    0.3405*     0.3569**    0.3245**    0.5311*     0.3701*     0.6579*  
             |    0.1192      0.1452      0.1192      0.1200      0.1210      0.1431   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         tas |   -0.2030*    -0.2512*    -0.1925*    -0.2296*    -0.1887*    -0.2759*  
             |    0.0486      0.0506      0.0488      0.0478      0.0490      0.0489   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
        lnne |                1.9786*                                         2.6051*  
             |                0.3373                                          0.3311   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         sne |               -0.0061***                                      -0.0184*  
             |                0.0029                                          0.0036   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         sgr |                            1.7911***                           1.8090** 
             |                            0.8596                              0.8048   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
        rdes |                                       17.1597*                10.0147*  
             |                                        2.5234                  2.9188   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
      sgaeni |                                                    0.0946**    0.3250*  
             |                                                    0.0436      0.0621   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
       sgaes |                                                   10.2967     -6.7355** 
             |                                                    5.4317      5.8096   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
       _cons |    4.1879*    -6.9146***   4.0774*     2.6498*     1.7369    -14.0548*  
             |    0.7477      2.3079      0.7484      0.7662      0.9207      2.3862   
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
        r2_a |    0.3193      0.3500      0.3215      0.3475      0.3310      0.4075   
           F |  165.5122    114.3038    125.6150    141.0487    105.0917     81.3903   
           N |      1053        1053        1053        1053        1053        1053   

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice O) 
 
Tabela 13: Resultados de regressão do modelo pelo método dos Mínimos Quadrados Ponde-
rados com balizamento em ‘BVS’, agrupados por tipo de capital para o setor de aparelhos 
eletro-eletrônicos das empresas norte-americanas de capital aberto filtradas: 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.9492*     1.7496*     1.9388*     1.8051*     1.9441*     1.6141*  
             |    0.1145      0.1186      0.1145      0.1157      0.1147      0.1171   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         nis |    0.3486***   0.2915      0.3336***   0.5064*     0.3930*     0.5982*  
             |    0.1387      0.1579      0.1388      0.1397      0.1398      0.1573   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         tas |   -0.1519     -0.2442*    -0.1443***  -0.1709**   -0.1348***  -0.2827*  
             |    0.0617      0.0632      0.0618      0.0610      0.0620      0.0611   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        lnne |                2.2419*                                         2.7337*  
             |                0.3302                                          0.3284   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         sne |               -0.0035                                         -0.0155*  
             |                0.0028                                          0.0036   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         sgr |                            1.5008***                           1.1410   
             |                            0.6855                              0.6473   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        rdes |                                       14.1806*                 5.6812*** 
             |                                        2.5000                  2.8942   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
      sgaeni |                                                    0.0768***   0.2783*  
             |                                                    0.0373      0.0539   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
       sgaes |                                                    7.2179     -5.0477   
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             |                                                    3.8465      4.3440   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
       _cons |    2.8696*    -9.3251*     2.7148*     1.7039**    0.7798    -14.6561*  
             |    0.6000      2.0974      0.5992      0.6236      0.7446      2.1745   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3068      0.3424      0.3096      0.3270      0.3198      0.3895   
           F |  156.1669    110.5567    118.9203    128.7614     99.9376     75.5617   
           N |      1053        1053        1053        1053        1053        1053   

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice O) 
Tabela 14: Resultados de regressão do modelo pelo método dos Mínimos Quadrados Robus-
tos, agrupados por tipo de capital para o setor de aparelhos eletro-eletrônicos das empresas 
norte-americanas de capital aberto filtradas: 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.8773*     1.7214*     1.8508*     1.7279*     1.8671*     1.5275*  
             |    0.1429      0.1520      0.1488      0.1349      0.1406      0.1449   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         nis |    0.3405***   0.3569***   0.3245***   0.5311*     0.3701**    0.6579*  
             |    0.1368      0.1445      0.1374      0.1330      0.1418      0.1497   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         tas |   -0.2030***  -0.2512*    -0.1925**   -0.2296*    -0.1887***  -0.2759*  
             |    0.0627      0.0568      0.0642      0.0555      0.0636      0.0516   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        lnne |                1.9786*                                         2.6051*  
             |                0.3473                                          0.3208   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         sne |               -0.0061***                                      -0.0184*  
             |                0.0022                                          0.0034   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         sgr |                            1.7911                              1.8090   
             |                            1.4820                              1.4317   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        rdes |                                       17.1597*                10.0147*** 
             |                                        3.3996                  3.9443   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
      sgaeni |                                                    0.0946***   0.3250*  
             |                                                    0.0434      0.0624   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
       sgaes |                                                   10.2967     -6.7355   
             |                                                    5.5827      5.2021   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
       _cons |    4.1879*    -6.9146*     4.0774*     2.6498*     1.7369    -14.0548*  
             |    0.7660      2.2037      0.7706      0.7896      0.9302      2.1060   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3193      0.3500      0.3215      0.3475      0.3310      0.4075   
           F |   91.4626     75.4598     68.0433     81.8614     56.2583     61.5000   
           N |      1053        1053        1053        1053        1053        1053   

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice O) 
Tabela 15: Resultados de modelo pelos dados em painel, agrupados por tipo de capital para o 
setor de aparelhos eletro-eletrônicos das empresas norte-americanas de capital aberto filtra-
das: 
   Variáveis |  Variáveis de Controle      Capital Humano        Capital de  Consumidores  
             |  Efeito      Efeito         Efeito  Efeito        Efeito   Efeito         
             |  fixo        aleatório      fixo    aleatório     fixo     aleatório       
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.7530*     1.8123*     1.8669*     1.8162*     1.6923*     1.7587*  
             |    0.1156      0.1076      0.1264      0.1128      0.1168      0.1086   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         nis |    1.5882*     1.0174*     1.6061*     1.0515*     1.5321*     0.9854*  
             |    0.2006      0.1614      0.2007      0.1702      0.2005      0.1615   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         tas |   -0.5326*    -0.3930*    -0.5025*    -0.4156*    -0.5200*    -0.3798*  
             |    0.0727      0.0610      0.0738      0.0614      0.0725      0.0610   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
        lnne |                           -2.9945***   0.7352                           
             |                            1.2231      0.5526                           
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         sne |                           -0.0037     -0.0078***                        
             |                            0.0048      0.0036                              
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
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         sgr |                                                    2.2097***   2.2049*** 
             |                                                    0.7179      0.7139   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
       _cons |    4.1496*     4.3275*    25.1068*     0.7809      4.4271*     4.4158*  
             |    1.0462      1.1538      8.6389      3.8695      1.0454      1.1541   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
        r2_a |    0.1823                  0.1858                  0.1896               
           F |  117.8359                 72.2040                 91.5477               
           N |      1053        1053        1053        1053        1053        1053   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
continuação ... 
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
   Variáveis |  Capital de Inovação     Capital de Processo      Capital Intelectual   
             |  Efeito      Efeito      Efeito      Efeito       Efeito      Efeito    
             |  fixo        aleatório   fixo        aleatório    fixo        aleatório 
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.7155*     1.7295*     1.7043*     1.7746*     1.7479*     1.6282*  
             |    0.1175      0.1088      0.1174      0.1082      0.1298      0.1141   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         nis |    1.5624*     1.0499*     1.5352*     1.0003*     1.4825*     1.0134*  
             |    0.2009      0.1595      0.2019      0.1622      0.2018      0.1659   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         tas |   -0.5455*    -0.4083*    -0.5068*    -0.3685*    -0.4797*    -0.3871*  
             |    0.0730      0.0604      0.0736      0.0615      0.0743      0.0601   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
        lnne |                                                   -3.2668***   1.6421   
             |                                                    1.3163      0.5396   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         sne |                                                   -0.0068     -0.0153*  
             |                                                    0.0054      0.0043   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         sgr |                                                    2.6267      2.2387   
             |                                                    0.7246      0.7136   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
        rdes |    8.0615     14.2498*                             7.3638      8.1191*** 
             |    4.6686      3.4950                              5.0316      3.7768   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
      sgaeni |                            0.1428      0.1197***   0.1179      0.2847*  
             |                            0.0773      0.0599      0.0950      0.0754   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
       sgaes |                            5.2891      8.6982      1.5986     -3.7911   
             |                            7.9647      6.7534      8.7222      7.1713   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
       _cons |    3.7552*     3.2472*     1.9545      1.9391     25.8479**   -8.0255*** 
             |    1.0698      1.1525      1.3992      1.3621      9.5235      3.9469   
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
        r2_a |    0.1840                  0.1854                  0.1986               
           F |   89.3101                 72.0866                 42.8506               
           N |      1053        1053        1053        1053        1053        1053   

Fonte: deste estudo para os exercícios de 2000 a 2008 (mais detalhes no Apêndice O) 
Observando o resultado das regressões (i) de mínimos quadrados ordinários - OLS, (ii) 

de mínimos quadrados ponderados - WLS e (iii) de mínimos quadrados robustos – RLS, em 

relação às variáveis de controle (Tabelas 10, 11, 12), os R2’s ajustados, que são respectiva-

mente 0,3193, 0,3068, 0,3193, indicam que no mínimo 68% da variação do preço de mercado 

de ações são explicadas por outras informações diferentes da trinca de variáveis independen-

tes de controle: Valor Contábil da Ação, Receita Líquida por Ação, Ativo Total por Ação, 

conforme a teoria do modelo de Ohlson. Observando o resultado das mesmas regressões aci-

ma indicadas em relação ao capital intelectual, que associa todas as variáveis independentes, 

os R2’s ajustados, que são respectivamente 0,4075, 0,3895, 0,4075, indicam que no mínimo 

59% da variação do preço de mercado da ação são explicadas por outras informações diferen-

tes do conjunto de variáveis escolhidas para o modelo. Para a hipótese nula (H0 da equação 4) 
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ser rejeitada, ao nível de significância de 5%, o valor crítico da estatística FANOVA deve supe-

rar 2,46, levando em conta o menor grau de liberdade do numerador: 4 (relativo ao capital de 

inovação) e o menor do denominador – anual - 105. Todos os valores de F nos três tipos de 

regressão, em cada âmbito e em todos os anos (o detalhamento ano a ano se encontra no A-

pêndice O) superaram tal limite, o que justifica a rejeição da hipótese nula e pode-se concluir 

que há uma relação significativa entre o preço da ação e as variáveis representativas do capital 

intelectual, apesar da forte influência explicativa de outras informações, conforme destaca o 

modelo de Ohlson. 

Observando o resultado estatístico dos dados de painel (Tabela 13), devem-se levar em 

conta os testes (i) estatístico de regressão de Breusch_Pagan, relativo à hipótese nula de acei-

tação de ‘pooled’ versus a rejeição que implica o efeito aleatório, (ii) estatístico de regressão 

de Hausman, relativo à hipótese nula de aceitação de efeito aleatório, versus a rejeição que 

implica efeito fixo, (iii) de heterocedasticidade de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg, cujo deta-

lhamento encontra-se no Apêndice O. Em todos os testes, para cada âmbito enfocado (variá-

veis de controle, capital humano, capital de consumidores, capital de inovação, capital de pro-

cesso e capital intelectual), o χ2 superou o limite implicando a rejeição de hipótese nula. As-

sim, o painel deve ser observado da óptica de existência de heterocedasticidade, com efeito 

aleatório. 

Pode-se concluir que há uma relação estatisticamente significativa entre a valoração da 

empresa representada pela variável dependente - preço de mercado da ação, obtida para as 

182 empresas em todos os anos de 2000 a 2008 a partir do banco de dados da Datastream® 

Thomson-Reuters, e o conjunto de variáveis explicativas do capital intelectual, conforme e-

quação (1), obtidas ou diretamente das informações disponíveis, ou por quociente entre duas 

delas, ou por transformação de algumas delas, do mesmo banco de dados, porque a hipótese 

nula da fórmula (4) foi rejeitada. O significado é que cerca de 30% da variável dependente 

pode ser explicada exclusivamente pelo conjunto de variáveis do capital intelectual, conforme 

o modelo de Ohlson e o restante por outras informações dentro desse setor analisado para em-

presas de capital aberto com no mínimo mais de cem empregados em todos os exercícios. O 

modelo de análise de dados em painel com efeito aleatório informa que as variâncias das vari-

áveis utilizadas tanto na seção transversal do grupo de empresas quanto na sequência temporal 

variam o que impede uma normalização de resultados. As dimensões mais importantes e está-

veis dentro das análises de regressão e de dados em painel, em todos os âmbitos de capital, 

como se estruturou o estudo, foram as de valor contábil da ação e de gastos em pesquisa e 

desenvolvimento por ação para determinar o valor de mercado da ação. Outra dimensão que 
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contribuiu de forma convergente, exceto na análise de dados em painel no âmbito de capital 

humano no setor de aparelhos eletro-eletrônicos foi logaritmo neperiano do número de em-

pregados, em face do comportamento divergente no efeito fixo em relação ao aleatório. As 

demais dimensões tiveram comportamentos instáveis, conforme se comentou anteriormente. 



5. Comentários Finais 

 

 

Conforme os estudos publicados em artigos, ao iniciar o presente projeto, tinha-se a per-

cepção de que as empresas de tecnologia comportam maior capital intelectual, o que implica 

um maior distanciamento entre o preço de mercado da ação e o seu valor contábil e que os 

resultados estatísticos devem ser mais significativos. Foram escolhidos dois setores de ativi-

dades econômicas de que fazem parte empresas norte-americanas de capital aberto: ‘tecnolo-

gia em equipamentos’ e ‘aparelhos eletro-eletrônicos’, mas no final, este último setor teve 

mais bem explicada a influência do capital intelectual na formação do preço de mercado da 

ação (aproximadamente 39%, obtido pelo R2 ajustado na regressão de mínimos quadrados 

ponderados com balizamento pelo valor contábil da ação – Tabela 11), do que o setor de tec-

nologia (aproximadamente 20%, obtido pelo R2 ajustado na regressão de mínimos quadrados 

ponderados com balizamento pelo valor contábil da ação – Tabela 5) 

Há de se cuidar que o banco de dados não possui a informação do valor contábil por a-

ção (Book Value per Share - BVS) com a mesma estrutura nas companhias que não são norte-

americanas, mesmo aquelas que possuem ações negociadas na bolsa de valores de Nova Ior-

que por American Depositary Receipt – ADR. Assim, no trabalho, foram restringidas somente 

às empresas norte-americanas. 

O distanciamento entre o preço de mercado da ação e o seu valor contábil tem uma vari-

abilidade muito acentuada por empresa ao longo do tempo (há exemplos ilustrativos no A-

pêndice P) o que resultou em um painel com efeito aleatório. 

Dentre as variáveis explicativas, a que teve comportamento estatístico mais estável e 

significativo foi o valor contábil da ação, como se tinha expectativa pelo referencial teórico e 

por isso serviu de balizamento na regressão de método dos mínimos quadrados ponderados, 

sendo que seus coeficientes, sempre com valor ‘p’ nulo, de alta significância, respectivamente 

em relação às equações (6), (7), (8), (9), (1): 1.6821, 1.5602, 1.5749, 1.5878, 1.5217 no setor 

de tecnologia em equipamento e no setor de aparelhos eletro-eletrônicos foram: 1.6978, 

1.6167, 1.6318, 1.6057, 1.5810, 1.5191 e 1.9492, 1.7496, 1.9388, 1.8051, 1.9441, 1.6141. 

Apesar de esse coeficiente trazer a impressão de uniformidade entre essa variável independen-

te e a dependente, podendo-se imaginar que o valor de mercado da ação fosse algo em torno 

de 1,7 vezes o valor contábil da ação, as variações por empresas e no tempo são acentuadas, 

como se pode observar de forma ilustrativa nos gráficos do Apêndice P. A variável explicati-

va ativo total por ação teve um comportamento variável, com coeficientes no setor de tecno-
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logia em equipamento e oscilantes quanto à sua influência: -0.1528, -0.0313, -0.1598 para os 

âmbitos de capital humano, capital de inovação, capital intelectual e 0.0423, 0.0757, 0.0958 

para os âmbitos de variáveis de controle, capital de consumidores, capital de processo. No 

setor de aparelhos eletro-eletrônicos, tal variável contribuiu com coeficiente negativo em to-

dos os âmbitos para a variável dependente - preço de mercado da ação. A variável explicativa 

que se utilizou, com a transformação logarítmica do número de empregados - logaritmo nepe-

riano do número de empregados – teve influência positiva significativa tanto no âmbito do 

capital humano, quanto do capital intelectual, tanto no setor de tecnologia em equipamento, 

quanto no de aparelhos eletro-eletrônicos, respectivamente 2.5108 / 2.8135, 2.2419 / 2.7337, 

apesar de o banco de dados utilizado não fazer menção a respeito da influência da terceiriza-

ção de mão-de-obra nessa estatística. Com base no referencial teórico, havia expectativa de a 

variável explicativa gastos em pesquisa e desenvolvimento por ação ter influência no âmbito 

do capital intelectual e ainda de forma mais acentuada no setor de mais alta tecnologia, contu-

do, os coeficientes estatísticos no modelo de mínimos quadrados ponderados mostraram o 

inverso para a mesma situação; o coeficiente de gastos em pesquisa e desenvolvimento por 

ação no capital intelectual no setor de tecnologia em equipamento pelo método de mínimos 

quadrados ponderados é 0.6275 e no âmbito do capital de inovação é 9.1253, e, o coeficiente 

de gastos em pesquisa e desenvolvimento por ação no capital intelectual no setor de aparelhos 

eletro-eletrônicos pelo método de mínimos quadrados ponderados é 5.6812 e no âmbito do 

capital de inovação é 14.1806, guardadas as devidas proporções de escala. A influência da 

variável explicativa despesas gerais de administração por vendas no âmbito do capital intelec-

tual é fortemente negativa, com seu coeficiente -8.7894 no setor de tecnologia em equipamen-

to e -5.0477 no setor de aparelhos eletro-eletrônicos, contudo, no âmbito do capital de proces-

so, a situação é francamente oposta, pois o coeficiente de despesas gerais de administração 

por vendas nesse âmbito é de -24.1081 no setor de tecnologia em equipamento, enquanto no 

setor de aparelhos eletro-eletrônicos é positivo 7.2179, guardadas as devidas proporções de 

escala. 

O comportamento equilibrado da variável explicativa logaritmo neperiano do número de 

empregados nas regressões não se repetiu na avaliação de dados de painel no que tange ao 

capital intelectual, pois os coeficientes são significativos mas de sinal inverso conquanto o 

efeito seja fixo ou aleatório da análise, respectivamente, -3.7122 / 3.2300 no setor de tecnolo-

gia em equipamento e -3.2668 / 1.6421 no setor de aparelhos eletro-eletrônicos. Na análise de 

dados em painel, as variáveis de controle tem comportamento estável em qualquer âmbito, 

sendo valor contábil da ação e receita líquida por ação uma contribuição positiva e ativo total 
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por ação negativa, destacando-se uma única exceção, que se observa no efeito aleatório da 

variável explicativa receita líquida por ação no setor de tecnologia em equipamento, que teve 

seu valor -0.1442. 
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Apêndices 
 
 

Apêndice A: Proposta de novos Princípios Contábeis por Nash 
A proposta de Nash (2005, pp. 1-8) se pauta na atualização e aprimoramento dos concei-

tos estabelecidos pelo Financial Accounting Standard Board – FASB1 e pelo International 
Accounting Standard Board – IASB2 em cada conta do plano contábil, mudando de valores 
históricos para os Present Values of Expected Cash Flows - PVECF3. É uma alternativa im-
portante em relação à elaboração de demonstrações financeiras que representem de forma 
mais adequada o valor de mercado da empresa. Assim resume como a denominada Account-
ing for the Future – AFTF4 ataca os seguintes problemas atuais relativos à contabilidade tra-
dicional em face de: (i) baixo nível e declínio continuado da contabilidade embasada nos 
Generally Accepted Accounting Principles - GAAP; (ii) declínio da eficiência dos mercados 
de capitais norte-americanos; (iii) Declínio da eficiência das decisões administrativas; (iv) 
forma incompleta de medidas contábeis de curto prazo; (v) pouca utilidade das decisões com 
base em um modelo de contabilidade retrospectiva; (vi) falta de responsabilidade administra-
tiva; (vii) complexidade e inconsistências no âmbito do modelo atual de contabilidade emba-
sada nos Generally Accepted Accounting Principles – GAAP; (viii) falta de disciplina e abu-
sos na prática contábil; (ix) ineficiência de sistemas múltiplos de mensurações financeira e 
contábil; (x) declínio da profissão de contador (NASH, 2002, p. 5). Este estudo registra esta 
forma de abordar a questão original que é o distanciamento entre o valor de mercado e o con-
tábil da empresa, porém, o constructo que aqui será estudado é o do Capital Intelectual para 
mensuração do indigitado distanciamento. 
Quadro 22: Proposta de novos Princípios Contábeis por Nash 
Fonte: Adaptação de textos (NASH, 2005, pp. 1-8) e (NASH, 2002, p. 5) 
 
 

Apêndice B: Proposta de alteração nos Princípios Contábeis por Lev 
A proposta de Lev (2001, pp. 120-127) prevê alguns itens basilares para formação da es-

trutura de informação, tais como os dispêndios sobre aquisição de clientes, medidas de tráfego 
na internet ou receitas de inovação, sendo que se deve ter extremo cuidado nas definições 
desses itens, assim como eles deverão ser amortizados. Complementa que as empresas com 
boas notícias, tais como grandes receitas advindas de inovação ou alianças bem sucedidas, 
poderão iniciar a abertura de informações a fim de motivar as outras empresas a também as-
sim procederem. Falta de notícia é má notícia nos mercados de capitais. Aduz Lev (2001, p. 
123) que sua proposta começa com um sistema de relatórios bem estruturado e definido, po-
rém, voluntário, como o placar da cadeia de valores, para depois proceder a uma alteração no 
sistema contábil. Ressalta que a mais urgente alteração é a de registrar corretamente os ativos 
intangíveis, pois em vez de assim serem registrados, entrarem como despesas do exercício, 
irão afetar a lucratividade e não refletirão os investimentos em processo de pesquisa e desen-
volvimento, implicando a médio e longo prazos um distanciamento entre o valor de mercado e 
o contábil da empresa. O constructo que aqui será estudado é o do Capital Intelectual para 
mensuração do indigitado distanciamento, o que não se colima exatamente com essa proposta 
alternativa de Lev. 
Quadro 23: Proposta de novos Princípios Contábeis por Lev 
Fonte: Adaptação de texto (LEV, 2001, pp. 120-127) 
                                                 
1 FASB = Conselho de Padrões da Contabilidade Financeira. 
2 IASB = Conselho de Padrões da Contabilidade Internacional. 
3 PVECF = Valores Presentes dos Fluxos de Caixas Esperados. 
4 AFTF = Contabilidade para o Futuro. 
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Apêndice C: Distanciamento entre o valor de mercado e o valor contábil por Wang 

 
Quadro 24: Distanciamento entre o valor de mercado e o valor contábil por Wang 
Fonte: Adaptação de Figure 1. Gap between market value and book value; Source: Market Intelligence Center 

Taiwan, 2003 (WANG, 2008, p.548) 
 
 

Apêndice D: Distanciamento entre o valor de mercado e o valor contábil por Joahansen 

 
Source: http://www.sveiby.com/images/stockprice.gif = bmvsse.jpg 
Quadro 25: Distanciamento entre o valor de mercado e o valor contábil por Johansen 
Fonte: Adaptação de Figure 1 The difference between market and book value among Swedish companies on the 

stock exchange from 1985 to 1994. (JOHANSON, 1996, p.1) 
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Apêndice E: Distanciamento entre o valor de mercado e o valor contábil em % 

7 A Demonstração de Intangíveis não é apenas uma ferramenta de Balanço Patrimonial? 
Não, para determinados grupos externos, a demonstração de Intangíveis oferece uma 

compreensão dos ativos imateriais da organização e de como se desenvolve sua tratativa sus-
tentável. A mudança de uma economia agrária para uma sociedade do conhecimento levou a 
uma situação em que os ativos não contabilizados no Balanço Patrimonial são, na média, mui-
tas vezes maiores que os ativos tangíveis. 

 
BASF & Shell    = Empresas fabris 
Wall-Mart & Mc Donalds  = “Marcas de valor” 
Microsoft & Oracle   = Produtores de conhecimento 
Source: Auer Consulting & Partner 
Quadro 26: Distanciamento entre o valor de mercado e o valor contábil em % 
Fonte: Adaptação da pergunta 7 (AUER, 2005, p. 3) 
 
 

Apêndice F: As dez empresas de maior capital de conhecimento 
 
Tabela 16 - As dez empresas de maior capital de conhecimento 
Graduação       Posicionamento (F 500)       Denominação                             capital de conhecimento (US$ MM) 

 
Source: Stewart (2001) 
Fonte: Adaptação de Table I. Top tem smartest companies (WANG, 2008, p. 548) 
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Apêndice G: sugestão (DMSTI, 2003) 

O guia traz o roteiro para a formulação da Intellectual Capital Statement – ICS se presta 
a responder a três questões fundamentais: a primeira, no que tange aos recursos - de que con-
siste o recurso de conhecimento da empresa?; a segunda, no que se refere às atividades - o que 
a empresa tem feito para fortalecer seus recursos de conhecimento?; a terceira, no que concer-
ne aos efeitos: quais são os efeitos do trabalho administrativo de conhecimento da empresa? 
Essas três questões têm equivalentes àquelas de Demonstração Financeira. a primeira: quais 
são os Ativo e Passivo da empresa?; a segunda: o que a empresa tem investido?; a terceira: 
qual é o retorno sobre investimento da empresa? Apesar da equivalência, não são idênticas em 
sua concepção. No âmbito financeiro, a sistemática de registro contábil através partidas do-
bradas implica o desenvolvimento de concepções consistentes na esfera de auditoria, de mer-
cados financeiro e bancário. Já as Intellectual Capital Statements – ICS5 são elaboradas por 
meio de lançamentos unilaterais, sem equilíbrio para se montar um balanço, o que vem a ca-
recer de uma sistemática interpretativa mais elaborada do que a utilizada para as demonstra-
ções financeiras convencionais. A sistemática da Contabilidade já tem uns séculos de existên-
cia e foi aprimorada e tecida com uma série de freios e contrapesos para elidir (ou ao menos 
tentar fortemente suprimir) a manipulação tendenciosa, de tal sorte que as demonstrações não 
sejam ilididas pelo público que as lêem e analisam. As Intellectual Capital Statements – ICS 
são incipientes e ainda exigirão um longo trabalho de depuração, além de um treinamento e 
uma familiarização crescentes. 

Muitas empresas utilizam esse modelo matricial em que se colocam nas linhas as quatro 
categorias de recursos de conhecimento geralmente encontradas nas organizações, quais se-
jam: empregados, clientes, processos, tecnologias, e, nas colunas as três questões fundamen-
tais: recursos, atividades, efeitos. (DMSI, 2003, p. 4) No entanto, o conteúdo de cada elemen-
to matricial é adaptado, de tal sorte que seu conteúdo reflete as inter-relações ínsitas da situa-
ção em que se encontra a organização. Destarte, há variações amplas de empresa para empre-
sa, que refletem as formas com que elas se utilizam de seus recursos de conhecimento para 
criar valor. Por conseguinte, o processo narrativo para elaboração da Intellectual Capital 
Statement – ICS, os desafios administrativos que afloram, as iniciativas necessárias para con-
secução de metas e os indicadores de referência são exclusivos para cada empresa. A leitura 
que se faz da Intellectual Capital Statement – ICS é fundamental para realizar a análise. Da 
mesma forma que um departamento de crédito de uma instituição financeira reclassifica o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e os indicadores de uma 
potencial cliente para tomar uma decisão de concessão de um empréstimo, há de se criar uma 
habilidade do analista através de leitura normalizada das Intellectual Capital Statements – 
ICS. Uma forma bastante difundida de se realizar tal análise sistemática (DMSI, 2003, p. 6) é 
utilizar a matriz com os seguintes critérios de avaliação correspondentes, descrevendo o que 
acontece no que tange aos efeitos, o que é feito no que diz respeito às atividades e o que se 
cria, no que concerne aos recursos. Essas dimensões não são absolutas e podem ser adequa-
das, conforme a discricionariedade de quem está a elaborar a Intellectual Capital Statement – 
ICS, pois o que importa é levar uma informação consistente e crível ao público. 

A fim de se chegar a critérios de avaliação indicativos, os elementos matriciais podem 
seguir as orientações nos três âmbitos abordados (DMSTI, 2003, pp. 6-13). No primeiro, os 
recursos, que representam o conhecimento acumulado e disponível para utilização imediata e 
podem ser registradas com itens tais como: cliente, empregado, microcomputador, processo 
etc. inter-relacionados com as respostas às perguntas de quantos, em que proporção, em que 
grau de variação, em que amplitude de complexidade, em que magnitude de combinação, em 

                                                 
5 ICS = Demonstração(ções) de Capital Intelectual. 
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que elastério de integração etc. Essa questão fundamental formará um elo com as ações ge-
renciais que determinam a quantidade necessária para consecução das metas empresariais. No 
segundo, as atividades que representam o esforço em incrementar os recursos de conhecimen-
to para implementação imediata e podem ser registradas com itens tais como: treinamento 
continuado, investimento em processos, atividades educacionais, cativar clientes etc. Esse 
aspecto jungir-se-á com as tomadas de decisão da alta administração visando à satisfação dos 
stakeholders6. No terceiro, efeitos que representam as consequências ou o efeito total do de-
senvolvimento empresarial e a utilização dos recursos de conhecimento, e, da mesma forma 
que no sistema de contabilidade, apenas registram os efeitos, mas não explicam as causas, 
uma vez que não há necessariamente um nexo causal imediato entre as iniciativas e os efeitos, 
como, por exemplo, entre o desenvolvimento dos empregados e a sua satisfação, pois talvez 
surja, antes, algum efeito na satisfação do cliente. Como no sistema contábil, um fomento nas 
despesas no setor de Pesquisa e Desenvolvimento não implica necessariamente um incremen-
to no giro operacional. (DMSI, 2003, p. 8) 

Os dados da área de pesquisa - atividades, em geral, criam confusão (DMSTI, 2003. p. 
18), uma vez que alguns tipos de atividades implicam uma melhora em mais de uma categoria 
de recurso de conhecimento simultaneamente. Por exemplo, um curso de aprendizagem conti-
nuada aos funcionários da área de produção poderá incrementar tanto a categoria de emprega-
dos como a de processos. Muitas vezes, aplicam-se regras randômicas não muito ortodoxas 
(em Inglês: rule of thumb) (DMSTI, 2003, p.8, 9) para ajustar o preenchimento de dados da 
matriz no recurso em que se prioriza o enfoque empresarial. 
 
 

 
* Esta é uma demonstração de Capital Intelectual da Região Taxada e de Aduanas de Odense, uma organização 

privada, localizada em Odense, Dinamarca. 
Quadro 27: Demonstrativo de Capital Intelectual Dinamarquês 
Fonte: Jan Mouritsen et al., Intellectual Capital Statements – The New Guideline, Danish Ministry of Science, 
Technology and Innovation, 2003, p. 17, in DMSTI – Danish Ministry of Science, Technology and Innovation. 
Analyzing Intellectual Capital Statements. Copenhagen: Official Issue, p. 7. (HOLMEN, 2005, p.8) 
                                                 
6 pessoas que detêm interesse na empresa. 
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Apêndice H: Um Gabarito para Dígitos de Capital Intelectual 

 
Quadro 28: Tabulação de gabarito para dígitos de capital intelectual 
Fonte: Adaptação de Table 1: A Template for Intellectual Capital Digits (MOURITSEN, 2000, p.7) 
 

Apêndice I: Exemplos de aplicação de DCI - Demonstração de Capital Intelectual 

 
Quadro 29: Administração de capital intelectual de uma empresa de tecnologia médica 
Fonte: Adaptação de Table 1: Managing the Intellectual Capital of a medical technology company (NIELSEN, J. 

et al., 2008, p. 18) 

 
Quadro 30: Administração de capital intelectual de uma empresa de propaganda 
Fonte: Adaptação de Table 2: Managing the Intellectual Capital of an advertising company (NIELSEN, J. et al., 

2008, p. 19) 
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Apêndice J: O modelo de Ohlson (MO) 
O modelo de Ohlson possui como ponto de partida a Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido - DMPL, que tem como derradeira linha de cálculo o Saldo Final do Perí-
odo – SFP (CSR – Clean Surplus Relation), o que pode ser visualizado no quadro abaixo:  

 
Quadro 31: Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Fonte: Adaptação de 10.9.1 – Estrutura da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL (NE-

VES; VICECONTI, 1995, p. 274) 
O modelo de Ohlson se inicia a partir da importante função integrativa designada pela 

Contabilidade tradicional, que é o Saldo Final do Período - SFP, porque integra as linhas fi-
nais tanto do Balanço Patrimonial - BP quando da Demonstração do Resultado do Exercício – 
DRE, ou seja, valor contábil e lucro, o que é obtenível da Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido - DMPL, sendo que aglutina todas as alterações havidas no Ativo Total - 
AT e no Passivo Exigível - PE, inclusive os dividendos que são elididos da Demonstração do 
Resultado do Exercício - DRE. É de se notar que os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos 
- PCGA ilidem o Saldo Final do Período no que tange a algumas transações, tais como o re-
gistro contábil do câmbio de moedas estrangeiras e alguns ajustes de períodos anteriores devi-
do à alteração nos Princípios Contábeis. 

O modelo de Ohlson parte do pressuposto de que, dentro do discernimento dos distintos 
papéis desempenhados por três variáveis: ganhos (ou rentabilidade ou lucro), valor contábil 
(obtido pela aplicação dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos como Ativo Total, Passi-
vo Exigível e, particularmente referido nesse modelo, Patrimônio Líquido) e dividendos, de 
tal sorte que o valor (aquele com que é transacionado na compra e venda de ações) é igual ao 
valor (conceito de matemática financeira) presente dos dividendos esperados. O pressuposto 
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seguinte é que o Saldo Final do Período venha a repor os dividendos com os ganhos e/ou va-
lores contábeis na fórmula do valor presente. Os pressupostos baseiam-se na assunção de que 
os registros contábeis tenham um comportamento estocástico, o que leva a um modelo de in-
certeza e de datas múltiplas, de tal sorte que os ganhos e os valores contábeis atuam como 
indicadores de forma complementar. 

O modelo de Ohlson demonstra a relevância dos ganhos anormais (lucro residual), pois 
estes influenciam a valoração da empresa, dão sustentação à diferença entre o valor de merca-
do e o valor contábil e relacionam-se com o capital intelectual, tratado pela Contabilidade 
tradicional como aviamento (fundo de comércio ou goodwill). Duas premissas básicas susten-
tam o modelo: a primeira assegura que o Saldo Final do Período implica que o aviamento7 é 
igual ao valor presente dos futuros ganhos anormais esperados; a segunda assume que os ga-
nhos anormais obedecem a um processo auto-regressivo, de tal sorte que o aviamento (good-
will ou capital intelectual) é igual aos ganhos anormais correntes, parametrizado por uma 
constante. A validação dessas duas premissas resulta a possibilidade de derivar a valoração, 
simplesmente assumindo que os processos de ganhos anormais prescindem de referir-se aos 
dividendos esperados no passado e no futuro. A contabilização do Patrimônio Líquido - PL 
não só subsume o Saldo Final do Período - SFP, como também implica que os dividendos 
reduzem o valor contábil sem afetar os ganhos correntes. Destarte, duas propriedades forte-
mente relacionadas com as de Modigliani e Miller (MILLER; MODIGLIANI, 1961, pp. 411 – 
433) (MODIGLIANI; MILLER, 1958, pp. 261 - 297) são satisfeitas. Os dividendos deslocam 
o valor de mercado na proporção justa de cada unidade monetária, de tal sorte que a distribui-
ção de dividendos é irrelevante. Além disso, os dividendos pagos no presente momento influ-
enciam os futuros ganhos esperados de forma negativa. 

O modelo de Ohlson admite informações que extrapolam os ganhos, o valor contábil e 
os dividendos, e ainda contribui para a literatura contábil como referência teórica, jungindo 
esses três elementos, além de satisfazer diversas propriedades e propiciar certo realismo na 
contabilização. Assim, a teoria baseia-se diretamente no Saldo Final do Período – SFP, que é 
extraído da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL e na característica 
fundamental de que os dividendos reduzem o valor contábil sem afetar os ganhos correntes. 

O modelo de Ohlson assume três pressupostos para a formulação do modelo de valora-
ção (valoração no sentido do valor monetário com que as ações das empresas são negociadas). 
Em primeiro lugar, como é padronizado nos modelos neoclássicos de valoração de títulos 
mobiliários, o Valor Presente dos Dividendos Esperados – PVED – determina o valor de mer-
cado. A estrutura probabilística subjacente implica um conjunto de ‘convicções objetivas’, de 
tal sorte que valida uma neutralidade de risco e equaliza o fator de desconto à taxa isenta de 
risco. Em segundo lugar, a regularidade da contabilização do Patrimônio Líquido - PL dá azo 
a que os dados contábeis e os dividendos satisfaçam o Saldo Final do Período - SFP e os divi-
dendos reduzam o valor contábil sem afetar os ganhos correntes. Em terceiro lugar, um mode-
lo linear enquadra o comportamento temporal estocástico de ganhos anormais. Essa variável é 
definida como ganhos correntes menos a taxa isenta de risco vezes o valor contábil do início 
do período, ou seja, ganhos menos o encargo pela utilização do capital. Tendo em vista que o 
Valor Presente dos Dividendos Esperados - PVED e o Saldo Final do Período - SFP implicam 
que o valor de mercado é igual ao valor contábil mais o valor presente dos futuros ganhos 
anormais esperados - PVFEAE (PEASNELL, 1981, pp. 52 – 67), a análise de valoração pode 
focar o prognóstico de ganhos anormais em vez de dividendos. Com o escopo de extrair tais 
previsões, a dinâmica especifica que os ganhos anormais esperados na data t+1 têm relação 
linear com os ganhos anormais na data t, mais a correção para a variável escalar que represen-
                                                 
7 na leitura do modelo de Ohlson, será entendida terminologia da Contabilidade em que aviamento (goodwill – 
[veja ANTUNES; MARTINS, 2002, p.41]) tem o significado de capital intelectual para este estudo e tantos 
outros referidos. 
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ta as informações diversas daquelas trazidas pelos dados contábeis e pelos dividendos, aqui 
denominadas de “outras informações”. A variável representativa das “outras informações” 
satisfaz o processo auto-regressivo (regular). As duas equações dinâmicas combinam com o 
Saldo Final do Período - SFP da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL 
para assegurar que todos os eventos relevantes para valoração serão absorvidos pelos ganhos 
dos períodos corrente e subsequentes e pelos valores contábeis. 

O modelo de Ohlson, com base nesses três pressupostos assumidos, alcança uma solu-
ção de valoração linear fechada que explica o aviamento (goodwill, no senso de Capital Inte-
lectual), ou seja, o valor (aquele com que é transacionado na compra e venda de ações) é igual 
ao valor contábil (espelhado pelo Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial) mais uma fun-
ção linear dos ganhos anormais correntes e uma variável escalar que representa as “outras 
informações”. Uma simples restrição elide a variável escalar tanto na função de avaliação 
quanto na função dinâmica dos ganhos anormais; o caso demonstra que os ganhos anormais 
correntes determinam o aviamento (goodwill, no senso de Capital Intelectual) se, e somente 
se, os ganhos anormais satisfizerem o processo auto-regressivo. Pode-se também derivar uma 
expressão alternativa para o valor. Desprezando as “outras informações”, o valor (aquele com 
que é transacionado na compra e venda de ações) iguala-se à média ponderada de (i) ganhos 
correntes capitalizados menos dividendos correntes e de (ii) valor contábil corrente. O Saldo 
Final do Período realiza a conciliação das duas expressões para o valor (aquele com que é 
transacionado na compra e venda de ações) que têm um apelo para a intuição econômica. A-
lém disso, pode-se inferir a partir do modelo que os retornos não esperados (de mercado) de-
pendem de forma linear dos ganhos inesperados e inovações no processo da variável escalar. 
A natureza não ambígua das expressões que relacionam o valor (aquele com que é transacio-
nado na compra e venda de ações) e os retornos de natureza contábil e de informações traz 
para discussão seu potencial para pesquisa empírica, que, embora tenha seu mérito, é olvidada 
no âmbito deste modelo. Da perspectiva teórica, um assunto mais importante diz respeito às 
implicações de um segundo aspecto da contabilização do Patrimônio Líquido, qual seja: os 
dividendos reduzem o valor contábil, contudo não afetam os ganhos correntes. Esta caracterís-
tica é relevante sempre que se identifica a teoria econômica inerente ao pressuposto da dinâ-
mica dos ganhos anormais, combinada com o Saldo Final do Período. 

O modelo de Ohlson alberga as seguintes as observações primordiais em termos de pro-
priedades: 

(i) um incremento nos dividendos em uma determinada data diminui os ganhos espera-
dos para o exercício subsequente. Em face da neutralidade de risco, o efeito marginal de uma 
unidade monetária de dividendos sobre os ganhos esperados de que se abstiveram no próximo 
exercício se iguala à taxa de risco isenta de risco; 

(ii) de um modo mais amplo, um incremento nos dividendos reduz os ganhos agregados 
nos dois exercícios subsequentes. A taxa de juros composta determina tal efeito. 

O modelo de Ohlson indica que estas duas consequências de distribuição de riquezas aos 
acionistas estendem a exigência basilar de que dividendos reduzem o valor contábil do Patri-
mônio Líquido, no entanto, os ganhos correntes remanescem inalterados. Destarte, os divi-
dendos trazem efeitos nos dados contábeis presentes e futuros. Todos esses constructos rela-
cionam-se de forma eficaz com a ideia de que os ganhos futuros dependem parcialmente dos 
valores contábeis presentes. Tal dependência torna-se explícita se se transformar a dinâmica 
dos ganhos anormais a fim de exprimir os ganhos esperados no próximo exercício como sen-
do uma função do valor contábil presente, assim como os ganhos correntes e os dividendos. 

O modelo de Ohlson tem como corolário que a quantificação (ii) concernente aos divi-
dendos presentes e aos ganhos futuros torna-se fulcral. Em vez de deduzir a propriedade ex-
pressa em (ii) assumindo o pressuposto da dinâmica dos ganhos anormais, uma análise rever-
sa utiliza (ii) como pressuposto para deduzir a dinâmica dos ganhos anormais. Por conseguin-
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te, pode-se recuperar essencialmente o modelo completo ao assumir a quantificação (ii) em 
conjunto com os dois pressupostos exordiais. O resultado salienta que, para deduzir uma clas-
se restritiva de funções de avaliação, a análise é capaz de formalizar e explorar os constructos 
contábeis em vez de uma especificação estocástica que relacione os dividendos futuros aos 
registros contábeis correntes. Tal modelo satisfaz outras propriedades que são intuitivas. A 
irrelevância da política de dividendos dentro do conceito de Modigliani e Miller (MILLER; 
MODIGLIANI, 1961, pp. 411 – 433) estabelece que uma unidade monetária de dividendos 
desloca uma unidade monetária do valor de mercado. Essa implicação evidentemente se coa-
duna com “dividendos reduzem o valor contábil corrente...”, e proporciona do outro lado des-
sa mesma moeda as propriedades expressas em (i) e (ii). 

O modelo de Ohlson contempla que os valores contábeis desempenham o papel, sem 
nenhuma tendência, de elemento para estimativa dos valores de mercado em um contexto no 
qual o aviamento (goodwill, no senso de Capital Intelectual) esperado (incondicional) é nulo. 
Sob outro enfoque, apesar de o aviamento ter uma correlação serial positiva em longo prazo, o 
aviamento médio tende a zero. Uma propriedade similar isenta de viés de série temporal é 
válida sempre que se avalia a diferença entre os ganhos capitalizados e o valor (incluindo os 
dividendos correntes). O valor de mercado faz a reconciliação entre os ganhos agregados es-
perados futuros os valores contábeis esperados futuros com extrema razoabilidade. Podem-se 
também identificar as condições tais que os ganhos esperados no exercício seguinte, parame-
trizado pelo inverso da taxa isenta de risco, determinam o valor. Neste caso, os ganhos espe-
rados para o próximo exercício, por si só, proporcionam informações suficientes para o valor 
presente de todos os dividendos esperados no futuro. 

O modelo de Ohlson, por derradeiro, engloba uma noção de extremo interesse sobre os 
ganhos permanentes de longo prazo. Se se impõe uma política de dividendos tal que esses se 
equivalham aos ganhos, estes esperados futuros em longo prazo simplesmente se igualam ao 
valor contábil corrente vezes a taxa isenta de risco. Essa observação, de autoria de Ramakri-
shnan referenciada por Ohlson a partir de matéria não publicada, ilustra que o processo dos 
ganhos integra-se com os valores contábeis subjacentes. 

O modelo de Ohlson, a ser desenvolvido como um de avaliação, deve verificar a valida-
ção dos pressupostos, iniciando-se por considerar uma economia com neutralidade de riscos, 
simetria de informações e convicções homogêneas. O valor de mercado de uma sociedade 
cujas ações são negociadas em Bolsa de Valores é igual ao valor presente dos dividendos es-
perados no futuro. (Em seção adiante será apresentada uma generalização a respeito de aver-
são ao risco). Tendo em vista que as taxas de juros satisfazem as premissas básicas de estrutu-
ra não estocástica e de prazo fixo, o primeiro pressuposto pode ser reduzido à seguinte equa-
ção: 
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−∑=                                   (PVED)                              (A1) 

onde:  
PVED = Valor Presente dos Dividendos Esperados. 
Pt = o valor de mercado, ou preço, do Patrimônio Líquido da sociedade na data t. 
dt = dividendos líquidos pagos na data t. 
Rf = taxa isenta de risco em p. u. mais um. (Rf = rrf +1) 
rrf = taxa isenta de risco em p. u. (rrf = Rf -1) 
Et[...] = o operador de valor esperado condicionado pelas informações na data t. 
τ = elastério temporal incremental à data t, conforme a ocorrência dos eventos futuros. 
O modelo de Ohlson ainda traz como corolário as equações: 
rrf = Rf -1                                                                                               (A1a) 
Rf = rrf +1                                                                                              (A1b) 
O modelo de Ohlson permite valores negativos para dt, ou seja, é possível a ocorrência 

  



 116
 

de as contribuições para o capital excederem os dividendos. Com o escopo de elidir o incon-
veniente da extensa expressão “dividendos líquidos das contribuições de capital”, apesar de 
mais precisa, a referência que se adota é que dt sejam tão somente “dividendos”.  

O modelo de Ohlson impõe, como segundo pressuposto, que o valor (aquele com que é 
transacionado na compra e venda de ações) venha a depender dos registros contábeis uma vez 
que estes influenciam a avaliação do valor presente dos dividendos esperados. Desenvolveu-
se uma estrutura geral na qual o valor dependa dos ganhos e do valor contábil além dos divi-
dendos correntes. Cada uma das três variáveis será relevante conforme sua característica, con-
tudo, de forma alguma, o modelo se baseia em constructos contábeis “ideais” tais como “ga-
nhos econômicos” ou “ganhos econômicos adicionados de um erro aleatório”. 

O modelo de Ohlson, para efeitos de uniformidade de notação, identifica os elementos: 
xt = ganhos para o exercício que se inicia na data t-1 e finda na data t. 
yt = valor contábil (líquido do Patrimônio Líquido) na data t. 
yt-1 = valor contábil (líquido do Patrimônio Líquido) na data t-1. 

=xa

t
 ganhos anormais = ganhos menos os encargos pela utilização do capital 

O modelo de Ohlson procura as relações entre elementos disponíveis, sendo que as de-
nominações de xt e yt são evidentemente arbitrárias e desnecessárias a não ser que o modelo 
explore atributos estruturais inerentes à contabilidade. Há, pelo menos, dois atributos de inte-
resse com estreito relacionamento: 1 a modificação no valor contábil (do Patrimônio Líqui-
do) no elastério temporal das duas datas (final do exercício na data t-1 e final do exercício na 
data t) é igual aos ganhos (entre essas duas datas: t-1 e t) subtraídos dos dividendos, ou seja, o 
modelo impõe o Saldo Final do Período extraído da Demonstração das Mutações do Patrimô-
nio Líquido {yt - yt-1 = xt - dt}; 2 os dividendos reduzem o valor contábil corrente sem reduzir 
os ganhos correntes. A fim de formalizar esses dois aspectos da contabilização do Patrimônio 
Líquido, são introduzidas duas restrições matemáticas: 

yt-1 = yt + dt – xt                                                     (A2a) 
∂yt/∂dt = -1                                                            (A2b) 
∂xt/∂dt = 0                                                              (A2c) 
O modelo de Ohlson traz essa equação (A2c) que impõe que xt seja independente de dt, 

logo, os dividendos não reduzem os ganhos correntes, e, matematicamente representada pela 
derivada parcial em função de t ser nula. Aquela equação (A2b) impõe que os dividendos afe-
tam o valor do Patrimônio Líquido na mesma proporção, mitigando-os, daí a derivada parcial 
em função de t ser igual a -1. Apesar de as equações (A2b) e (A2c) não serem deduzidas a 
partir de (A2a), elas são coerentes com (A2a) no seguinte senso, ao se derivar (A2a) em fun-
ção de dt: 

∂yt-1/∂dt = ∂yt/∂dt + ∂dt/∂dt - ∂xt/∂dt                       (A2d) 
onde: ∂yt-1/∂dt é a derivada parcial do valor do Patrimônio Líquido – PL - na data t-1 em rela-
ção aos dividendos distribuídos no elastério temporal entre t-1 e t. Como o valor do PL não se 
afeta com os dividendos a posteriori, a função é independente e, por conseguinte, a derivada é 
nula: 

∂yt-1/∂dt = 0                                                            (A2e) 
∂yt/∂dt é a derivada parcial do valor do Patrimônio Líquido na data t em função dos di-

videndos distribuídos no elastério temporal entre t-1 e t. Como se explicou acima, de acordo 
com o referencial teórico, tal derivada é igual a -1 (observe-se A2b). 

∂dt/∂dt é igual a 1, matematicamente. 
∂xt/∂dt é a derivada parcial dos ganhos correntes (no senso de se estabelecerem no exer-

cício que se inicia na data t-1 e finda na data t) em função dos dividendos líquidos dentro do 
mesmo elastério temporal, que, conforme referencial teórico, é independente, logo a derivada 
é nula (observe-se A2c). 

O modelo de Ohlson desenvolve as equações de tal modo que, ao substituírem-se os va-
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lores numéricos na equação (A2d), tem-se a identidade matemática: 0 = -1 +1 + 0, respecti-
vamente. Há de se fazer uma distinção entre o par de equações (A2b) e (A2c) e a equação 
(A2a), uma vez que uma série de conclusões advém da equação (A2a). Pode-se empregar o 
Saldo Final do Período - SFP obtido da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 
DMPL [yt - yt-1], passível de obtenção a partir da equação (A2a), que relaciona os ganhos cor-
rentes e os dividendos da seguinte maneira: 

yt - yt-1 = xt - dt                                                                                (A2a’) 
para exprimir Pt em termos dos ganhos (esperados) no futuro e do valor contábil em vez da 
sequência de dividendos esperados na fórmula do Valor Presente dos Dividendos Esperados. 

O modelo de Ohlson deduz que os ganhos anormais são os ganhos correntes menos os 
ganhos obteníveis com a taxa isenta de risco, de tal sorte a se poder exprimir na equação : 
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logo,  
yyRxx ttft

a

t 11 −−
+−=                                               (A2f), 

ou seja, 
yyRxx ttf

a

tt 11 −−
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Por outro lado, de (A2a), tem-se que yt-1 = yt + dt – xt . Assim, 
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Substituindo (A2g) em (A2h), tem-se: 
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logo, 
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e por conseguinte, em expressão estatística, 
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Substituindo (A2k) em (A1), tem-se: 
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ao desmembrar as duas ú imas somatórias, obtém-se para cada τ: lt
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observa-se que as parcelas anulam-se na sequência: 1•1 com 2•2, 2-1 com 3•2, 3•1 
com 4•2, ... , ∞-1•1 com ∞•2, remanescendo apenas os seguintes termos (1•2 e ∞•1): 

][~yE tt+    e   ][~yER ttf ∞+

−∞− . Ora, para τ  ∞,   ][~yER ttf ∞+

−∞−   0, já que Rf > 1, e, . 

][~yE tt+  = yt um valor finito. Destarte, (A2m) reduz-se em (A1) a: (PVED) 
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que é outra forma de escrever a equação (A1), levando-se em conta a regularidade das condi-
ções e imposições sendo satisfeita. Ao se combinar a identidade acima (A2e) com a restrição 
ao Saldo Final do Período extraído da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
expressa pela equação (A2a), chega-se à equação que determina os dividendos na data t em 
função do valor contábil na data t, dos ganhos anormais na data t e da remuneração do uso do 
capital com a taxa isenta de risco. Ao utilizar essa expressão para substituir dt+1, dt+2, dt+3, ..., 
dt+∞, na fórmula do Valor Presente dos Dividendos Esperados – PVED expressa em (A1), 
chega-se à equação (1), conforme se observou acima. Apenas com base em (A1) e (A2a), po-
de-se também demonstrar que 
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contudo, evidentemente, dx t

a

t
~~

ττ ++
≠ , de uma forma geral. 

O modelo de Ohlson assume que até a última condição de regularidade fica assim satis-
feita, e o Autor afirma que o Saldo Final do Período implica a equivalência com a equação (1) 
e que o Valor Presente dos Dividendos Esperados já foi bem estudada em literatura contábil, 
prescindindo-se de mais desenvolvimento por ora. A terminologia utilizada de ganhos anor-
mais (ou lucro residual) é utilizada para destacar-se daqueles que seriam os “normais”, ou 
seja, os advindos de retorno sobre o capital investido no início do exercício contábil, na data t-
1, multiplicado pela taxa de juros vigentes nesse período. Dessa forma, interpreta-se xa

t
omo 

sendo os ganhos globais menos os encargos pela utilização do capital: 
 c

yrxx trft

a

t 1−
−=                                                                   (A2n) 

O modelo de Ohlson sinaliza que um valor positivo de  indica um exercício rentá-

vel, uma vez que taxa de retorno contábil  supera o custo de capital da empresa rrf 

(taxa isenta de risco). Por exemplo, no caso de conta de poupança, tem-se que , e, por 
conseguinte, Pt = yt. É notável observar que essa configuração 

xa

t 1+

yx tt /1+

0=xa

t

não implica a sequência de 
dividendos (ou de ganhos) é certa, uma vez que pode depender de eventos aleatórios. Contu-

do, pode-se concluir que PdR
T

tf →∑ +

−

τ
τ

τ

t
~  com probabilidade um conforme . ∞→T

O modelo de Ohlson relaciona em (1) de forma direta e intuitiva induzindo à seguinte 
interpretação: o valor da empresa é igual ao valor contábil do Patrimônio Líquido ajustado ao 
valor presente dos ganhos anormais antecipados. Em outras palavras, a rentabilidade futura 
mensurada pelo valor presente da sequência dos ganhos anormais antecipados faz conciliar a 
diferença entre os valores de mercado e contábil. Essa diferença assim mensurada, dentro do 
referencial teórico selecionado, é explicada pelo Capital Intelectual. Pode-se aduzir que, en-
quanto a equação (1) carrega um apelo na intuição, a sua equivalência com o Valor Presente 
dos Dividendos Esperados fica na dependência exclusiva de uma solução algébrica trivial. No 
que concerne a este aspecto, o Autor Ohlson cita as notas de Peasnell [1982, pp. 361-381], nas 
quais indicam as peculiaridades da fórmula porque a interpretação advém de princípios contá-
beis, muito embora ela desempenhe seu papel de forma autônoma dos Princípios Contábeis 
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Geralmente Aceitos pelos quais se calculam os ganhos e os valores contábeis. Os constructos 
da Contabilidade que extrapolam o Saldo Final do Período são irrelevantes, de tal sorte que a 
equação (1) nem sequer levam em conta tudo o que se assumiu em (A2b). 

O modelo de Ohlson traz como terceiro e derradeiro pressuposto o comportamento dos 
ganhos anormais como série temporal. Tendo em vista que qualquer análise da função de va-
loração, de uma forma geral, depende fortemente desses pressupostos que se assumiram na 
evolução do referencial teórico embasador do modelo, implica que carece de uma elaboração 
cuidadosa. Um modelo linear simples, sob a óptica analítica, formula a dinâmica das informa-
ções. Duas variáveis introduzem a especificação primordial: 1 os ganhos anormais  e as 

informações que extrapolam tais ganhos anormais, representadas por 
xa

t

ν t . 
O modelo de Ohlson assume como pressuposto fulcral que cumpre as exigências do pro-

cesso estatístico  }~{ 1x a
τ τ ≥

                                                                          (A3), 

de tal sorte que: 

ενω
τ

~~
111 ++

++=
tt

a

t

a xx                            (2a), 

onde ε~ 11 +t
 são os ganhos não previstos, e, 

ενν γ ~~
121 ++

+= ttt ,                                                                                   (2b), 

onde ε~ 12 +t
 representa a inovação não prevista em “outras informações”, em que os termos 

que provocam desvios - ε~ 11 +t
 e ε~ 12 +t

 - , cuja média é nula, válidos para 1≥τ , não são previ-

síveis, ou seja, 2,1,0][~ == k
+kttE ε τ

 e 1≥τ .                                   (2c). 
O modelo de Ohlson, ao assumir a premissa (A3) não coloca nenhumas restrições nas 

variâncias e covariâncias dos desvios. Por exemplo, as variâncias podem ser heterocedásti-
cas. Os parâmetros do processo – ω e γ – são constantes e “cógnitos”, além de se situarem no 
intervalo de 0 (fechado) a 1 (aberto), ou seja, 0≤ ω <1 e 0≤ γ <1. Em termos leigos, o ambien-
te econômico da empresa e seus princípios contábeis determinam os parâmetros exógenos ω e 
γ. A derradeira restrição implica que as médias incondicionais de  e de xa

t ν t
 sejam nulas. A 

equação (2a) coloca o coeficiente associado com ν t
 igual à unidade sem que se perca sua 

capacidade de generalização. É um mero assunto de escala. Outra observação pertinente é a 
de que ν t

 é irrelevante no que concerne à dinâmica se υ0 = ε2τ = 0, para qualquer 1≥τ . Essa 

situação específica equivale a υ1 = υ2 = υ3 = ... = 0 e o valor {  satisfaz a um processo 

autorregressivo regular. A equação (2b) demonstra que as estimativas de 

}xa
τ τ

][~ν τ+ttE , para 

qualquer 1≥τ  dependem mormente de ν t
 e não de . Impõe-se essa autonomia em relação 

a  porque 
xt

a

xa

t ν t
 deve refletir uma síntese dos eventos relevantes para serem valorados que 

ainda devem ter um impacto nas demonstrações financeiras. Essas informações têm embasa-
mento nos ganhos anormais futuros independentemente dos ganhos anormais atuais e pretéri-
tos. 

O modelo de Ohlson também implica que as realizações de ν t
 (ou de ε t2

) não podem 
deixar de lado as demonstrações financeiras nem olvidá-las. Essas realizações alimentam a 
sequência temporal dos ganhos anormais , , ... , e, cada realização de resultado dos 

ganhos anormais , por sua vez, atualiza o valor contábil na data t através da equação recor-
xa

t 1+ xa

t 2+

xa

t
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rente, que se obtém a partir de (A2j): , yRyxd tft

a

tt 1−
+−=

dyRxy ttf

a

tt
−+=

−1
                                                                            (3) 

O modelo de Ohlson traz a equação que demonstra que se pode inferir  a partir das 

sequências ,  e de condição inicial quiescente . Tendo em vista 

que  determina , segue-se que a resolução de incerteza:  e 

a sequência de dividendos: {  são suficientes para determinar o valor contábil 

yt

{ 1ε

}{ 1xa t

τ τ =

}2 1ε τt
t

=

}{ 1dt
t

=τ

{
d

dy 00
−=

,{ 1ε t }xa t

τ τ

} 0t
t

=τ

1=
}, 2 1ε τtt

t

=

yt
. Por 

conseguinte, pode-se observar que a especificação (2) combinada com (3) ou com (A2a), fun-
ciona de tal maneira que resolução de incerteza até a data t - {  - fornece o emba-

samento de forma gradual aos valores contábeis futuros e atual do Patrimônio Líquido: 
}, 21 1ε τtt

t

=ε

,...
2

,
1

, yyy t+t+t
 

O modelo de Ohlson impõe, como parte do pressuposto assumido em (A3), a condição 
0/ =∂∂ d ttν . Tal condição faz sentido, naturalmente, se se posicionar a variável ν t

 como 
captadora de todas as informações não contábeis utilizadas para predizer os ganhos anormais 
futuros. Apesar de que uma ampla caracterização de independência de ν t  excede as exigên-

cias de 0=d t
/ ∂∂

tν , ela simplifica por elidir aspectos irrelevantes de especificação. Não se 

agrega significância à possibilidade de relacionar ν t
 (ou ε t2

0/ =∂∂ d tt

) aos elementos contábeis preté-

ritos e atual enquanto se mantiver a restrição ν . 
O modelo de Ohlson prevê através da equação (2a) os ganhos do período vindouro além 

dos ganhos anormais nesse mesmo período: 

ν t
ω a

ttftt xyRxE ++−=
+

)1(][~
1                                                                 (4) 

tendo em vista que o conjunto de informações disponíveis na data t inclui o valor contábil 
atual do Patrimônio Líquido - yt

 - assim como  (ganhos anormais na data t)e xa

t ν t
(ganhos 

que extrapolam as informações dos ganhos anormais), de tal sorte que a equação (4) não traz 
problema algum. No entanto, o aspecto de previsão dos ganhos torna-se mais complicado se o 
enfoque deslocar-se para períodos além do seguinte. Para τ≥2, o modelo de Ohlson não aqui-
esce as previsões ].[~yE tt τ+

 A fim de enfocar tal aspecto, considere-se o caso em que τ=2. A 

equação (4) demonstra que a estimativa (esperança matemática) – uma previsão - ][~
2xE tt +

 

exige uma previsão de ].[~
1yEt t+

 Por sua vez, esta última previsão exige a previsão de 

],[ ~
1dE tt +

 que não faz parte do modelo. 

O modelo de Ohlson traz nesse aspecto um paradoxo, uma vez que todos os elementos 
sequenciais dos dividendos esperados - ],[ ~

1dE tt +
 ],[ ~

2dE tt +
 ... remanescerão sem especifi-

cação e a sequência completa nunca poderá ser desenvolvida a partir dos pressupostos incipi-
entes, como os representados nas equações (A2a) e (A3). A escassez de um processo específi-
co para os dividendos pode parecer enigmático porque o modelo se estabelece em função do 
conceito de que, em última instância, os dividendos esperados determinam o valor da empresa 
(da forma como as ações são negociadas em bolsas), em outras palavras, a equação (A1) é 
válida. O paradoxo aqui indicado pode ser resolvido com a manipulação das expressões para 
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valor e retorno. 
O modelo de Ohlson se baseia nos pressupostos assumidos nas equações (A1), (A2a) e 

(A3), a partir das quais deduz a função de valoração em que se usa a equação (1) e estima a 

somatória  em cima da dinâmica expressa em (A3) ∑
∞

=
+

−

1

][~
τ

τ

τ xER a

ttf }~{ 1x a
τ τ ≥

. A linearidade 

da especificação conduz, evidentemente, a uma solução linear: 

ναα t

a

ttt xyP 21
++=                                                                              (5) 

O modelo de Ohlson carece, nesse ponto, da identificação dos parâmetros α 1
 e α 2

: 

de (1), tem-se que: ∑
∞

=
+

−+=
1

][~
τ

τ

τ xERyP a

ttftt ,  

de (2a), tem-se que: ενω
τ

~1~
111 ++

++=
tt

a

t

a xx ,  

de (2b), tem-se que: ενν γ ~~
121

0
++

++=
tt

a

tt x , assim, pode-se vislumbrar uma formulação 
matricial para os elementos de (2a) e de (2b), ao criar-se u’a matriz 2 por 2, denominada de P 
com os seguintes elementos:  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
≡ −

γ
ω
0

111 RP f                                                                                  (A3a) 

aglutinando-se (2a) e (2b) em notação matricial, tem-se: 
),(),(),( ~~~

1211
1

11 εενν ++++
+= ttt

a

tft

a

t xPRx                                      (A3b) 
ao substituir-se (2b) em (2a) , tem-se: 

εεν γω ~~~~
111211

/}{
++++

+−+=
ttt

a

t

a

t xx                                                 (A3c) 
e mais genericamente para certo τ: 

εεγνγ ττττ
ω ~~~~

12

11

++

−

+

−

+
+−+= ttt

a

t

a

t xx                                          (A3d) 
assim como para a matriz, haveria a fórmula recorrente: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
≡ −

γ
ωττ

0
1

RP f                                                                               (A3e) 

ao expressar (A3b) de forma genérica, tem-se: 
),(),(),( ~~~

21 εενν ττ

ττ

ττ ++++
+= ttt

a

tft

a

t xPRx                                    (A3f) 
ao aplicar-se o operador de esperança matemática ma expressão acima, tem-se que: 

)],[()],([)],[( ~~~
21 εενν ττ

ττ

ττ ++++
+= tttt

a

tftt

a

tt ExPRExE            (A3g), 
no entanto, ao levar-se em consideração o corolário expresso em (2c): 

2,1,0][~ ==
+

k
kttE ε τ

 e 1≥τ , o último termo de (A3g) é nulo. Assim, de (1), (2a) e (2b): 

∑
∞

=
+

−

++

−

−+

− −+=−
1

2

1

1

1

1 ][ ~~~
τ

ττττ

τ εγενγω ttt

a

ttftt xERyP                (A3h), 

e rearranjando a expressão acima, obtém-se: 

∑
∞

=
+

−

++

−

−+

− −++=−
1

2

1

1

1

1
])[][][[( ~~

τ
ττττ

τ εγενγω
tttttt

a

ttftt EEExERyP  (A3i), 

no entanto, ao levar-se em consideração o corolário expresso em (2c): 
2,1,0][~ ==

+
kkttE ε τ

 e 1≥τ , e os últimos dois termos de (A3i) são nulos. Assim, 
a somatória pode ser desenvolvida da seguinte forma, analiticamente: 

  



 122
 

...])/[1(/)/(])/[1(/)/(
1

2

1

2 ++++=−
++ νν γωγω

tf

a

tftf

a

tftt RxRRxRyP  (A3j) 

e através do sistema matricial pelo seguinte termo genérico: 

RxPxE ft

a

t

a

tt
ττ

τ ν )},()0,1{(][~ =
+

                                                    (A3k) 
por fim, combinando-se as equações (A1), (A2a) em confronto matricial: 

),)(,(),...]()[0,1(][ 21

21

1

~ νααντ
τ

τ

t

a

tt

a

t

a

ttftt xxPPxERyP ≡++==−
+

∞

=

−∑ (A3ℓ), 

sendo que a soma das matrizes ...21 ++PP  é convergente porque a máxima raiz característi-
ca de P é menor do que um. Ao utilizar-se de álgebra rudimentar, demonstra-se que a soma da 

série matricial é igual a . Deduz-se, por conseguinte, que, matricialmente: [IP − ]P −1

] 1

21 [)0,1(),(
−

−= PIPαα                                                                    (A3m) 
e, algebricamente: 

)/(1 ωωα −= R f                                                                                       (A3n) 

))(/(2 γωα −−= RRR fff                                                                    (A3o) 
O modelo de Ohlson, ao demonstrar essa elaboração, sinaliza que a expressão (A3n) é 

não negativa e que a expressão (A3o) é positiva, de tal sorte a ser representada assim: 
0)/(1 ≥−= ωωα R f                                                                               (A3p) 

0))(/(2 >−−= γωα RRR fff                                                          (A3q) 
O modelo de Ohlson, ao estabelecer a equação (5), impõe que o valor de mercado seja 

igual ao valor contábil (do Patrimônio Líquido) ajustado pela (i) lucratividade corrente, con-
forme se mede pelos ganhos anormais e pelas (ii) outras informações que alteram a expectati-
va de lucratividade futura. Pode-se elidir (ii) ao restringir-se  a fim de satisfazer um pro-

cesso autorregressivo. A versão especial de (A3) tem como postulado que 
xa

t

0≡ν t
 e, por con-

seguinte, os ganhos anormais, por si só, determina o aviamento (goodwill, ou fundo de co-
mércio, ou o capital intelectual) se e somente se os ganhos anormais correntes são suficientes 
na previsão dos ganhos anormais futuros. 

O modelo de Ohlson demanda algumas observações no que tange aos coeficientes de 
valoração – α1 e α2 – que auxiliam a compreensão do modelo econômico. Para ω>0, esses 
dois coeficientes são positivos tão somente porque a estimativa ][~xE a

tt τ+
, para todo τ≥0, tem 

relação positiva com  e comxa

t ν t . O caso limite para ω=0 implica que ][~xE a

tt τ+
 é indepen-

dente de , de tal sorte que Pt não pode depender de  tampouco. Além do mais, as fun-
ções: α1=ƒ(ω) e α2=ƒ(ω,γ) são crescentes em seus argumentos. A propriedade reflete que ω e γ 
agem como parâmetros de persistência no processo ( ,

xa

t xa

t

axt ν t
); valores maiores de ω e γ fazem 

com que Pt seja mais sensível nas realizações de ( ,xa

t ν t ). 
O modelo de Ohlson combina a equação (5) com a dinâmica (A3) para demonstrar como 

os retornos de mercado dependem das realizações das informações “novas” e imprevisíveis. 
Através de tratamento matemático das equações (5), (1), (A1), tendo como ponto de partida o 
polinômio:                                                                       (5a), PRdP tftt −+

++ 11

de (5), tem-se que: , logo: ναα t

a

ttt xyP 21
++=
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PRdP tftt −+
++ 11 =  (5.1), )(

21112111 νααναα t

a

ttftt

a

tt xyRdxy ++−++
++++ +

de (A2j), tem-se que , logo, yRyxd tft

a

tt 1−
+−=

yRyxd tft

a

tt
+−=

+++ 111
                                             (5.2), 

yRydx tftt

a

t
−= +

+++ 111
                                    (5.3), 

)(
21112111 νααναα t

a

ttftt

a

tt xyRdxy ++−++
++++ +  = Θ = 

νααναα tf

a

tft

a

ttftt RxRxyRyd 21121111
−−++−+

++++
    (5.4), 

substituindo (5.3) em (5.4), tem-se que: 

νααναα tf

a

tft

a

t RxRx 211211 )1( −−++=Θ
++

                   (5.5), 

mas, de (2a), tem-se que: ενω
τ

~~
111 ++

++=
tt

a

t

a xx , 

e, de (2b), que: ενν γ ~~
121 ++

+= ttt , logo, ao substituir, obtém-se: 

νααεναενα γω tf

a

tftttt

a

t RxRx 21122111 )())(1( −−++++≅Θ
+++  (5.6), 

νααεαναεαναα γω tf

a

tftttt

a

t RxRx 21122211111 )1()1()1( −−+++++++=Θ
++

 (5.7) 

εαεααααναα γω 12211122111 )1(})1{(})1{(
++

+++−+++−+=Θ ttftf

a

t RRx   (5.8), 

todavia, 
ω

ω
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ff , pois, de (A3n), )/(1 ωωα −= R f , ainda, porém, 
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R
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f
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)( 222
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−+−
=

−−

−+−

γω
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ffff

ff

ffff  , pois, de (A3n), )/(1 ωωα −= R f  

e, de (A3o), ))(/(2 γωα −−= RRR fff , logo, 

εαεα 122111 )1(
++

++=Θ tt         (5.9),           
e, dividi do po  Pt, obtém-se: n r

PPRP
dP

t

t

t

t
f

t

tt εαεα ~~~~
12211111 )1()(
++++ +

+
+=

+
                  (6) 

O modelo de Ohlson apresenta duas fontes de incertezas, quais sejam: 1 os ganhos i-
nesperados (ε 11 +t

), e, 2 as inovações inesperadas dentro das “outras informações”, represen-

tadas pela variável residual (ε 12 +t
), que explicam os retornos. Um termo relacionado com a 

imprevisibilidade dos dividendos está ausente, além do mais a expressão (6) não depende das 
restrições estreitas sobre a política de dividendos, ou seja, dt prescinde de ser uma função de-
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terminística de ganhos atuais, valor contábil e outras informações (νt). A irrelevância da incer-
teza dos dividendos para explicar os ganhos é fundamental e a expressão (6) sugere que o 
modelo alberga os conceitos consagrados por Modigliani & Miller. Sem sombra de dúvidas, 
tal argumento é válido, como será demonstrado mais a frente, neste texto. 

O modelo de Ohlson, ao ser examinado através de seus coeficientes de resposta (6), de-
monstra que esses são os mesmos que aqueles da função de valoração, com exceção daquele 
coeficiente associado com os ganhos inesperados, que é igual a 1+α1, em vez de α1. Essa cifra 
‘1’ na expressão ‘1+α1’é necessária porque a função de valoração (5) inclui o valor contábil, 
que, por sua vez, advém do Saldo Final do Período (Clean Surplus Relation) e da fórmula de 
valoração (1). Uma correspondência um para um entre cada unidade monetária de incremento 
na razão ganhos/valor contábil e valor de mercado ocorre somente se os ganhos anormais cor-
rentes tiverem uma persistência mínima, ou nula (i.e., sempre que ω = α1 = 0). Tendo em vista 
que a cada unidade monetária adicional na relação valor contábil/ganhos geralmente agrega 
mais do que uma unidade monetária de valor de mercado, o coeficiente associado com os ga-
nhos inesperados faz sentido, intuitivamente. A discussão indica que os pressupostos assumi-
dos e expressos em (A1), (A2a) e (A3) conduzem a um modelo coeso e até atrativo de valora-
ção e retornos. Mesmo assim, até o ponto que a estrutura açambarca os conceitos contábeis 
carece de apreciação. Até aqui, a análise abordou o pressuposto assumido do Saldo Final do 
Período (A2a), no entanto, o pressuposto assumido de que os dividendos mitigam o valor con-
tábil (A2b) remanesceu sem utilização. Pode-se ainda questionar se a dinâmica (A3) tem a 
sutileza suficiente de manter relação com quaisquer conceitos contábeis. No parágrafo seguin-
te, será considerada a possibilidade de derivar (A3) a partir dos conceitos contábeis basilares, 
inclusive (A2b). Contudo, antes de assim proceder, é de grande utilidade analisar como os 
ganhos, em vez dos ganhos anormais, se relacionam com o valor. A função de valoração (5) e 
as dinâmicas de informações podem ser expressas de novo para demonstrar que os ganhos e 
os valores contábeis desempenham a função de indicadores de valores primários. Essa versão 
reelaborada do modelo traz à luz as semelhanças assim como as diferenças entre os ganhos e 
os valores contábeis. 

O modelo de Ohlson pode ser reescrito enfocando duas situações específicas, com base 
na equação (A2n) , aplicada em (5) , tendo em 

vista a definição de rrf = Rf -1 em (A1a), ∴ , logo: 

yrxx trft
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                                                  (6.1), 

substituindo com a fórmula (A2a), de forma adequada,  , tem-se: yyxd tttt 1−
+−=

ναααααα ttffftfftt yRRRxRRyP 2111111
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impondo: )1( −= R
R

f

fϕ      (6.3) e )(
)1(

)1(
1 ω

ω
α −

−
=−= R

RR
f

f
fk    (6.4) 

obtém-se: 

ναϕ
ttttt ydxP kk

2
)1()( +−+−=           (7) 

A definição de φ em sua posição na equação (7) demonstra que ele baliza o multiplica-
dor de ganhos, como parâmetro. No que tange a k, ele atua como um coeficiente com relação 
linear unitária com ω e com α1. Já que ω varia em um intervalo fechado 0≤ ω ≤1, k satisfaz de 
forma matemática 0≤ k ≤1, de tal sorte que, nos limites, obtêm-se k(ω=0)=0 e k(ω=1)=1. To-
davia, para todos os demais pontos dentro do intervalo indicado, k ≠ ω. A maneira com que se 
construiu a equação (7) e as restrições impostas a k indicam que o modelo de valoração pode 
ser observado como uma média ponderada de um modelo de ganhos e de um modelo de valor 
contábil. Por exemplo, para uma conta de poupança, obtém-se que Pt = yt = φxt-dt , e, νt = 0, 
de tal forma que a equação (7) é válida para todos os k. Tendo em vista que  para todos 
os t, nem k nem ω ficam definidos. Pode-se simplificar, sem perder a generalização, fazendo 
νt ≡ 0. Como primordial caso particular, seja k=ω=1: 

0=xa

t

dxP ttt −=ϕ                         (8) 
e a expressão (A3) pode ser reduzida a: 

ε~~
111 )1(
++

+−−= ttftft dRxRx                (9) 
Como segundo caso particular, seja k=ω=0: 

yP tt =                          (10) 

e a expressão (A3) pode ser reduzida a: 

ε~~
111 )1(
++

+−= ttft yRx                 (11) 

O modelo de Ohlson é suficiente para, no primeiro caso, com os ganhos e os dividendos, 
prever os ganhos esperados do período vindouro; essas duas variáveis, de acordo com o mo-
delo, determinam os valores. No segundo caso, o valor, por si só, prevê os ganhos, por conse-
guinte, o valor contábil é suficiente para determinar o valor de mercado. As expressões deri-
vadas ressaltam este aspecto do modelo de Ohlson, cuja função de valoração (7) é igual à mé-
dia ponderada de (8) e (10) com os pesos k e 1-k. Já não tão óbvio, uma média ponderada das 
duas equações dinâmicas (9) e (11) conduzem a uma dinâmica mais geral (2a), com a exceção 
de que, nessa situação, ω e ω-1 designam os pesos. A fim de verificar tal asserção, a média 
ponderada de (9) e (11) iguala-se a: 

])1)[(1(])1([ ~~~
11111 εε ωω
+++

+−++−−=
ttfttftft yRdRxRx       (11.1) 

que, nas substituições pelas expressões, respectivamente,  (A2h) e (A2i):  

e , acrescidas de simplificações triviais, chega-se a 

xyyd tttt +−=
−1

yyRxyyd ttf
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tttt 111 −−−
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t xx                           (11.2),  

uma vez que, de (2a): ενω
τ

~~
111 ++

++=
tt

a

t

a xx , para νt = 0, essa especificação autorregressiva 
implica a função de valoração (5) e, por conseguinte a (7) também, ( com νt ≡ 0), para conclu-
ir-se que um modelo “puro” de ganhos / dividendos e um modelo “puro” contábil como sendo 
uma média ponderada para compor um modelo mais genérico embasado na tríade ganhos / 
dividendos / valor contábil. Essa perspectiva não traz nenhuns empecilhos, desde que se tenha 
em mente que há dois conjuntos de ponderação: (k, 1-k) e (ω, 1-ω). Há consistência nessas 
ponderações porque a função k(ω) é crescente, e, naturalmente se leva em conta que o parâ-
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metro de persistência ω como sendo o fator exógeno que determina a importância relativa dos 
ganhos em contrapartida ao valor contábil na avaliação. Parece que os dois casos extremos 
são assimétricos, no senso que os dividendos apresentam de forma explícita no primeiro caso 
em que ω = 1, apenas. O termo representativo dos dividendos está presente nas expressões (8) 
e (9), mas não nas (10) e (11). No entanto, essa diferença reflete a sistemática contábil do Pa-
trimônio Líquido em (A2b), ou seja, os dividendos reduzem os valores contábeis, enquanto os 
ganhos correntes remanescem inalterados. 

O modelo de Ohlson possui algumas propriedades adicionais advindas dos pressupostos 
que foram assumidos e externados pelas expressões (A1), (A2), (A3), porém, que podem em-
bair em face de sua simplicidade. A arquitetura desenvolvida no modelo permite uma deriva-
ção direta da função de valoração, contudo, se a análise pode ser levada adiante, já não é tão 
evidente assim. Há, de fato, a preocupação no que concerne à simplicidade dos pressupostos 
que foram assumidos durante o desenvolvimento do modelo, o que confere algumas implica-
ções indesejadas, provavelmente. Por outro lado, há de ponderar que o modelo de Ohlson, ao 
ser analisado mais meticulosamente, alberga uma série de propriedades significativas e sutis, 
cuja maioria é procedente porque os constructos da contabilização do Patrimônio Líquido 
aglutinam com enlevo a dinâmica dos ganhos anormais. Por conseguinte, é de sugerir-se o 
modelo proporcione um ponto de partida instrutivo ao se tentar compreender como os ganhos, 
os valores contábeis e os dividendos estão relacionados com o valor de mercado. As duas 
primordiais propriedades extraem implicações de (A2b) e de (A2a), sempre que aplicadas à 
dinâmica das informações (A3): 
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tt                       (P1), 

cujo resultado depende das premissas inerentes a (A2b), ou seja, ∂yt/∂dt = -1 e ∂xt/∂d  = 0, de 
tal sorte que ∂νt/∂dt = 0 e , e, da expressão (2a) - 
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t ενω
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a xx . Há 
de se observar que, para contas de poupança, a propriedade (P1) se reduz a: 
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O modelo de Ohlson sinaliza a tese de doutorado de S. Ryan, na Universidade de Stan-
ford, em 1988, sob o título “Models of the Accounting Process and Earnings”, que identifica a 
propriedade (P1) para a situação de ganhos “escorreitos”. Recorrendo-se a (4), tem-se que 
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t
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∂
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=-1, assim, prova-se (P1), para a situação específica. 

O modelo de Ohlson, através de sua propriedade (P1) demonstra que o pagamento de 
dividendos reduz os ganhos esperados do período vindouro pela taxa isenta de riscos, indicada 
pela variável rrf = Rf -1. Tal implicação faz sentido dada a natureza da contabilidade atuarial, 
que impõe o regime de competência para apuração de resultado do exercício, e dada a dispo-
nibilidade de atividades de valor presente líquido nulo. Uma empresa poderá incrementar seus 
dividendos através de empréstimos crescentes, contudo, tais empréstimos incorrem em uma 
despesa com juros para o período subsequente. É de se observar que esse argumento é similar 
àquele utilizado por Miller e Modigliani para provar a irrelevância da estrutura de capital. As 
normas de apropriação contábil faz com que as despesas com juros dependam somente do 
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montante emprestado e da taxa de juros aplicada; o cronograma do serviço da dívida (“fluxo 
de caixa”) não possui nenhum efeito nos dispêndios com juros no exercício vindouro. A pro-
priedade (P1), portanto, proporciona uma perspectiva de apuração, “mensuração”, no compor-
tamento dos ganhos esperados. 

O modelo de Ohlson aduz uma propriedade que realiza uma generalização da proprieda-
de (P1) ao expressar o efeito dos dividendos sobre os ganhos esperados para dois exercícios: 

)1(/)]1([ 2

112
~~~ −−=∂−++∂

+++ RdRdxxE ftftttt                               (P2) 

assim, a demonstração dessa propriedade (P2) é semelhante àquela realizada em (P1). Levan-
do-se em conte que: 
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e que:  
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pode-se chegar a: 
yRxRxEE tf
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tf
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ttt )1(][[.] 2
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e ainda mais: 
0/][ ~~

12 =∂+∂
++ dxRxE t

a

tf

a

tt  
em face de: ∂yt/∂dt = -1 e de ∂νt/∂dt = 0. 

O modelo de Ohlson demonstra através da propriedade (P2) a importância de agregação 
dos ganhos, ou seja, a fim de avaliar o efeito (marginal) dos dividendos sobre os ganhos futu-
ros esperados, devem-se considerar todas as fontes de ganhos, que se agregam de forma im-
ponderada. Duas formas de agregação de ganhos estão presentes. A primeira, o termo 

xx tt
~~

12 ++
+  impõe que os ganhos sejam agregados por todos os exercícios. A segunda, os 

dividendos na data +1 geram ganhos na conta apropriada para o exercício findo em t+2; essa 
fonte de ganhos, 

 t
)1(~

1
−

+ Rd ft
, deve ser somada aos ganhos da empresa para uma avaliação 

correta do efeito dos dividendos na data t nos ganhos esperados dos dois exercícios vindouros. 
Evidentemente, os ganhos na data t+2 dependem dos dividendos da data t+1. Em suma, a pro-
priedade (P2) realiza uma extensão e uma generalização da propriedade (P1) ao demonstrar 
como os pressupostos (A2) e (A3), de forma conjunta, refletem a agregação de ganhos como 
também as medidas de apropriação por competência. 

O modelo de Ohlson traz ainda mais uma propriedade que diz respeito às implicações de 
(A2b) na função de avaliação (5) em vez da dinâmica informativa (A3). O modelo é aquies-
cente à tese de Modigliani e Miller (1961) e satisfaz o quesito de irrelevância do pagamento 
de dividendos; ou seja, uma unidade monetária adicional de dividendos na data t apenas des-
loca uma unidade monetária do valor de mercado da data t: 

1/ −=∂∂ dP tt          (P3) 
esse resultado advém das equações previamente indicadas (A2b) e (5) porque 

1/ −=∂∂ dy tt
         (P3a) 

e porque  e xa

t ν t  não dependem de d . t

O modelo de Ohlson enfatiza que apesar de a função de valoração não depender de 
(A2b), assumir isso não pode ser abandonado quando se deriva a propriedade de deslocamen-
to de valor (P3). Sua demonstração exige de forma clara que 1/ −=∂∂ dy tt

 e que 

. Nem sequer se pode arguir que (A2b) seja redundante, uma vez que advém de 0/ =∂∂ dx tt
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(A2a). A fim de se avaliar esse aspecto, há de se observar que um pressuposto, pode-se dizer, 
0/ =∂∂ dy tt

 e  é aquiescente a (A2a), mesmo que (5) e 1/ =∂∂ dx tt 1/ −≠∂∂ dP tt

xa

t

 sejam 

satisfeitos. É de se concluir que as duas características de contabilização do Patrimônio Líqui-
do - Saldo Final do Período e “de que “dividendos reduzem o valor contábil...” – são essenci-
ais para derivar a propriedade fundamental de Modigliani e Miller (1961). 

O modelo de Ohlson é, obviamente, silente no que concerne aos princípios contábeis 
que dão nascedouro os dados contábeis. No entanto, a propriedade a seguir demonstra que os 
pressupostos forçam as medições contábeis sem especificação para satisfazer certas proprie-
dades gerais. Com base na estrutura geral de modelos, o valor contábil aparentemente funcio-
na como uma medida ou estimativa “em bruto” de valor, considerando que  e ν t  acrescem 
o valor contábil como “correção” de informação. Essa observação pode ser lapidada. Tendo 
em vista que os parâmetros nessa dinâmica satisfazem 0 ≤ ω e γ < 1, conclui-se que, no decor-
rer do tempo,  e xa

t ν t
 ficam igual a zero. Por conseguinte, o aviamento médio também se 

anula com o decorrer do tempo. Asseverado de forma diversa, embora o processo ttytP~ − ~{ }  

permita correlações em série, durante períodos suficientemente longos, a realização média 
tende a zero. Essa propriedade é referida como contabilização isenta de viés no que tange ao 
valor contábil. De forma similar, pode-se tratar se os ganhos, graduados pelo multiplicador φ, 
na média, se igualam ao valor (inclusive dos dividendos). A conclusão é positiva. Esses as-
pectos do modelo encontram-se resumidos formalmente como se segue: 
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+ yPE tt τ t τ

, conforme ∞→τ ;                                             (P4a) 

][ ~~ 0→− −
++ xd+PE tt τ tt ττ

ϕ , conforme ∞→τ ;                                 (P4b) 

O modelo de Ohlson faz a demonstração de (P4a) seguindo diretamente a partir da fun-
ção de avaliação (5), já que (A3) implica que: 
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 e , conforme ∞→τ . De forma similar, (P4b) procede porque: 
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O modelo de Ohlson deduz a relação (P4c) solucionando yt
 em (5) e substituindo –o 

em (7). A utilização de dP tt +  em vez de Pt

d
 em (b) só faz sentido se os dividendos distri-

buídos na data t não afetarem a diferença xP tt ϕ−t + . 
O modelo de Ohlson possui propriedades de medidas contábeis que dão sustentação à 

previsão dos ganhos no exercício posterior. Enquanto a melhor previsão, obviamente, é forne-
cida por: 

νω
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tf RxR − ([
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, 

a isenção de pecha de qualquer viés nas medidas contábeis implica que ambos componentes 
de previsão contábil entre colchetes são, na média, indicadores preditivos isentos de viés dos 
ganhos esperados para o exercício vindouro. Se expressa  essa ideia de forma mais completa e 
rigorosa da seguinte forma: 
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 para qualquer τ ≥ 0, as demonstrações advêm de forma 

direta de (P4b) e (P4a), respectivamente. 
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O modelo de Ohlson traz duas propriedades sobre as quais se discorre a seguir e que li-
dam com o valor como ele se relaciona com as realizações de apropriações esperadas futuras 
dos dados contábeis. É claro que tal relação já foi desenvolvida, expressamente em (1), que 
demonstra como o valor se iguala ao valor contábil mais um ajuste ao valor presente de ga-
nhos anormais esperados. Pode-se questionar com razão o que acontece se o foco se deslocar 
dos ganhos anormais para os ganhos plenos. A resposta é interessante porque a agregação dos 
ganhos é válida em oposição ao desconto. 

O modelo de Ohlson define: 
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assim, 
(a) PV t
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→ , conforme ,                                                                 (P5a), ∞→T

e 
(b) PV t
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t
−  não depende da política de dividendos;                                (P5b), 

sendo assim desenvolvido: dados (A1) e (A2a), aplicando-se em (P5a), considerando-se a 
equação recursiva (4) que se encontra implícita em (A2a), 

dyRxy ttf
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e, ao se substituir de forma recursiva retroativamente a partir de yT 1−
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, obtém-se: 

dRyRxRy t

T

t

tT
f

T
f

a

t

T

t

tT
fT ∑∑

=

−

=

− −+=
1

0
1

                                                           (P5d), 

de sorte que subtraindo  e adicionando  nos dois lados da equação, chega-se: y0 ∑
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e a primeira igualdade procede por causa de (A2a). A derradeira igualdade pode ser expressa 
da seguinte forma: 
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tendo em vista que: 
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com base em (A1) e em (A2a), o resultado advém pela aplicação do operador [.]0E , e, por 
outro lado sendo assim desenvolvido através de (P5b) sendo dados (A1), (A2a) e (A3), por 
definição das matrizes indicadas abaixo: 
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de tal sorte que a esperança matemática de  pode ser expressa assim: xt 1+
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já que da demonstração prévia (P5α), tem-se que: 
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e um processamento direto evolui para: 
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e após algumas simplificações triviais, chega-se a: 
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e sempre que ∞→T , os parâmetros convergem em direção aos seus valores corretos: 
)/(1 ωα −=∞ RR ff                                                                                               (P5q) 

( ) ))((
1

2 γωγ
γ

ω
ωγωα −−

=
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

−
−

−
= − −∞

RR
R

RR ff
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ff

                                (P5r) 

destarte, V T

0
 não depende da política de distribuição de dividendos e quando ∞→T , 

PV T

0
→ 0 . 

O modelo de Ohlson tem seus pressupostos assumidos de forma imbricada, de tal sorte 
que a parte (P5a) depende tão somente do pressuposto do Saldo Final do Período (A2a) e, 
evidentemente, de (A1). O erro de aproximação é determinado por: 

)1)(()[( ~~ −−−−=−
++ RyPyPEVP T

fttTtTtt

T

tt                                            (P5s) 

de tal sorte que VP T

tt =  se, e somente se 

yPyPE ttTtTtt −=−
++

][ ~~                                                                             (P5t) 

cuja demonstração rotineira depende apenas de (A1) e de (A2a), e, a parte (P5b) também se 
utiliza de (A2b) e de (A3). 
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O modelo de Ohlson em sua propriedade (P5) tem muito em comum com a propriedade 
(P2), como se pode perceber pelo fato de (P2) avaliar a derivada parcial de  em 

relação a d  para T=2. Tanto a propriedade (P2) quanto a aproximação do valor de mercado 
VR T

t

T
f )1( −−τ

t

V T

t
 dependem da agregação dos ganhos esperados sem ponderações e todas as fontes de ga-

nhos devem ser consideradas: ∑  é igual aos ganhos gerados na conta apropri-

ada dos beneficiários pelo investimento dos dividendos em um ativo isento de riscos. Da 
mesma forma que na propriedade (P2), os ganhos agregados esperados devem estar jungidos a 
um fator de desconto apropriado ao número de exercícios sobre os quais os ganhos são ante-
vistos. A correição do fator gradativo  torna-se óbvia assim que se percebe que a 

propriedade de remoção de dividendos 

=
+

− −
T

t

T
f dR

1
)1(

τ
τ

τ

1)1( −−RT
f

/∂∂ d 1−=V t

T

t

ν t
,, :

 é simplesmente equivalente à versão 
generalizada para T períodos da propriedade (P2). A aproximação (P5a) seria de interesse 
menor se seu erro depender do grau ao qual o termo do dividendo dominar o termo dos ga-
nhos agregados. Contudo, tal dependência da política de distribuição de dividendos pode ser 
desconsiderada. Em face dos pressupostos (A2a) e (A3), advém que V  se comporta de for-

ma linear em relação a  

T

t
a

tt xy
ναα t

a

tt

T

t
TT xyV )()(

21
++=                                                                           (12) 

e onde os parâmetros α α 11 )( →T  e αα 22 )( →T  conforme . A aproximação ∞→T V T

t
 

tem a mesma estrutura geral de Pt , a não ser que os parâmetros em (12) desviem de forma 
generalizada daqueles corretos quando ∞<T . Remetendo-se a (A2b), a solução implica que a 
política de distribuição de dividendos não influencia a avaliação de V T

t
. De fato, pode-se 

expressar V T

t
 de uma forma alternativa que faz lembrar de perto a fórmula (1). Apenas se 

baseando em (A1) e em (A2a), surge que para qualquer T: 

∑
=

+

−+=
T

a

ttfTt

T

t xERyV
1

][~
τ

τ

τϕ                                                                    (12a) 

onde )1/( −≡ RR T
f

T
fTϕ . A expressão (12a) que se refere a V T

t
 aproxima-se, obviamente, de 

(1) conforme ∞→T , e, por conseguinte, (P5a) também. No que concerne a (P5b), se se enfo-
ca novamente a derradeira expressão para V T

t
 e a compara com (1), consequentemente os 

pressupostos (A2b) e (A3) claramente implicam que: 
1// −=∂∂=∂∂ dPdV ttt

T

t
, desde que  e os dois termos de ganhos anormais 

esperados não dependem dos dividendos. A análise destaca a característica fundamental da 
dinâmica (A3) quando se assume também o pressuposto (A2b): 

1/ −=∂∂ dy tt

esses dois pressupostos asse-
guram que os ganhos anormais correntes e futuros não podem ser influenciados por uma deci-
são da empresa no que diz respeito à distribuição de dividendos esperados correntes e futuros. 
Essa asserção vai direto ao cerne da questão do modelo porque, se não, as propriedades atri-
buídas a Modigliani e Miller (1961) (P1), (P2), (P3) e (P5b) seriam violadas. 

O modelo de Ohlson, no que tange à propriedade (P5), que trata de aproximações, 
0≈−VP T

tt , porém, em algumas situações poderá não haver erro pata um T finito. Há um 
interesse particular para a situação em que não há erro para T=1, desde que se proporcione 
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uma ilustração de modelo da ideia popular de que o valor depende dos ganhos esperados do 
período vindouro capitalizados. De fato, há casos sem erros para qualquer T ≥ 1. Considere-se 
agora que as restrições (A3): (ω,γ) = (1,0) ou (0,1); verifica-se sem dificuldade que para todo 
T, α1(T) = α1 e α2(T)= α2. Consequentemente,  

][)1( ~
1

11 xERVP ttftt +
−−≡=                                                                         (12b) 

e, de forma mais geral: 

VP T

tt = , seja qual for 1≥T . 

O modelo de Ohlson traz a possibilidade de que ][)1( ~
1

1 xERP ttft +

−−=  aponte na di-

reção de uma relação próxima entre (P1) e (P3). Tendo em vista que VP tt

1= , decorre imedi-

atamente que )1(/][~ 1 −−=∂∂
+ RdxE fttt  se e somente se 1/ −=∂∂ dP tt . Pode-se observar 

de uma forma mais generalizada, que, se o valor for expresso como: 
errorxERP tttft +−=

+
− ][)1( ~

1
1                                                                 (12c) 

então as propriedades (P1) e (P3) implicam uma a outra, desde que . A 
observação que concerne ao termo do erro advém imediatamente de (P5b) (que depende de 
[A2b]). O indicador do valor aproximado 

0/ =∂∂ derror tt

V T

t
 foca o fluxo esperado do valor adicionado con-

tábil sobre um estoque esperado de valor contabilizado em t+T; esse indicador de valor apro-
ximado alternativo é, claramente, baseado no valor contábil esperado na data t+T. 

O modelo de Ohlson define: 

∑
=

+

−

+

− +≡
T

t

T
fTtt

T
f

T

t dRyERW
1

][ ~~
τ

τ

τ                                                                     (12d) 

então: 
(a)   PW t

T

t
→  conforme ,                                                                        (P6a) ∞→T

e 
(b)   PW t

T

t
−  não depende da política de distribuição de dividendos.               (P6b) 

e interpreta a expressão entre colchetes como o valor contábil na data t+T mais o valor que 
tem acumulado na conta apropriada devido ao pagamento dos dividendos. O ajuste de divi-
dendos é similar àquele necessário para a propriedade (P5), exceto que o termo, agora, repre-
senta um estoque de valor, em vez de um fluxo de valor. Pode-se observar imediatamente que 
o erro de aproximação PW t

T

t
−  é igual a ][ ~~ PyER TtTtt

T
f ++

− −

W T

t
−

, que tende a zero conforme 

. Também, de forma similar à propriedade (P5),  é uma função linear de ∞→T

),(

yt

ν t

a

tx  para cada 1, −=/∂∂ dW t

T

t
T , e, a política de distribuição de dividendo não influen-

cia a avaliação de W T

t
 ou o erro de aproximação. Um simples exemplo verifica que a partir 

de PWW t

T

t
=:T

t
 para 1=T  se (ω,γ) = (0,0), mas PV t

T

t
≠  para essa especificação. De-

monstra-se sem dificuldade que WV T

t

T

t
=  se e somente se  ou . A obser-

vação depende exclusivamente de (A2a). O exemplo a seguir ilustra que a aproximação (P6) 
pode funcionar perfeitamente para T=1, apesar de 

ytV T

t
=

)0,0(),( ≠

yW t

T

t
=

ν t

a

tx . 
O modelo de Ohlson apresenta uma derradeira propriedade que trata da relevância do 

valor contábil corrente quando se estabelece o conceito de ganhos “permanentes” esperados 
de longo prazo. A fim de definir tais ganhos, há de se considerar os ganhos esperados no futu-
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ro longínquo se os dividendos sempre forem estabelecidos iguais aos ganhos. Pode-se questi-
onar: qual(is) fator(es) determina(m) esses ganhos esperados? Essa questão possui uma res-
posta direta proporcionada pelos pressupostos (A2a) (a restrição do Saldo Final do Período) e 
(A3) (a dinâmica de informação (2a) e (2b)). 
se  para todo dx tt ττ ++

= 1≥τ ,                                                                      (P7) 

então yRxE tftt )1(][~ −=
+τ

 conforme  ∞→τ .                                         (P7a) 

sendo que essa observação que acabou de ser feita deve-se a Ramakrishnan (1990). A de-
monstração é imediata, desde que 0][~ →

+xE a

tt τ
 conforme ∞→τ , e que yy tt

=
+τ

 para 

qualquer 1≥τ . É de se notar que a propriedade (P7) não funciona para ω = 1; tendo em vista 
que γ < 1 mas ω = 1, obtém-se que νγ

τ ttt xx tE 1)1(][~ −−+
+

=  conforme ∞→τ . A proprie-

dade (P7) exige de forma clara que ω, γ < 1. (Caso ω = γ = 1, então ][~xtE t τ+
 não convergirá 

de forma generalizada conforme ∞→τ . 
O modelo de Ohlson tem por consequência que o valor contábil corrente sozinho deter-

mina os ganhos que podem ser esperados em longo prazo se se elidir qualquer crescimento 
nos lucros e no valor contábil do Patrimônio Líquido devido a alterações nos lucros retidos 
(ou estoque de capital).  

O modelo de Ohlson impõe, de forma alternativa, uma taxa contabilizada média de re-
torno que é igual ao fator de desconto se os dividendos forem igualados aos ganhos. Em longo 
prazo, os ativos geram ganhos e, de modo inverso, os ganhos não podem ser esperados sem 
ativos. 

O modelo de Ohlson traz os pressupostos suficientes para que se possa deduzir a dinâ-
mica dos ganhos anormais. O pressuposto (A3), dentre os três que servem de esteio ao mode-
lo, que diz respeito à dinâmica dos ganhos anormais, pode parecer mais restritivo e arbitrário 
quando comparado com os outros dois. Apesar de (A3) proporcionar de forma defensável 
uma especificação satisfatória, como ele leva a um modelo com muitas propriedades atraen-
tes, suas “qualidade” e necessidade carecem de exame. Os modelos para previsão de ganhos 
que exorbitam a (2a) podem ser levados em consideração. A problemática mais ampla, por-
tanto, concerne à questão de como os ganhos evoluem com o tempo. Com o escopo precípuo 
de precisar melhor a problemática, uma vez que νω

t

a

t

a

tt xxE +=
+

][~
1

 é equivalente a  

νωωω
ttftftftt dRyRxRxE +−−−−+=

+
)1()1)(1(][

1
                              (13), 

pode-se levantar a hipótese de que o modo com que ][~
1xE tt +

 depende de  exclui 

os outros modelos de previsão válidos. A expressão (13) permite apenas um grau de liberdade 
( o parâmetro ω), na qual uma abordagem linear menos restritiva permite três graus de liber-
dade, ou seja, um coeficiente irrestrito para cada uma das três variáveis (

),,( dyx ttt

),, dyx ttt
. Por con-

seguinte, a questão que se apresenta é se é possível a utilização de constructos da contabilida-
de para demonstrar que a previsão de ganhos no exercício vindouro conduz a (13), ou, de 
forma equivalente, uma média ponderada de um modelo genuíno de ganhos / dividendos (ω = 
1) e um modelo genuíno de valor contábil (ω = 0). A fim de se deduzir o modelo de grau úni-
co de liberdade (13), naturalmente, se tenta explorar as “propriedades” previamente deduzidas 
como pressupostos. O seguinte resultado é obtido: a propriedade (P2), deduzida a partir de 
(A2) e de (A3), utilizada como um pressuposto assumido juntamente com (A2) e as condições 
de regularidade moderada na dinâmica implicam (13). Isto é, com esses pressupostos, recupe-
ra-se (A3). Proposição: suponha que a previsão de ganhos do exercício vindouro é fornecida 
por uma classe de modelos lineares 
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νθθθ ttttt dyxxE +++=
+ 32111][~                                                              (14) 

suponha ainda que: 
(i) xdyy tttt 111 +++

−+= , e, 1/ −=∂∂ dy tt
, e,              (A2) 0/ =∂∂ dx tt

(ii) )1(/)]1([ ~~~
112 −−=∂−++∂
+++ RdRdxxE ftftttt                              (P2) 

(iii) νν γ
tttE =

+
][~

1
 e 0/ =∂∂ d ttν .                                                        (14a) 

então, (14) reduz-se a (13), e, de forma equivalente, 

νω
t

a

t

a

tt xxE +=
+

][~
1

                                                                                           (14b) 
que se demonstra da seguinte maneira: o pressuposto (iii) assegura que não faz diferença se 
ν t

 for zero ou não. Para simplificar, fazendo-se 0=ν t
, a expressão 

)]1([ ~~~
112

−++
+++ RdxxE ftttt  é igual a                                                             (14c) 

])1()1[( ~~~
131211 dRyxE tfttt +++

−++++ θθθ                                                      (15) 

e, nessa sequência, uma vez que dxyy tttt 111 +++
−+=  e εθθθ ~

113211 ++
+++=

ttttt dyxx , 

conclui-se que a derradeira expressão (15) é igual a  
])1())(1[( ~

123232121 dRydyxE tfttttt +
−+−++++++ θθθθθθθθ                   (15a) 

e, aplicando-se o cálculo diferencial em relação a , conclui-se que (A2) e (P2) implicam: d t

)1(/][)1())(1(1 ~
12323221 −−=∂∂−+−+−−++−
+ RddER ftttfθθθθθθθ        (15b) 

e, tendo em vista que esta derradeira equação deve ser válida para todas as políticas de distri-
buição de dividendos, e ainda ddE ttt ∂∂

+
/][ ~

1
 é provavelmente aleatório, chega-se em (P1). 

Isto é, )1(32 −−=+− R fθθ . Segue-se que: 

)1())(1( 2
23221 −−=−−++− R fθθθθθ                                                              (15c) 

isolando 2θ  no primeiro membro da expressão, tem-se que: 
)/1)(1( 12 RR ff θθ −−=                                                                                        (15d) 

e, estabelecendo-se que R f/1θω = , ora se pode observar facilmente que: 

• R fωθ =1                                                                                                           (15e) 

• )1)(1(2 ωθ −−= R f                                                                                           (15f) 

• ωθ )1(3 −=− R f                                                                                                 (15g) 

•• dRyRxRxE tftftftt )1()1)(1(][~ 1 −−−−+=
+

ωωω .                               (15h) 

e, por fim, ao se aplicar (A2a) e consignando para ν t
, obtém-se: 

νω
t

a

t

a

tt xxE +=
+

][
1

, como se queria demonstrar.                                             (15i) 
O modelo de Ohlson tem de forma intrínseca que os pressupostos implicam que a pro-

priedade (P1) se mantém, contudo, não se pode substituir (P2) por (P1). Por conseguinte, (P2) 
tem um poder superior a (P1), e (P2) reflete a contabilidade com a apropriação pelo regime de 
competência assim como a agregação dos ganhos. A proposição proporciona uma maneira útil 
de pensar sobre o modelo de avaliação. Os pressupostos (14) e (iii) servem como duas amplas 
(lineares) restrições  no comportamento estocástico dos dados contábeis e outras informações. 
Se forem estipulados complementarmente os seguintes constructos de avaliação e de contabi-
lidade, então o modelo completo de avaliação se conclui. A proposição é silente no que tange 
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às magnitudes dos parâmetros ω e γ. Em certo sentido, o resultado é “decepcionante” porque 
não se recupera por completo o modelo conforme desenvolvido, uma vez que ele estipula 0 < 

ω e γ < 1. Nem sequer se garante a convergência em ∑  (a convergência ocorre 

se |ω| e |γ| < ). Desde que a convergência seja satisfeita, os casos em que ω ≥ 1 e γ ≥ 1 
ainda admitem as propriedades (P1), (P2), (P3), (P5) e (P6), contudo (P4) e (P7) serão viola-
das, uma vez que essas duas derradeiras exigem que |ω| e |γ| < 1. Esse aspecto ainda resta ser 
desenvolvido. 

∞

+

−

τ
τ

τ ][~xER a

ttf

R f

(a) o valor de mercado é igual ao valor presente dos dividendos antecipados (A1). 
(b) os constructos da contabilidade básica: 
.          (A2) a equação do Saldo Final do Período (A2a) e os dividendos reduzem o valor con-

tábil do Patrimônio Líquido, mas não os ganhos correntes (A2b). 
.           (P2) a penalidade por pagar dividendos nos ganhos esperados futuros reflete a agrega-

ção de ganhos. 
(c) o comportamento de outras informações relevantes para a avaliação, ][ν τ+ttE  não 

depende de dividendos correntes ou futuros. 
O modelo de Ohlson ao deixar de lado momentaneamente a condição geral da dinâmica, 

a proposição demonstra que (b) e (c) implica (A3). Conclui-se de imediato que os fundamen-
tos (a), (b) e (c) levam a (A1), (A2) e (A3). Apesar de a teoria de avaliação se iniciar a partir 
do Valor Presente dos Dividendos Esperados – PVED, (i. e., (a) ou (A1)), dever-se-ia enfati-
zar que os fundamentos não fazem referência à política de distribuição de dividendos ou aos 
elementos na sequência de dividendos antecipados. Não há interesse em particular nesses e-
lementos, desde que, é claro, os constructos da contabilização do Patrimônio Líquido afastem 
a análise da distribuição de riqueza para a criação e o reconhecimento da riqueza. Por conse-
guinte, os fundamentos asseguram a validade da fórmula poderosa (1) e a combinam com uma 
sequência de ganhos anormais esperados condicionados aos ganhos anormais correntes e a 
outras informações. Ao substituir os dividendos pelos ganhos anormais nas avaliações do va-
lor presente condensa-se e deixa mais eficiente a análise, mas é desnecessária per si. Uma 
abordagem mais enfadonha introduz uma classe explícita de políticas de distribuição de divi-
dendos de tal sorte que o modelo incorpora  uma sequência de dividendos esperados. Ao apli-
car-se essa sequência para a avaliação do Valor Presente dos Dividendos Esperados – PVED 
decorre a função de avaliação (5) sem o benefício de (1). Decorre de uma matemática relati-
vamente elementar se forem especificadas políticas lineares. Por conseguinte, ao ser conside-
rada a especificação 

υνππππ 1432111

~
++

++++=
ttttt dyxd                                                          (15j) 

, onde 
ππππ 4321 ,,,  são os parâmetros das políticas, e 

υ 1+t
 é um termo de desvio aleatório que possivelmente esteja correlacionado com ε 11 +t

 e 

ε 12 +t
. 

(Identifica-se  como sendo um caso especial). Utilizando-se (A2) e (A3), pode-

se, em seguida, inferir a sequência 
xd tt K 11 ++

=

][ ~dE tt τ+
, para τ ≥ 1, e, ainda mais, avaliar o Valor Pre-

sente dos Dividendos Esperados – PVED a fim de demonstrar a validade de (5). Apesar de a 
análise ser enfadonha, ela remanesce linear e demonstra diretamente que os parâmetros de 
políticas ππππ 432

,,
1
,  não influenciam o valor. O próprio Ohlson, em seu trabalho de 

1989, desenvolve esse resultado utilizando os pressupostos assumidos que são isomórficos 
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para (A1), (A2) e (A3) mais uma equação de previsão de dividendos linear. Não surge ne-
nhuma complicação desde que as especificações dos parâmetros satisfaçam a condição de 
regularidade moderad  a:

0)],,[( ~~~ →
+++

−

dyxER TtTtTtt
T

f  conforme ∞→T .                                             (15k) 

O modelo de Ohlson enfatiza as proposições por extrair implicações de que o pagamen-
to de dividendos conduz ao ponto final. Identificam-se (ou rotulam-se) as variáveis individu-
ais no vetor ),,,( ν tttt dyx  na dependência de como essas variáveis respondem às mudanças 

marginais nos dividendos. Uma vez que os pressupostos (A2) e (A3) estejam satisfeitos, há de 
se observar que: 

0/ =∂∂ dx tt
                                                                                                       (15l) 

1/ −=∂∂ dy tt
                                                                                                    (15m) 

1/ =∂∂ dd tt
                                                                                                      (15n) 

0/ =∂∂ d ttν                                                                                                       (15o) 

e ainda há de se discriminar entre  e xt ν t , 

)1(/][~ 1 −−=∂∂
+ RdxE fttt                                                                             (15p) 

onde 
0/][~

1
=∂∂

+ dE tttν .                                                                                           (15q) 
O modelo de Ohlson alberga as condições na proposição, que asseguram que cada uma 

das variáveis no vetor ),,,( ν tttt dyx  representa um papel distinto. Além disso, a rotulação 

),,,( ν tttt dyx  = (ganhos, valor contábil, dividendos, outras informações) é a única que faz 

sentido. 
O modelo de Ohlson também traz na esteira algumas observações pertinentes no que diz 

respeito ao risco, uma vez que (A1) tem embasamento na taxa isenta de risco como um fator 
de desconto, a teoria tem-se baseado na neutralidade de risco. Este aspecto naturalmente traz à 
tona a discussão de como se pode generalizar e modificar a análise para incorporar o risco na 
sequência de dividendos antecipados. São três as abordagens possíveis que são discutidas per-
functoriamente e indicadas quanto a seus pontos fortes e a suas limitações. 

O modelo de Ohlson traz a primeira abordagem, que é a mais direta e que considera que 
o risco toma o lugar do fator de desconto  com algum fator, ρ, que ajusta  ao risco. 

Isto é, ρ =  + prêmio de risco. O custo de capital próprio, ou o retorno de mercado espera-
do, determina o parâmetro ρ. Por exemplo, o Modelo de Precificação de Ativo Total e Capital 
– CAPM implica que ρ =  + beta x [retorno esperado no portfólio de mercado - ]. 
Esse tipo de modificação, obviamente, não introduz nenhum problema nos termos analíticos e 
técnicos. Esse conceito de risco deveria ser adequado em muitas aplicações (ou avaliações) 
empíricas do modelo. De modo geral, poder-se-ia inferir ρ a partir do beta estimado da empre-
sa e do prêmio de risco (médio) de mercado para as ações. Esse conceito de risco servirá tam-
bém de forma generalizada seu propósito se o modelo for utilizado em análises “práticas” de 
investimento. Por exemplo, qualquer implantação da fórmula de valor intrínseco (aproxima-
do) baseada nos ganhos esperados futuros (P6a) requer um fator de desconto para que se pos-
sa implementar a fórmula. A simplicidade, no caso, é uma virtude. Embora essa abordagem 
seja simples e quiçá útil para muitas finalidades, falta-lhe o apelo teórico. Uma desvantagem 
teórica óbvia diz respeito à omissão a respeito da origem do risco. Deveria presumivelmente 
depender do risco inerente aos ganhos (anormais), valores contábeis, dividendos e assim por 
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diante, no entanto, ρ não informa nada sobre esses aspectos. Também, é passível de questio-
namento, de uma forma mais generalizada, como é que a presença do risco, de alguma forma, 
deveria modificar a fórmula do Valor Presente dos Dividendos Esperados – PVED e da fór-
mula (1). Não é nem um pouco óbvio que o risco posas ser captado de forma apropriada pelo 
mero incremento do fator de desconto no Valor Presente dos Dividendos Esperados – PVED e 
em (1). Em suma, o “procedimento de substituição” age de forma ad hoc e exógena ao extre-
mo. 

O modelo de Ohlson traz na segunda abordagem que uma teoria de avaliação completa 
identifica todos os ajustes de risco como uma função da economia inerente aos conceitos de 
risco. A teoria financeira moderna proporciona uma estrutura geral para o risco ajustando  os 
numeradores em vez dos denominadores na fórmula (A1). Essa abordagem relativamente abs-
trata tem fundamento na teoria de mensuração generalizada em vez da estrutura probabilística 
necessária para definir o operador [.]Et . Por conseguinte, a teoria desenvolve a partir de um 

operador [.]*Et , onde o asterisco indica que a medida se relaciona com o sistema de preços 
implícito subjacente (ou até mesmo contingente) à economia (que trabalha como probabilida-
des ordinárias). Mais uma vez se frisa que neste modelo de Ohlson, conforme se apresenta 
neste documento, é passível de alteração sem quaisquer complicações analíticas. O “ônus” de 
se utilizar dessa abordagem, todavia, é obviamente pesado uma vez que, por si só, não leva a 
implicações concretas. 

O modelo de Ohlson traz uma terceira abordagem, que se pode agregar a alguma estru-
tura particular dentro da estrutura geral de [.]*Et . O trabalho de Garman e Ohlson poderia ser 
explorado potencialmente neste contexto. Eles modelaram correlações entre os termos de des-
vios, tais como ε t1

, ε t2
 e o sistema de preços implícito. Neste esquema, o retorno de merca-

do esperado é endógeno para refletir o risco nas variáveis de informações ( ,xa

t ν t ), e, indire-
tamente, a sequência de dividendos também. A utilidade teórica e empírica desta abordagem, 
caso exista, em termos do modelo neste documento remanesce por ser desenvolvida. Uma 
limitação óbvia dessa abordagem diz respeito à ausência de um conceito de alavancagem no 
modelo. A abordagem se desenvolve quase que olvidando que um modelo satisfatório de da-
dos contábeis e de risco de mercado deveria separar o risco operacional do risco financeiro. 

O modelo de Ohlson traz como considerações finais em um nível elementar a explora-
ção de duas ideias basilares. A primeira pode ser aplicada à relação do Saldo Final do Período 
para afastar a análise de valor a partir do Valor Presente dos Dividendos Esperados para o 
valor contábil mais dos ganhos anormais esperados. A segunda assume que os ganhos anor-
mais satisfazem um processo autorregressivo (modificado) que assegura a simplicidade analí-
tica. Essas duas ideias combinam para produzir uma avaliação de formato restrito do valor 
presente dos ganhos anormais esperados. Sem violar o preceito de Valor Presente dos Divi-
dendos Esperados – PVED, obtêm-se as expressões básicas e explícitas que relacionam valor 
e retorno com os dados contábeis. Tendo em vista a popularidade de pesquisa que tratam dos 
assuntos de valor / retorno – em especial no âmbito empírico -  esses resultados são de inte-
resse por si mesmos. Todavia, neste documento, também é focada uma terceira ideia mais 
sutil, que coloquialmente se expressa como: “dividendos são pagos com base no valor contá-
bil e não nos ganhos correntes”. Jungindo-se esse pressuposto àquele dos ganhos anormais, 
dá-se azo à característica fundamental do modelo, que se denomina a sequência de ganhos 
anormais esperados não depende nem dos dividendos nem da política de distribuição de divi-
dendos. No âmbito das ideias de Modigliani e Miller (1961), consegue-se a propriedade fun-
damental da remoção do valor. Os dividendos reduzem o valor de mercado em uma base de 
unidade monetária porque os dividendos (i) reduzem o valor contábil na mesma proporção da 
unidade monetária, no entanto (ii) não afetam a sequência de ganhos anormais esperados. A 
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análise demonstra ainda mais, que a propriedade de remoção de valor imbrica-se intimamente 
com a ideia de que os dividendos reduzem os ganhos esperados para o exercício subsequente. 
A razão é simples mas também fácil de se passar despercebida: os ganhos de uma empresa 
devem alinhar-se com seus investimentos líquidos nos ativos, ou seja, com seu valor contábil. 
Sendo assim, os dividendos distribuídos na data presente reduzem os ganhos futuros “via” 
uma redução do valor contábil corrente. Esses desenvolvimentos de modelos, por conseguin-
te, demonstram que o fato de assumir a dinâmica de ganhos anormais não é apenas conveni-
ente analiticamente, também combina significativamente com os constructos de contabiliza-
ção do Patrimônio Líquido. Por fim, destaca-se o papel chave desempenhado pelos dados con-
tábeis quando se tenta considerar seriamente e iniciar uma ação para lidar com um aparente 
paradoxo na avaliação neoclássica de valores mobiliários: o valor presente dos dividendos 
esperados determina um valor da empresa não obstante a previsão da sequência de dividendos 
seja basicamente irrelevante caso a política de distribuição de dividendos seja irrelevante. 
(Quem vai querer prever os dividendos esperados do exercício vindouro, quando todas as po-
líticas de distribuição de dividendos concedem o mesmo valor de mercado?). Resolve-se esse 
paradoxo elaborando-se a forma com que os dividendos influenciam as realizações dos dados 
contábeis correntes e futuros. Com os constructos “corretos’ de contabilização – inclusive o 
Saldo Final do Período e “dividendos são distribuídos a partir do valor contabilizado do Pa-
trimônio Líquido, contudo deixam os ganhos correntes inalterados” – pode-se atribuir o con-
ceito do valor de uma empresa através da previsão de uma sequência de variáveis que não 
depende da política de distribuição de dividendos, ou seja, dos ganhos anormais futuros. Essa 
observação conduz à seguinte conclusão sintetizada: a teoria desenvolvida converge para a 
forma com que as informações contábeis dependem dos dividendos em oposição à forma com 
que os dividendos dependem das informações contábeis. 

O modelo de Ohlson, na visão do seu autor, expõe que a significância deste ponto não 
pode ser demasiadamente enfatizado. 
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Apêndice K: Desempenho Organizacional Global 
 

É importante ressaltar que o modelo desenhado no Quadro 5 é de mensuração e não cau-
sal. Por outro lado, ele está estruturado de uma forma a classificar o desempenho e a expressar 
as medidas que normalmente são feitas para servirem de indicadores e de elementos de com-
paração entre diversas empresas. É sabido que cada classificação e cada conjunto de medidas 
propiciam a visão de uma face do desempenho que é, na verdade, multifacetado. 

Parte-se do constructo de terceira ordem que é o desempenho organizacional global e 
que tem como mensuração os constructos de segunda ordem: desempenho financeiro, desem-
penho operacional e desempenho dos stakeholders. Esse último tem uma forma de avaliação 
subjetiva e é dependente de cada um dos stakeholders, o que não permite a colimação de re-
sultados. A avaliação de desempenho observada pela alta direção executiva da empresa pode 
ser diversa daquela do conselho de administração, ou do sindicato dos empregados, ou dos 
órgãos governamentais. Assim, esse ramo não é desenvolvido por não contribuir com medidas 
numéricas e objetivas de desempenho. 

O desempenho operacional, como constructo de segunda ordem, ocupa apenas uma das 
cinco categorias de medidas de desempenho desenvolvidas por Carton e Hofer (2006, p. 60) e 
é estabelecida por eliminação, ou seja, por ser não financeira. Alguns exemplos de medidas 
relativas aos constructos de primeira ordem são a participação no mercado, variações nos ati-
vos intangíveis tais como patentes ou habilidades e perícias dos recursos humanos, nível de 
satisfação dos consumidores, produtividade, inovação e qualidade dos produtos e serviços. 
Muitas dessas avaliações têm o escopo qualitativo e são realizadas pelo corpo gerencial, o que 
pode sofrer questionamentos, em face do grupo avaliador. Mesmo as medidas de cunho obje-
tivo podem não ser efetivas: por exemplo, uma empresa pode ter muitas patentes desenvolvi-
das e registradas em certo ano, porém, se poucas têm aplicabilidade em produtos, isso é sinal 
de mau desempenho, ao menos em médio prazo. Outro exemplo é a satisfação dos consumi-
dores, uma vez que, no âmbito global da empresa, há a perspectiva de lucratividade que é de 
interesse dos acionistas. Assim, se a satisfação dos consumidores ocorrer à custa de aniquila-
mento da lucratividade é um sinal de mau desempenho, pois não há sustentabilidade. Tendo 
em vista que os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos não permitem às empresas reconhe-
cer o valor esperado de novas descobertas até que seus benefícios sejam realizados contabil-
mente, essa medida de desempenho operacional da organização fica represada. É o exemplo 
de descoberta de reserva de petróleo e a sua operação comercial. 

O desempenho financeiro se baseia nos constructos de primeira ordem: lucratividade, 
porte, crescimento, eficiência, liquidez e alavancagem. Segundo Carton e Hofer (2006, p. 60), 
não se encontrou apoio em literatura para a utilização do porte da empresa para representar, 
mesmo que parcialmente, o desempenho global da empresa. Já os outros constructos estão 
jungidos às medidas contábeis, de forma extrínseca. 

Dentro das cinco categorias de medidas de desempenho, uma diz respeito às medidas 
operacionais, relativas ao constructo de segunda ordem: desempenho operacional. As outras 
quatro categorias de medidas de desempenho, com suas medidas em potencial, são as de valor 
econômico, as baseadas em mercado, as de sobrevivência e as contábeis. 

Nos estudos empíricos mais recentes, as medidas contábeis mais utilizadas no que tange 
à lucratividade, em ordem decrescente, são: retorno sobre ativos, retorno sobre o patrimônio 
líquido, retorno sobre vendas, receita líquida e retorno sobre o investimento. O retorno sobre o 
ativo indica a habilidade com que a empresa utiliza seus ativos para gerar lucros e seria me-
lhor do que o retorno sobre o patrimônio líquido, cuja sensibilidade é maior à estrutura de 
capital, só que dificulta a comparação, conforme o porte da empresa. Essa medida também 
pode ser ajustada estatisticamente ao ramo de atividade. O retorno sobre o patrimônio líquido 
deve ser analisado com informações complementares em função de o cálculo do resultado do 
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exercício basear-se no regime de competência, justamente quando os investimentos começam 
a trazer efeitos positivos nos lucros, o patrimônio líquido chegou ao seu nível inferior devido 
à baixa contábil das despesas com intangíveis ser feita na data de fechamento de balanço. Ex.: 
indústria farmacêutica que desenvolve suas drogas durantes muitos anos, para posteriormente 
realizar o lançamento comercial e começar a gerar lucro. O retorno sobre vendas deve ser 
observado em conjunto com outros fatores, tais como a estrutura de capital, uma vez que o 
endividamento, geralmente, é menos dispendioso do que o capital próprio, e, as empresas que 
empregam um misto de captação com terceiros e com acionistas em sua estrutura financeira, 
de uma forma geral, terão um custo de capital médio ponderado inferior. O resultado líquido 
deve ser observado e comparado conforme a metodologia contábil utilizada, pois métodos 
alternativos podem ser aplicados, lembrando que essa medida exclui o risco e as exigências de 
investimento, não considera a política de distribuição de dividendos e o valor do dinheiro no 
tempo e é dependente dos efeitos dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos na realidade 
econômica dos ativos intangíveis, do porte da empresa, dos efeitos do “piso / teto” do mo-
mento da empresa, que pode se encontrar antes ou após uma alteração significativa. O retorno 
sobre o investimento, que carece de ajuste, pois não é apropriado usar o lucro líquido após os 
efeitos das despesas de juros, traz algumas desvantagens, como: pouco investimento pode 
resultar em ganhos no curto prazo e declínio no longo prazo, pois só se analisa o exercício; o 
retorno sobre investimento pode ser influenciado por investimentos não totalmente exauridos, 
amortizados ou depreciados, ofuscando as ações gerenciais do exercício; ele ignora o valor 
final das ações para ganhos de oportunidade ainda não realizados; e ainda, em pesquisa ante-
rior sobre medida de desempenho, descobriu-se que o retorno sobre investimento não é uma 
estimativa confiável a taxa de retorno de fluxo de caixa descontado. Enfim, a teoria de finan-
ças assevera que a melhor forma de valorar uma empresa é através da soma de fluxo de caixa 
descontado e futuro aos investidores. Destarte, se o desempenho financeiro da organização for 
medido pela alteração do montante de valor econômico da organização, então as informações 
se perdem ao se utilizar uma medida histórica como o retorno sobre investimentos. 

Nos estudos empíricos mais recentes, as medidas contábeis mais utilizadas no que tange 
ao crescimento, em ordem decrescente, são: taxa de crescimento de vendas, do número de 
empregados e do ativo total. A taxa de crescimento de vendas funciona desde que se assuma 
que há correlação entre o crescimento de vendas e o fluxo de caixa disponível aos acionistas. 
A taxa de crescimento de número de empregados deve ser avaliada com cautela em função do 
grau de verticalização da empresa, conforme o setor e o país em que opera, e do grau de ter-
ceirização em que se encontra a empresa. A taxa de crescimento do ativo total não tem sido 
aplicada em estudos científicos. 

Nos estudos empíricos mais recentes, as medidas contábeis mais utilizadas no que tange 
à alavancagem, liquidez e fluxo de caixa, em ordem decrescente, são: taxa de crescimento de 
fluxo de caixa operacional, retorno do fluxo de caixa sobre o patrimônio líquido e retorno do 
fluxo de caixa sobre o ativo. As medidas de alavancagem estão direcionadas à estrutura de 
capital da organização, são um componente da pontuação Z de Altman e só se usam se não 
houver nenhuma outra. As medidas de liquidez estão jungidas à adimplência da empresa e tão 
somente representam um aspecto da dimensão do desempenho organizacional global, mas não 
são suficientes para representar o constructo como um todo. Ainda, a capacidade de obtenção 
de crédito da empresa não é uma informação disponível aos pesquisadores, e, quando são dis-
ponibilizadas, devem ser usadas com parcimônia. As medidas de fluxo de caixa não são so-
mente críticas para atender às obrigações correntes como são também balizadoras no que con-
cerne à capacidade de a organização honrar de fato um retorno aos provedores de recursos. É 
adequado medir-se o fluxo de caixa disponível aos investidores como um componente do de-
sempenho organizacional. Por exemplo, o retorno do fluxo de caixa sobre o Patrimônio Lí-
quido pode ser utilizado com ressalvas, pois há de se observar a discricionariedade da admi-
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nistração da empresa ao usar o caixa para re-investimento ou redução de dívidas ou distribui-
ção de investimento. Outro exemplo, o retorno de fluxo de caixa sobre o Ativo tem limitações 
de generalização, sendo que os pesquisadores devem permanecer alerta a respeito do âmbito 
do ramo de atividade e as influências setoriais. 

Quanto à medida de sobrevivência, esta não se presta para medir o desempenho finan-
ceiro organizacional, mas serve como uma perspectiva dele. O número Z de Altman foi o 
primeiro a usar análise discriminante múltipla para previsão de falência. Na realidade, a pon-
tuação Z de Altman enfoca a solvência financeira, que é o cerne do constructo ‘sobrevivên-
cia’, em vez da sobrevivência em si. 

Quanto às medidas baseadas em mercado, elas só se prestam para companhias de capital 
aberto. O retorno aos acionistas ainda está em estágio incipiente e o estudo de Robinson care-
ce de aprimoramentos. O valor adicionado de mercado – MVA é calculado diminuindo-se o 
passivo total a valor de mercado do registrado contabilmente; trata-se de uma medida de cria-
ção de lucro econômico de longo prazo em uma empresa e, embora parecido com o EVA, é 
bem menos popular. O alfa de Jensen é uma medida de desempenho ajustada ao risco que é 
calculada conforme o retorno médio aos acionistas para uma companhia quanto ao excedente 
de seu custo de capital próprio, como se determina usando o modelo de precificação de ativo 
total e capital – CAPM. O Q de Tobin traz a relação entre o valor de mercado e o custo de 
reposição dos ativos, no entanto, há muita dificuldade de obtenção dos dados pelos pesquisa-
dores. 

Quanto às medidas de valor econômico, estas ainda não têm sido utilizadas em pesqui-
sas acadêmicas até uns cinco anos atrás. O resultado residual – RI é uma medida que ajusta 
lucro líquido contábil pela subtração do ônus do custo de capital próprio usado pela organiza-
ção, que é igual ao valor contábil inicial (em t-1) do capital próprio (BV) multiplicado pelo 
custo do capital próprio (k). Este cálculo revela o lucro econômico gerado pela organização e 
possui outra forma de calcular é pelo spread entre o retorno sobre o capital investido - ROIC e 
o custo médio ponderado de capital - WACC. O valor econômico adicionado – EVA® é uma 
medida que tem sido intensamente desenvolvida ultimamente. O retorno do fluxo de caixa 
sobre o investimento – CFROI é uma medida descontada da inflação similar à taxa de retorno 
que compara fluxos de caixa com o total dos ativos empregados para gerar aqueles fluxos de 
caixa. É mais complicada de calcular do que o EVA, uma vez que exige ajustes de inflação 
nos cálculos. Talvez por isso não se tem notícia de que algum pesquisador tenha usado. 
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Apêndice L: Definições de Capital Intelectual 
 

Uma tabulação mais ampla e que serviu de base para a sucinta que resultou no Quadro 7 
é transcrita a seguir: 
 
Autores: Niamh Brennan; Brenda Connell. 
Título do artigo: Intellectual capital: current issues and policy implications 
Ano de publicação: 2000 
Edição: Journal of Intellectual Capital Vol. 1 No. 3 
Definição de capital intelectual: patrimônio líquido baseado no conhecimento da empresa 
Categorização das diversas espécies de intangíveis: estrutura interna e estrutura externa, capi-

tal humano 
Meta: rever a literatura de contabilização de capital intelectual 
Contexto: os autores consideram que os ativos intangíveis são definidos de uma maneira mui-

to restritiva e não incluem os ativos tais como recursos humanos, fidelidade dos consu-
midores, reputação da empresa. Esses elementos do capital intelectual, se administrados 
de forma apropriada, tem alto potencial para a criação de valor, que muitas empresas 
percebem que não podem mais ignorar. Os elementos do capital intelectual, tais como 
recursos humanos, reputação da empresa, fidelidade dos consumidores, não estão inclu-
ídos na definição estrita de ativos intangíveis como colocados nas normas de contabili-
dade internacionais, irlandesas e britânicas. Contudo, no campo de administração do co-
nhecimento, entende-se o termo ativo intangível em um contexto mais amplo. A maioria 
das abordagens segue a noção do Padrão de Contabilidade Internacional – IAS 38 de in-
tangíveis, mas inclui alguns fatores a mais tais como as relações empregado-empregador 
e as bases de dados de geração de valor 

 
Autores: Bukh, P. N.; Larsen, H. T. Mouritsen, J. 
Título do artigo: Constructing intellectual capital statements 
Ano de publicação: 2001 
Edição: Scandinavian Journal of Management Vol. 17 No. 1 
Definição de capital intelectual: não é uma coisa, é um constructo frágil, que deve ser cons-

tantemente suportado e mantido coeso por um conjunto pleno de elementos inter-
relacionados 

Categorização das diversas espécies de intangíveis: os autores mostram diferentes e defendem 
que não há uma única 

Meta: desenvolver os demonstrativos de capital intelectual 
Contexto: cada empresa utiliza um conjunto de indicadores para montar o demonstrativo de 

capital intelectual, o que significa que não há um modelo acabado e aceito. Por isso o 
demonstrativo de capital intelectual deve ser elaborado ou inventado no contexto de uma 
situação em particular. Nesse processo, as empresas parecem mobilizar duas espécies de 
modelos específicos da empresa que são o para apresentação e o gerencial. Neste, dis-
correm-se as atividades gerenciais que são “referências” para o modelo de apresentação, 
que normalmente é baseado em um esquemático definindo os tema sobre os quais as 
medições são organizadas 

 
Autores: Suzanne Harrison; Patrick H. Sullivan Sr 
Título do artigo: Profiting from intellectual capital – learning from leading companies 
Ano de publicação: 2000 
Edição: Journal of Intellectual Capital Vol. 1 No. 1 
Definição de capital intelectual: ... conhecimento que pode ser convertido em lucro 
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Categorização das diversas espécies de intangíveis: capital humano, ativos intelectuais que 
incluem a propriedade intelectual 

Meta: demonstrar a experiência a partir das empresas pioneiras neste campo 
Contexto: o contexto pode ser definido como as realidades internas e externas da empresa. As 

realidades internas dizem respeito à direção, recursos e restrições. As realidades exter-
nas concernem às oportunidades e ameaças e foco nas forças fundamentais que afetam a 
viabilidade em longo prazo da atividade tanto quanto as oportunidades imediatas dispo-
níveis para a empresa. Para a maioria das empresas, o seu contexto é expresso através da 
visão da empresa do que ela deseja se tornar e qual estratégia ela escolheu para conse-
guir aquela visão. Não é comum encontrar duas empresas exatamente com os mesmos 
papéis para seu capital intelectual, simplesmente porque não há duas empresas exata-
mente com o mesmo contexto (visão e estratégia) 

 
Autores: Heisig, P.; Vorbeck, J.; Niebuhr, J. 
Título do artigo: Intellectual capital 
Ano de publicação: 2001 
Edição: Knowledge Management 
Definição de capital intelectual: é valioso, embora invisível 
Categorização das diversas espécies de intangíveis: comparam diferentes categorizações, co-

mo as de Brooking, Sveiby, Sullivan 
Meta: proporcionar uma visão geral no estado da arte do movimento real de intangíveis 
Contexto: sistemas de medição de desempenho, que permitem uma visão mais holística da 

empresa, foram desenvolvidos como a graduação balanceada - BSC 
 
Autores: Mouritsen, J.; Bukh, P. N.; Larsen, H. T.; Johansen, M. R. 
Título do artigo: Developing and managing knowledge through intellectual capital statements 
Ano de publicação: 2002 
Edição: Journal of Intellectual Capital Vol. 3 No. 1 
Definição de capital intelectual: não é contabilidade convencional ou termo econômico. Pode 

ser um efeito ou uma estratégia departamental ou uma fórmula matemática 
Categorização das diversas espécies de intangíveis: os autores referem-se à categorização den-

tro de três classes: capital humano, capital organizacional, capital de clientes 
Meta: gerenciar o conhecimento com a ajuda dos demonstrativos de capital intelectual 
Contexto: há autores que sugerem que o capital intelectual é uma combinação de capital estru-

tural, capital humano e capital de clientes, cujo valor pode ser identificado pela subtra-
ção do valor contábil do seu valor de mercado, assim, derivado a partir da manipulação 
de um modelo de mercado de capital. O capital intelectual é residual, o que traz à luz o 
seu “valor total”, porém, por outro lado, reflete de forma escassa os elos entre os três e-
lementos do capital intelectual que explicariam tal diferença. O capital intelectual pode 
ser um efeito, uma estratégia departamental, uma fórmula matemática, mas é difícil de 
deslindar como funciona 

 
Autora: Patricia Ordóñez de Pablos 
Título do artigo: Intellectual capital reporting in Spain: a comparative view 
Ano de publicação: 2003 
Edição: Journal of Intellectual Capital Vol. 4 No. 1 
Definição de capital intelectual: é a diferença entre o valor de mercado da empresa e seu valor 

contábil. Conhecimento baseado em recursos que contribui para a vantagem competitiva 
sustentável de uma empresa formar capital intelectual 
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Categorização das diversas espécies de intangíveis: capital humano, capital relacional, capital 
organizacional 

Meta: examinar o estado da arte de relatar o capital intelectual na Espanha 
Contexto: na economia do conhecimento, caracterizada pelos ambientes competitivos, dinâ-

micos e complexos, os recursos baseados no conhecimento representam a verdadeira 
fonte de vantagem competitiva sustentável para a empresa. No entanto, a maioria dos 
recursos intangíveis não é relatada no relatório anual tradicional. Tendo em vista que “o 
que é medido é administrado”, as empresas, cada vez mais, carecem de medir e relatar 
esses recursos. Por conseguinte, o relatório de capital intelectual oferece uma visão ho-
lística das raízes de valor da organização 

 
Autores: Richard Petty; James Guthrie. 
Título do artigo: Intellectual capital literature review – measurement, reporting and mana-

gement 
Ano de publicação: 2002 
Edição: Journal of Intellectual Capital Vol. 1 No. 2 
Definição de capital intelectual: é o valor econômico de duas categorias de ativos intangíveis 

de uma empresa 
Categorização das diversas espécies de intangíveis: capital (estrutural) organizacional, capital 

humano 
Meta: proporcionar uma visão geral no estado da arte da pesquisa no campo de intangíveis em 

diferentes regiões 
Contexto: os autores entendem que a perspectiva histórica é um componente essencial em 

promover a compreensão do contexto em que o capital intelectual pode ser visto como 
elemento essencial do negócio na atualidade. Assim, os autores consideram que o foco 
atual é compartilhado em dois campos: o primeiro é o trabalho que diz respeito primor-
dialmente com o processo de criar e administrar o capital intelectual; o segundo é a pes-
quisa que foca melhor entender a medição do capital intelectual, ou seja, quais são as 
“melhores” métricas a serem utilizadas com o escopo de medir o capital intelectual e 
também ampliar o contexto da medição. 

 
Autor: Rastogi, P.N. 
Título do artigo: The nature and role of IC – rethinking the process of value creation and sus-

tained enterprise growth 
Ano de publicação: 2003 
Edição: Journal of Intellectual Capital Vol. 4 No. 2 
Definição de capital intelectual: pode ser visto de forma apropriada como a capacidade holís-

tica ou meta-nivelada de uma empresa coordenar, orquestrar e organizar seus recursos 
de conhecimento, direcionando para a criação de valor na busca de sua visão futura 

Categorização das diversas espécies de intangíveis: assevera que nenhuma categorização ex-
terna é possível e que o capital intelectual é influenciado pelo capital humano, capital 
social e gerenciamento do conhecimento 

Meta: mostrar a utilização do capital intelectual para o crescimento sustentável da empresa 
Contexto: os recursos intelectuais e de conhecimento são frequentemente complementares, 

sinérgicos e integrativos no seu potencial para criar valor significativo. Os retornos dos 
recursos intelectuais como inovação e aplicativos computacionais podem muito bem es-
tar aumentando em vez de recrudescendo. Nesse contexto, é insignificante avaliar o va-
lor de “componentes” de capital intelectual a “somá-los”. Os recursos intelectuais e de 
conhecimento geram valor apenas se combinados e mutuamente apoiados para prolife-
ração. Desconexos ou apartados, eles tendem a perder o significado e valor 
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Autor: Stewart, T. A. 
Título do artigo: Intellectual capital – the new wealth of organizations 
Ano de publicação: 1998 
Edição: Nicolas Brealey 1st ed. 
Definição de capital intelectual: é material intelectual – conhecimento, informação, proprie-

dade intelectual, experiência – que pode ser colocado em uso para criar riqueza = poder 
intelectual coletivo 

Categorização das diversas espécies de intangíveis: capital humano, capital de clientes, capital 
estrutural 

Meta: mostrar como administrar o conhecimento e como alavancar o capital intelectual 
Contexto: estabelecimento de três categorias componentes do capital intelectual, usando a 

denominação de capital humano, capital de clientes e capital estrutural, e, criação de um 
navegador de capital intelectual em forma de um mapa de radar para visualizar e medir 
os intangíveis de uma empresa. As categorias são colocadas no eixo das abscissas, o que 
facilita a comparação das empresas 

 
Autor: Sullivan, P. H. 
Título do artigo: Value-driven intellectual capital – how to convert corporate assets into mar-

ket value 
Ano de publicação: 2000 
Edição: John Willey & Sons 
Definição de capital intelectual: é o conhecimento que pode ser convertido em lucro 
Categorização das diversas espécies de intangíveis: capital humano conduz ao ativo intelectu-

al, que inclui a propriedade intelectual 
Meta: mostrar como extrair valor do capital intelectual 
Contexto: nos últimos cinco anos do século passado, um grupo autodenominado de reunião de 

gerentes de capital intelectual encontrava-se regularmente para trocar experiências, co-
mentando sucessos e falhas, comentando as técnicas, métodos e processos. O primeiro 
trabalho publicado é aquele acima com Harrison: “Profiting from intellectual capital – 
learning from leading companies” e este tenta converter os ativos intangíveis em valor 

 
Autor: Jack Wood 
Título do artigo: Australia: an under performing knowledge nation? 
Ano de publicação: 2003 
Edição: Journal of Intellectual Capital Vol. 4 No. 2 
Definição de capital intelectual: é a informação na cabeça das pessoas 
Categorização das diversas espécies de intangíveis: isento de categorização 
Meta: identificar os desafios da Austrália em administração do conhecimento, suas conse-
quências e possíveis soluções 
Contexto: o autor alerta sobre estudos que relatam a significância do dispêndio em educação e 
o crescimento futuro de uma economia baseada no conhecimento (KBE) bastante enfatizada, 
devido ao relativamente baixo nível de dispêndio em educação superior na Austrália, sua eco-
nomia foi ameaçada por algo bem pior do que a desvantagem global, que é a irrelevância glo-
bal. Além do “esvaziamento de cérebros”, o êxodo dos melhores e mais brilhantes estudantes 
da Austrália continua em ritmo alarmante, pois não só se estão perdendo muitos dos melhores 
intelectos, como também se está falhando em atrair os melhores estudantes do exterior para 
estudarem e até ficarem na Austrália. 
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Apêndice M:  
 

Uma tabulação mais ampla e que serviu de base para a sucinta, que resultou no Quadro 
13, juntamente com explicações, é transcrita a seguir: 
 
Denominação do método: graduação balanceada - BSC 
Tipo de método: medição de valor 
Âmbito: medição de desempenho 
Principais Autores (ano de publicação): Kaplan, R.; Norton, D. (1992) “The balanced score-
card: measures that drive performance” in: Harvard business review on measuring corporate 
performance, Boston: Harvard Business School Press, p. 123 – 145. 
Problema enfocado: administração interna 
Discriminações: ativos intangíveis 
  
 
Denominação do método: valor calculado de intangíveis 
Tipo de método: avaliação financeira 
Âmbito: contabilidade 
Principais Autores (ano de publicação): Stewart, T. A. (1997) “Intellectual Capital: the new 
wealth of organizations, New York: Doubleday / Currency. 
Problema enfocado: estatutário e transacional 
Discriminações: ativos intangíveis 
  
 
Denominação do método: citação de patentes ponderada 
Tipo de método: medição 
Âmbito: contabilidade 
Principais Autores (ano de publicação): Hall, B. H.; Jaffe, A.; Trajtenberg, M. (2001) “Market 
value and patent citations: a first look. University of California at Berkley working papers, 
Department of Economics. Available at: http://repositories.cdlib.org/iber/econ/E01-304. 
Problema enfocado: relatório externo 
Discriminações: patentes 
  
 
Denominação do método: valor econômico adicionado EVA© 
Tipo de método: avaliação financeira 
Âmbito: medição de desempenho 
Principais Autores (ano de publicação): Stewart III, G. B. (1994) “EVA: fact and fantasy” 
Journal of Applied Corporate Finance, 7:71-84. 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: nihil 
   
 
Denominação do método: abordagem por valor holístico - HVA 
Tipo de método: medição de valor 
Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): Pike, S.; Roos, G. (2000) “Intellectual Capital Mea-
surement and Holistic Value Approach (HVA” Works Institute Journal: Vol. 42, Oct-Nov, pp. 
1 – 15, Japan. 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
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Discriminações: capital intelectual 
  
 
Denominação do método: contabilidade de recursos humanos 
Tipo de método: medição de valor 
Âmbito: recursos humanos 
Principais Autores (ano de publicação): Sackmann, S.; Flamholz, E.; Bullen, M. (1989) “Hu-
man resource accounting. A state of the art review” Journal of Accounting Literature, 8:235-
264. 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: recursos humanos 
  
 
Denominação do método: auditoria de capital intelectual 
Tipo de método: medição de valor 
Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): Brooking, A. (1996) “Intellectual capital: core asset 
for the third millenium. London: International Thomson Business Press. 
Problema enfocado: administração interna 
Discriminações: capital intelectual 
  
 
Denominação do método: índice de capital intelectual 
Tipo de método: medição 
Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): Roos, G.; Roos, J. (1997) “Measuring your com-
pany’s intellectual performance” Long Range Planning, 30:413 – 426. 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: capital intelectual 
  
 
Denominação do método: metodologia do valor inclusivo ™ 
Tipo de método: medição de valor 
Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): M’Pherson, P. K.; Pike, S. (2001) “Accounting, empi-
rical measurement and Intellectual Capital” Journal of Intellectual Capital, 2(3):246 - 260. 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: capital intelectual 
  
 
Denominação do método: monitor de ativos intangíveis 
Tipo de método: medição 
Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): Sveiby, K. E. (1997) “The new organizational weal-
th: managing & measuring knowledge-based assets. San Francisco: Berett-Koehler Publi-
shers 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: ativos intangíveis 
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Denominação do método: placar de intangíveis 
Tipo de método: avaliação financeira 
Âmbito: contabilidade 
Principais Autores (ano de publicação): Gu, F.; Lev, B. (2002) “Intangible assets: measure-
ment, drivers, usefulness. Available at: www.stern.nyu.edu/~blev/ 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: ativos intangíveis 
  
 
Denominação do método: sistema referencial de capital intelectual 
Tipo de método: estimativa de valor 
Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): Viedma, J. M. (2001) “ICBS intellectual capital ben-
chmark system” Journal of Intellectual Capital, 2(2): 148 – 164 
Problema enfocado: administração interna 
Discriminações: capital intelectual 
  
 
Denominação do método: valor dinâmico do capital intelectual 
Tipo de método: medição 
Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): Bounfour, A. (2002) “How to measure Intellectual 
Capital’s dynamic value: the IC-dVAL approach”. Presented at the 5th Word Congress on 
Intellectual Capital, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. 
Problema enfocado: administração interna 
Discriminações: capital intelectual 
  
 
Denominação do método: demonstração de capital intelectual 
Tipo de método: medição 
Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): Mouritsen, J.; Larsen, H. T.; Bukh, P. N.; Johansen, 
M. R. (2002) “Developing and managing knowledge through intellectual capital statements”, 
Journal of Intellectual Capital, Vol. 3 No. 1, pp. 10-29, 2002. 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: conhecimento 
  
 
Denominação do método: fator para avaliação i 
Tipo de método: avaliação financeira 
Âmbito: capital contabilidade 
Principais Autores (ano de publicação): Standfield, K. (2001) “Time capital and intangible 
accounting: new approaches to Intellectual Capital”, in: Malhotra, Y., ed. Knowledge mana-
gement and business model innovation. Hershley, PA: Idea Group Publishing, 316 - 324 
Problema enfocado: administração interna 
Discriminações: ativos intangíveis 
  
 
Denominação do método: grupo de Konrad 
Tipo de método: medição 
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Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): Sveiby, K. E. et al. (1989) “The invisible balance 
sheet. Available at http://www.sveiby.com/articles/IntangAss/DenOsynliga.pdf” 
Problema enfocado: relatório externo 
Discriminações: capital do conhecimento 
  
 
Denominação do método: valor de mercado em relação ao valor contábil 
Tipo de método: avaliação financeira 
Âmbito: contabilidade 
Principais Autores (ano de publicação): Stewart, T. A. (1997) “Intellectual Capital: the new 
wealth of organizations, New York: Doubleday / Currency” 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: nihil 
  
 
Denominação do método: abordagem por opções 
Tipo de método: avaliação financeira 
Âmbito: avaliação 
Principais Autores (ano de publicação): Dixit, A. K.; Pindyck, R. S. (1998) “The options ap-
proach to capital investiment.” In: Neef, D.; Siesfeld, A,; Cefola, J. eds. The economic impact 
of knowledge. Boston: Butterworth Heinemann, 325 - 340 
Problema enfocado: estatutário e transacional, administração interna e relatório externo 
Discriminações: nihil 
  
 
Denominação do método: navegador Skandia 
Tipo de método: medição 
Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): Edvinsson, L; Malone, M. S. (1997) “Intellectual 
Capital realizing your company’s true value by finding its hidden brainpower”. New York: 
Harper Collins 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: capital do conhecimento 
  
 
Denominação do método: trabalho de Sullivan 
Tipo de método: avaliação financeira 
Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): Sullivan, P. H. (1998) “Basic definitions and con-
cepts” In: Sullivan, P. H. ed. Profiting from intellectual capital: extracting value from inno-
vation. New York: John Wiley & Sons, 19 – 34; “Extracting value from intellectual assets”. 
In: Sullivan, P. H. ed. Profiting from intellectual capital: extracting value from innovation. 
New York: John Wiley & Sons, 173 – 185; “Introduction to Intellectual Capital management” 
Sullivan, P. H. ed. Profiting from intellectual capital: extracting value from innovation. New 
York: John Wiley & Sons, 3 – 18 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: capital intelectual 
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Denominação do método: fator tecnológico 
Tipo de método: avaliação financeira 
Âmbito: avaliação 
Principais Autores (ano de publicação): Khoury, S. (1994) “Valuing intellectual properties. 
The Dow Chemical Company 
Problema enfocado: administração interna 
Discriminações: ativos intangíveis 
  
 
Denominação do método: Q de Tobin 
Tipo de método: avaliação financeira 
Âmbito: contabilidade 
Principais Autores (ano de publicação): Stewart, T. A. (1997) “Intellectual Capital: the new 
wealth of organizations, New York: Doubleday / Currency” 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: nihil 
  
 
Denominação do método: abordagem por avaliações 
Tipo de método: avaliação financeira 
Âmbito: avaliação 
Principais Autores (ano de publicação): Reilly, R.; Schweihs, R. (1999) “Valuing intangible 
assets”. New York: McGraw-Hill 
Problema enfocado: estatutário e transacional, administração interna e relatório externo 
Discriminações: nihil 
  
 
Denominação do método: coeficiente de valor adicionado intelectual VAIC™ 
Tipo de método: avaliação financeira 
Âmbito: capital intelectual 
Principais Autores (ano de publicação): Pulić, A. (2000) “an accounting tool for IC manage-
ment.” Available at: www.vaic-on.net 
Problema enfocado: administração interna e relatório externo 
Discriminações: capital intelectual 
  
 
Denominação do método: placar encadeado de valor 
Tipo de método: medição 
Âmbito: contabilidade 
Principais Autores (ano de publicação): Lev, B. (2001) “Intangibles: management, measure-
ment and reporting” Washington, DC: The Brookings Institution. 
Problema enfocado:  relatório externo 
Discriminações: ativos intangíveis 
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Apêndice N 
 
Detalhamento dos cálculos estatísticos relativos ao setor de tecnologia em equipamentos: 
. * Estatística Descritiva - tecnologia em equipamento  
. * Empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 
. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão - global 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |      1638    16.95976    19.66729       .005   294.4373 
         bvs |      1638    6.460204    4.602992       .005     34.341 
         nis |      1638    2.898224    4.091989     .03594   38.57268 
         tas |      1638    10.74509    8.086025     .41513    52.5487 
        lnne |      1638    7.192406    1.525035    4.57471   12.05525 
         sne |      1638    318.2437    230.8114   17.47944   1764.037 
         sgr |      1638    .1550673    .4280092    -.73479    4.69135 
        rdes |      1638    .2030619    .1716201          0     1.2492 
      sgaeni |      1638    27.44123    18.00417     .64182    145.625 
       sgaes |      1638    .0975793    .0610026     .00497     .73901 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2000 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       182      36.766    41.47732    1.18888   294.4373 
         bvs |       182    6.440207    4.706847       .304     30.826 
         nis |       182    3.330712    3.812051     .10328   23.23096 
         tas |       182    10.30995    8.306707     .56918   50.96622 
        lnne |       182    7.054308    1.555186    4.69135   11.70355 
         sne |       182    289.8135    225.3662   18.28329   1351.328 
         sgr |       182    .4589722    .7365044    -.71056    4.69135 
        rdes |       182    .2222037    .2004345          0     1.1399 
      sgaeni |       182    27.94193    21.26294    1.52799   112.1591 
       sgaes |       182    .1111308    .0898533     .01369      .6962 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2001 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       182    15.83821    11.62252       1.29      66.55 
         bvs |       182    6.753533    4.460169       .103     34.341 
         nis |       182    2.638278    3.336562     .05283   24.47891 
         tas |       182    11.71932    7.885163     .93488    52.5487 
        lnne |       182    7.242356    1.534396    4.70953   11.89819 
         sne |       182    326.7939    233.9102   31.32013   1764.037 
         sgr |       182     .502591    .5656352    -.49063    2.90458 
        rdes |       182    .2097488    .1686082          0     .89741 
      sgaeni |       182    25.22784     19.7011    1.19177    145.625 
       sgaes |       182    .0845115    .0666874     .01236     .73901 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2002 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       182    10.32934    9.505577        .52       53.5 
         bvs |       182    6.124412    4.170033       .282     27.662 
         nis |       182    2.545822    4.139723      .0406   33.56116 
         tas |       182    10.86315    7.951207      .5997   49.51909 
        lnne |       182    7.173385    1.504642    4.67283   11.61729 
-------------+-------------------------------------------------------- 
         sne |       182    287.8903    218.8336   24.77605   1288.645 
         sgr |       182   -.1404549    .2752388    -.73479      1.007 
        rdes |       182    .2016652    .1682161          0    1.03639 
      sgaeni |       182     24.8122    16.39496    1.23001   90.79412 
       sgaes |       182    .0972451    .0531447     .00497     .29975 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2003 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       182    14.31384     11.8769         .8      65.99 
         bvs |       182     5.48544    3.774155       .545     22.435 
         nis |       182    2.557856    3.924429     .03594   33.28044 
         tas |       182    10.56266    7.872291     .41513   51.00211 
        lnne |       182    7.117789    1.522706    4.68213   11.85652 
         sne |       182     286.548    233.0263   40.33772   1570.742 
         sgr |       182   -.0486315    .2368821    -.70166    1.12608 
        rdes |       182    .1883214    .1545346          0     .89414 
      sgaeni |       182    25.48946    17.22063    1.17975   103.2478 
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       sgaes |       182     .103977    .0682632     .00596     .67996 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2004 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       182    12.82618    11.08029        .79      88.16 
         bvs |       182    5.923335    4.160561       .253     23.529 
         nis |       182    2.786448    4.306563     .06207   38.57268 
         tas |       182    9.672309    7.682143     .51716   43.87473 
        lnne |       182     7.11737    1.514357    4.70953   11.86358 
         sne |       182     291.285    222.0626   24.44923   1350.761 
         sgr |       182     .055866    .3002796    -.47085     2.5499 
        rdes |       182    .1829304    .1485882          0     .65055 
      sgaeni |       182    26.66996     16.1393    1.08606   97.13448 
       sgaes |       182    .1062741    .0646511     .00938     .56977 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2005 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       182    15.24591    11.73078        .43      62.59 
         bvs |       182    6.238017     4.46371       .005     24.455 
         nis |       182    2.883866    4.283815     .05662   32.01909 
         tas |       182    10.16961    7.534711     .42099   41.70732 
        lnne |       182    7.181356    1.514405    4.63473   11.92504 
         sne |       182    331.4632    232.1143   23.23933    1282.37 
         sgr |       182    .2420929    .2475771    -.52824    1.33488 
        rdes |       182    .1864963    .1508969          0     .73195 
      sgaeni |       182    26.83738     15.5918     .89752   85.13451 
       sgaes |       182    .0912421    .0446842     .01455     .25832 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2006 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       182    15.11539    11.65177        .55      66.56 
         bvs |       182    6.702995    4.704858       .054     26.007 
         nis |       182    2.937649     4.01508      .0755   25.75088 
         tas |       182    10.11767    7.719119      .5081   45.84068 
        lnne |       182    7.226486     1.51589     4.7185   11.91839 
         sne |       182    337.3872    229.3285   17.47944   1274.977 
         sgr |       182    .0868899    .2239026    -.56344    1.63441 
        rdes |       182    .1976025    .1639042          0      .9293 
      sgaeni |       182     29.8469     18.4949     .81856   92.80289 
       sgaes |       182    .0991149    .0524384     .01289     .28711 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2007 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       182    17.33173    15.69296        .67     127.57 
         bvs |       182    7.235682    5.111654       .083     29.043 
         nis |       182    3.103535    4.184059     .05441   27.76283 
         tas |       182    11.11373    8.159086     .57882   43.03272 
        lnne |       182       7.289    1.533248    4.76217   11.95761 
         sne |       182    351.8777     232.721   31.32761   1293.833 
         sgr |       182    .1544685    .2263292    -.61036    1.44824 
        rdes |       182    .2155626     .184738          0    1.06898 
      sgaeni |       182    30.28886    18.37032     .79174   108.0377 
       sgaes |       182    .0931838    .0443005      .0125     .23847 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2008 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       182    14.87124    17.14609       .005     174.29 
         bvs |       182    7.238213    5.447557       .009     28.971 
         nis |       182     3.29985    4.689938     .07869    28.0728 
         tas |       182    12.17741    9.367593     .44093   47.17728 
        lnne |       182    7.329608    1.542868    4.57471   12.05525 
         sne |       182    361.1348    238.9599    27.0539   1490.946 
         sgr |       182    .0838115     .196509    -.49265    1.14375 
        rdes |       182    .2230265     .194567          0     1.2492 
      sgaeni |       182    29.85656    17.49898     .64182   111.3105 
       sgaes |       182    .0915344    .0467972      .0135     .29731 

. * Correlação incluindo variável dependente - global 
  obs+1638   |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.3571   1.0000 
         nis |   0.0585   0.3252   1.0000 
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         tas |   0.1811   0.6062   0.5958   1.0000 
        lnne |   0.2509   0.2331   0.1990   0.4416   1.0000 
         sne |   0.1034   0.1443   0.4747   0.1994  -0.0327   1.0000 
         sgr |   0.2228   0.0563  -0.0438  -0.0282  -0.0493   0.0456   1.0000 
        rdes |   0.1989   0.3560   0.0020   0.3332   0.2384  -0.0030  -0.0078   1.0000 
      sgaeni |   0.1117   0.0034  -0.0941  -0.1649  -0.2481   0.5266   0.1198   0.2744   1.0000 
       sgaes |  -0.0261  -0.1374  -0.3365  -0.3312  -0.3237  -0.2567   0.1257   0.1490   0.4665   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2000 
  obs=182    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.1661   1.0000 
         nis |  -0.1722   0.2865   1.0000 
         tas |  -0.2004   0.3729   0.5684   1.0000 
        lnne |   0.1426   0.2541   0.3053   0.5301   1.0000 
         sne |   0.1241   0.0061   0.4730   0.0045  -0.0841   1.0000 
         sgr |   0.1627  -0.0727  -0.2248  -0.2125  -0.2535  -0.0485   1.0000 
        rdes |  -0.0178   0.2130   0.0935   0.3346   0.2194  -0.0594  -0.1998   1.0000 
      sgaeni |   0.2831  -0.0422  -0.1238  -0.3016  -0.3092   0.4983   0.2707   0.2326   1.0000 
       sgaes |   0.1255  -0.0534  -0.2955  -0.2869  -0.3038  -0.2118   0.5168   0.1377   0.4687   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2001 
  obs=182    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.2798   1.0000 
         nis |  -0.0980   0.2243   1.0000 
         tas |   0.0572   0.4054   0.5454   1.0000 
        lnne |   0.2954   0.1682   0.1897   0.4821   1.0000 
         sne |   0.0682   0.0850   0.4092  -0.0018  -0.0904   1.0000 
         sgr |   0.0984   0.1530  -0.2490  -0.1542  -0.1012  -0.0290   1.0000 
        rdes |   0.2144   0.2517  -0.0066   0.3011   0.2089  -0.0548  -0.0145   1.0000 
      sgaeni |   0.0206   0.1762  -0.0779  -0.2013  -0.2643   0.5023   0.1837   0.1789   1.0000 
       sgaes |  -0.1140   0.2464  -0.2336  -0.1896  -0.2350  -0.1541   0.2723   0.1254   0.6378   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2002 
  obs=182    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.4508   1.0000 
         nis |   0.0618   0.2209   1.0000 
         tas |   0.2447   0.4727   0.4941   1.0000 
        lnne |   0.3319   0.1732   0.1283   0.4082   1.0000 
         sne |   0.0657   0.1126   0.5317   0.1175  -0.0779   1.0000 
         sgr |   0.0146   0.0221   0.1535   0.2578  -0.0747   0.2605   1.0000 
        rdes |   0.3110   0.3725  -0.0819   0.2768   0.1856  -0.0773   0.0004   1.0000 
      sgaeni |   0.0082  -0.0095  -0.0747  -0.2154  -0.2375   0.5468   0.1301   0.2267   1.0000 
       sgaes |  -0.1401  -0.1027  -0.3710  -0.3410  -0.2742  -0.2753  -0.2148   0.2333   0.4541   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2003 
  obs=182    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.5719   1.0000 
         nis |   0.0605   0.2896   1.0000 
         tas |   0.2685   0.5294   0.6003   1.0000 
        lnne |   0.3199   0.1935   0.1636   0.4001   1.0000 
         sne |   0.0157   0.1464   0.5630   0.2901  -0.0738   1.0000 
         sgr |   0.1451   0.0882   0.1548   0.1204   0.0983   0.2191   1.0000 
        rdes |   0.3193   0.2074  -0.0117   0.2988   0.1998   0.0199   0.0265   1.0000 
      sgaeni |   0.0204  -0.0674  -0.0629  -0.0937  -0.2919   0.4954   0.0571   0.3702   1.0000 
       sgaes |  -0.1411  -0.2358  -0.3367  -0.3387  -0.3239  -0.2721  -0.2955   0.1705   0.3902   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2004 
  obs=182    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.5953   1.0000 
         nis |   0.1275   0.3132   1.0000 
         tas |   0.4226   0.6474   0.6284   1.0000 
        lnne |   0.4140   0.2296   0.1787   0.4205   1.0000 
         sne |   0.0749   0.1653   0.5272   0.2834  -0.0291   1.0000 
         sgr |   0.1201   0.0796   0.0083   0.0154   0.0272   0.1012   1.0000 
        rdes |   0.3799   0.3711   0.0026   0.3400   0.2539  -0.0137   0.1122   1.0000 
      sgaeni |  -0.0166  -0.0794  -0.0856  -0.1614  -0.2630   0.4986   0.0793   0.2912   1.0000 
       sgaes |  -0.2015  -0.2582  -0.3535  -0.3827  -0.3480  -0.3002  -0.1075   0.1287   0.4161   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2005 
  obs=182    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.6603   1.0000 
         nis |   0.1334   0.3308   1.0000 
         tas |   0.5456   0.7182   0.6290   1.0000 
        lnne |   0.4658   0.2282   0.1576   0.3925   1.0000 
         sne |   0.1108   0.1752   0.4721   0.2959  -0.0317   1.0000 
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         sgr |   0.0133  -0.0534  -0.0794  -0.1033  -0.0052  -0.0171   1.0000 
        rdes |   0.4344   0.4007  -0.0288   0.3764   0.2531   0.0179   0.1278   1.0000 
      sgaeni |   0.0365  -0.0404  -0.0806  -0.0863  -0.2620   0.5357   0.0741   0.3002   1.0000 
       sgaes |  -0.1948  -0.2508  -0.4014  -0.3879  -0.3841  -0.3302   0.0202   0.1483   0.4479   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2006 
  obs=182    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.6300   1.0000 
         nis |   0.2054   0.3647   1.0000 
         tas |   0.5910   0.7123   0.6468   1.0000 
        lnne |   0.4650   0.2426   0.2092   0.4183   1.0000 
         sne |   0.1949   0.1658   0.5000   0.2600  -0.0029   1.0000 
         sgr |   0.1707   0.0411   0.0470   0.0328   0.0805   0.0788   1.0000 
        rdes |   0.4283   0.4755   0.0016   0.3642   0.2677   0.0075   0.0510   1.0000 
      sgaeni |   0.0857   0.0261  -0.1398  -0.1331  -0.2195   0.5270   0.0404   0.3035   1.0000 
       sgaes |  -0.2313  -0.2047  -0.4380  -0.3832  -0.3798  -0.3004  -0.1339   0.1703   0.4938   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2007 
  obs=182    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.5859   1.0000 
         nis |   0.2323   0.4023   1.0000 
         tas |   0.5427   0.7542   0.6313   1.0000 
        lnne |   0.4527   0.2691   0.2256   0.4406   1.0000 
         sne |   0.2605   0.2029   0.4068   0.2361   0.0049   1.0000 
         sgr |   0.2119   0.1297  -0.1693  -0.0384   0.0593   0.0099   1.0000 
        rdes |   0.3561   0.4230  -0.0058   0.3588   0.2738   0.0600   0.0850   1.0000 
      sgaeni |   0.0876   0.0060  -0.1226  -0.1237  -0.2048   0.5902   0.0376   0.3208   1.0000 
       sgaes |  -0.2368  -0.2898  -0.4297  -0.4040  -0.3798  -0.2439   0.0228   0.1855   0.5149   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2008 
  obs=182    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.5728   1.0000 
         nis |   0.2351   0.4096   1.0000 
         tas |   0.4991   0.7689   0.6400   1.0000 
        lnne |   0.4233   0.2894   0.2378   0.4630   1.0000 
         sne |   0.2623   0.1420   0.4173   0.2712   0.0291   1.0000 
         sgr |   0.1637   0.1629   0.0927   0.1529   0.1121   0.1114   1.0000 
        rdes |   0.2886   0.4249   0.0050   0.3315   0.2815   0.0287  -0.0416   1.0000 
      sgaeni |   0.0651  -0.0606  -0.1370  -0.1588  -0.2270   0.5471   0.0023   0.2745   1.0000 
       sgaes |  -0.2218  -0.2325  -0.4133  -0.4084  -0.4078  -0.2877  -0.1020   0.1415   0.4932   1.0000 

Gráfico de distribuição entre variáveis: 
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. * Análise de Regressão - tecnologia em equipamentos - OLS 

. * Empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 

. * Análise de Regressão OLS (geral) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.6576      1.6821      1.5602      1.5749      1.5878      1.5217   
             |    0.1241      0.1206      0.1217      0.1262      0.1243      0.1201   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.2638     -0.4878     -0.2297     -0.1441     -0.3349     -0.1639   
             |    0.1382      0.1505      0.1351      0.1424      0.1402      0.1604   
             |    0.0564      0.0012      0.0893      0.3120      0.0171      0.3069   
         tas |   -0.0520     -0.3133     -0.0150     -0.1287     -0.0021     -0.2991   
             |    0.0832      0.0874      0.0814      0.0861      0.0846      0.0887   
             |    0.5318      0.0003      0.8540      0.1349      0.9798      0.0008   
        lnne |                3.1000                                          3.2879   
             |                0.3248                                          0.3316   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0109                                          0.0019   
             |                0.0022                                          0.0037   
             |                0.0000                                          0.6078   
         sgr |                            9.1882                              9.1151   
             |                            1.0406                              1.0155   
             |                            0.0000                              0.0000   
        rdes |                                        9.7801                  2.8523   
             |                                        2.9511                  3.1606   
             |                                        0.0009                  0.3670   
      sgaeni |                                                    0.1441      0.1309   
             |                                                    0.0286      0.0488   
             |                                                    0.0000      0.0074   
       sgaes |                                                  -19.4437     -8.2558   
             |                                                    8.9177     11.2043   
             |                                                    0.0294      0.4613   
       _cons |    7.5745    -14.9031      6.2822      6.6003      5.6397    -18.2174   
             |    0.8280      2.3354      0.8223      0.8762      1.3157      2.7971   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1299      0.1824      0.1690      0.1352      0.1422      0.2282   
           F |   82.4502     74.0488     84.2428     64.9612     55.2613     54.7710   
           N |      1638        1638        1638        1638        1638        1638   

. * Análise de Regressão OLS (2000) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.5554      2.4990      2.5344      2.5408      2.4304      2.3040   
             |    0.6722      0.6222      0.6696      0.6785      0.6585      0.6191   
             |    0.0002      0.0001      0.0002      0.0002      0.0003      0.0003   
         nis |   -1.2843     -3.6752     -1.0928     -1.2602     -1.6223     -2.6661   
             |    0.9360      1.0565      0.9403      0.9473      0.9369      1.1521   
             |    0.1717      0.0006      0.2467      0.1852      0.0851      0.0218   
         tas |   -1.2057     -1.5394     -1.1314     -1.2327     -0.8006     -1.3469   
             |    0.4435      0.4695      0.4443      0.4675      0.4528      0.4929   
             |    0.0072      0.0013      0.0117      0.0091      0.0788      0.0069   
        lnne |                9.6942                                         11.1601   
             |                2.0638                                          2.0943   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0578                                          0.0323   
             |                0.0147                                          0.0230   
             |                0.0001                                          0.1619   
         sgr |                            6.3563                              6.1202   
             |                            4.0783                              4.5113   
             |                            0.1209                              0.1767   
        rdes |                                        2.9486                -14.3452   
             |                                       15.7353                 17.1205   
             |                                        0.8516                  0.4033   
      sgaeni |                                                    0.5110      0.4016   
             |                                                    0.1567      0.2429   
             |                                                    0.0013      0.1000   
       sgaes |                                                  -33.5305      5.0258   
             |                                                   37.3711     47.2496   
             |                                                    0.3708      0.9154   
       _cons |   37.0171    -36.3580     32.8315     36.6539     24.2196    -54.8059   
             |    5.4650     14.2843      6.0697      5.8125      7.7604     16.1723   
             |    0.0000      0.0118      0.0000      0.0000      0.0021      0.0009   
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-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1020      0.2368      0.1092      0.0971      0.1451      0.2631   
           F |    7.8533     12.2310      6.5446      5.8668      7.1421      8.1794   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão OLS (2001) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    0.8019      0.7854      0.7940      0.7417      1.0520      0.9472   
             |    0.2020      0.1908      0.2089      0.2028      0.2088      0.2056   
             |    0.0001      0.0001      0.0002      0.0003      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.6456     -0.8775     -0.6359     -0.5197     -0.9256     -0.6528   
             |    0.2945      0.3180      0.3018      0.2993      0.2911      0.3441   
             |    0.0297      0.0064      0.0365      0.0843      0.0017      0.0595   
         tas |    0.0494     -0.1461      0.0516     -0.0316      0.0005     -0.2951   
             |    0.1328      0.1442      0.1340      0.1383      0.1329      0.1477   
             |    0.7106      0.3126      0.7005      0.8192      0.9967      0.0473   
        lnne |                2.6994                                          2.3252   
             |                0.5795                                          0.5798   
             |                0.0000                                          0.0001   
         sne |                0.0088                                          0.0009   
             |                0.0038                                          0.0066   
             |                0.0219                                          0.8972   
         sgr |                            0.2410                              1.3120   
             |                            1.5551                              1.4451   
             |                            0.8770                              0.3652   
        rdes |                                       10.2187                  9.2827   
             |                                        5.2653                  5.1410   
             |                                        0.0539                  0.0727   
      sgaeni |                                                    0.1040      0.0939   
             |                                                    0.0534      0.0921   
             |                                                    0.0529      0.3095   
       sgaes |                                                  -67.6139    -60.3575   
             |                                                   16.3744     23.1184   
             |                                                    0.0001      0.0098   
       _cons |   11.5470     -7.8741     11.4274     10.4280     14.2591     -2.3731   
             |    1.6876      4.1521      1.8598      1.7711      2.0137      4.5458   
             |    0.0000      0.0595      0.0000      0.0000      0.0000      0.6023   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.0911      0.1986      0.0861      0.1050      0.1638      0.2406   
           F |    7.0482      9.9712      5.2632      6.3099      8.0905      7.3734   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão OLS (2002) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    0.9812      0.9802      0.9801      0.8714      0.9825      0.8923   
             |    0.1725      0.1659      0.1742      0.1786      0.1727      0.1745   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.1629     -0.2424     -0.1626     -0.0603     -0.2685     -0.1137   
             |    0.1762      0.2022      0.1767      0.1811      0.1832      0.2312   
             |    0.3564      0.2321      0.3589      0.7395      0.1445      0.6236   
         tas |    0.0911     -0.0461      0.0926      0.0400      0.0766     -0.1310   
             |    0.1015      0.1063      0.1049      0.1034      0.1045      0.1166   
             |    0.3705      0.6653      0.3784      0.6996      0.4642      0.2629   
        lnne |                1.8612                                          1.6678   
             |                0.4464                                          0.4693   
             |                0.0000                                          0.0005   
         sne |                0.0044                                          0.0006   
             |                0.0034                                          0.0063   
             |                0.1954                                          0.9233   
         sgr |                           -0.1388                              0.6423   
             |                            2.4081                              2.4783   
             |                            0.9541                              0.7958   
        rdes |                                        8.8820                  9.1551   
             |                                        4.2069                  4.4919   
             |                                        0.0362                  0.0431   
      sgaeni |                                                    0.0516      0.0379   
             |                                                    0.0440      0.0808   
             |                                                    0.2424      0.6391   
       sgaes |                                                  -28.2105    -25.5565   
             |                                                   14.4944     19.4341   
             |                                                    0.0532      0.1902   
       _cons |    3.7444     -9.1686      3.7155      2.9206      5.6261     -5.7736   
             |    1.2253      3.2575      1.3268      1.2747      2.0259      4.0733   
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             |    0.0026      0.0054      0.0057      0.0231      0.0061      0.1582   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1950      0.2619      0.1905      0.2103      0.2036      0.2701   
           F |   15.6140     13.8465     11.6457     13.0523     10.2536      8.4408   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão OLS (2003) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.8631      1.8862      1.8493      1.8243      1.8492      1.8417   
             |    0.2261      0.2176      0.2248      0.2201      0.2269      0.2136   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.3972     -0.3843     -0.4415     -0.2025     -0.4423     -0.0778   
             |    0.2307      0.2576      0.2304      0.2314      0.2351      0.2793   
             |    0.0868      0.1376      0.0570      0.3827      0.0616      0.7811   
         tas |    0.0510     -0.1385      0.0474     -0.0953      0.0416     -0.2580   
             |    0.1297      0.1335      0.1289      0.1333      0.1308      0.1369   
             |    0.6947      0.3009      0.7134      0.4757      0.7511      0.0612   
        lnne |                2.0650                                          1.9024   
             |                0.5109                                          0.5324   
             |                0.0001                                          0.0005   
         sne |                0.0023                                         -0.0040   
             |                0.0037                                          0.0056   
             |                0.5293                                          0.4773   
         sgr |                            5.6176                              4.1827   
             |                            3.0744                              3.0596   
             |                            0.0693                              0.1734   
        rdes |                                       16.6861                 13.0198   
             |                                        4.9304                  5.6915   
             |                                        0.0009                  0.0234   
      sgaeni |                                                    0.0569      0.0742   
             |                                                    0.0458      0.0740   
             |                                                    0.2158      0.3172   
       sgaes |                                                  -12.9802    -10.1550   
             |                                                   12.4527     14.4200   
             |                                                    0.2987      0.4822   
       _cons |    4.5713     -8.9518      5.0713      2.6888      4.7625     -8.3404   
             |    1.3699      3.7043      1.3882      1.4428      2.1773      4.5000   
             |    0.0010      0.0167      0.0003      0.0640      0.0300      0.0655   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3286      0.3787      0.3373      0.3659      0.3283      0.4114   
           F |   30.5298     23.0669     24.0329     27.1054     18.6919     15.0549   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão OLS (2004) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.4121      1.4837      1.3869      1.3234      1.3898      1.4100   
             |    0.2106      0.1991      0.2111      0.2111      0.2110      0.2041   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.3761     -0.3462     -0.3795     -0.2463     -0.4298     -0.1768   
             |    0.1994      0.2130      0.1990      0.2040      0.2029      0.2308   
             |    0.0609      0.1059      0.0582      0.2290      0.0355      0.4446   
         tas |    0.2470     -0.0049      0.2553      0.1541      0.2396     -0.0441   
             |    0.1393      0.1413      0.1392      0.1427      0.1413      0.1468   
             |    0.0779      0.9724      0.0683      0.2817      0.0917      0.7639   
        lnne |                2.2930                                          2.2000   
             |                0.4604                                          0.4908   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0032                                         -0.0014   
             |                0.0033                                          0.0056   
             |                0.3399                                          0.8066   
         sgr |                            2.8474                              1.8517   
             |                            2.2019                              2.1109   
             |                            0.1976                              0.3816   
        rdes |                                       11.8911                  6.6775   
             |                                        4.9402                  5.6596   
             |                                        0.0171                  0.2397   
      sgaeni |                                                    0.0525      0.0680   
             |                                                    0.0452      0.0758   
             |                                                    0.2465      0.3714   
       sgaes |                                                  -16.1272     -8.8789   
             |                                                   12.1957     14.6515   
             |                                                    0.1878      0.5453   
       _cons |    3.1212    -12.1988      3.0405      2.0076      3.7875    -12.0560   
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             |    1.1836      3.3076      1.1831      1.2563      2.0514      4.2268   
             |    0.0091      0.0003      0.0110      0.1118      0.0665      0.0049   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3587      0.4319      0.3611      0.3756      0.3596      0.4367   
           F |   34.7517     28.5198     26.5802     28.2141     21.3235     16.5914   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão OLS (2005) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.2941      1.4157      1.2883      1.2343      1.2820      1.4037   
             |    0.2091      0.1933      0.2091      0.2087      0.2082      0.1950   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.6808     -0.6448     -0.6783     -0.5299     -0.7408     -0.4311   
             |    0.1950      0.1945      0.1949      0.2051      0.1993      0.2128   
             |    0.0006      0.0011      0.0006      0.0106      0.0003      0.0443   
         tas |    0.5422      0.2374      0.5529      0.4342      0.5237      0.2055   
             |    0.1503      0.1477      0.1507      0.1569      0.1510      0.1546   
             |    0.0004      0.1097      0.0003      0.0063      0.0007      0.1855   
        lnne |                2.5026                                          2.6165   
             |                0.4268                                          0.4646   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0047                                         -0.0024   
             |                0.0029                                          0.0055   
             |                0.1036                                          0.6643   
         sgr |                            2.6771                              1.3080   
             |                            2.5706                              2.3969   
             |                            0.2991                              0.5860   
        rdes |                                       10.5488                  2.3959   
             |                                        4.8628                  5.2819   
             |                                        0.0314                  0.6507   
      sgaeni |                                                    0.0810      0.1346   
             |                                                    0.0456      0.0826   
             |                                                    0.0773      0.1050   
       sgaes |                                                  -25.9335    -11.5270   
             |                                                   17.6075     23.7536   
             |                                                    0.1426      0.6281   
       _cons |    3.6225    -13.6664      2.8949      2.6918      4.2520    -15.6815   
             |    1.1326      3.1081      1.3305      1.2003      2.1313      4.5305   
             |    0.0016      0.0000      0.0309      0.0262      0.0476      0.0007   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4733      0.5560      0.4735      0.4840      0.4783      0.5629   
           F |   55.2085     46.3355     41.6972     43.4449     34.1868     26.9025   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão OLS (2006) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    0.9343      0.9971      0.9169      0.8365      0.8568      0.9284   
             |    0.1955      0.1800      0.1919      0.2035      0.1924      0.1891   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0001      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.7015     -0.9344     -0.7243     -0.5966     -0.8553     -0.8104   
             |    0.2109      0.2166      0.2070      0.2194      0.2126      0.2509   
             |    0.0011      0.0000      0.0006      0.0072      0.0001      0.0015   
         tas |    0.7225      0.5082      0.7302      0.6713      0.7307      0.5168   
             |    0.1455      0.1425      0.1428      0.1481      0.1434      0.1445   
             |    0.0000      0.0005      0.0000      0.0000      0.0000      0.0005   
        lnne |                2.2629                                          2.1479   
             |                0.4276                                          0.4650   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0103                                          0.0060   
             |                0.0030                                          0.0063   
             |                0.0006                                          0.3387   
         sgr |                            7.8745                              6.0285   
             |                            2.7878                              2.6377   
             |                            0.0053                              0.0235   
        rdes |                                        7.5439                  1.7008   
             |                                        4.5870                  4.8377   
             |                                        0.1018                  0.7256   
      sgaeni |                                                    0.1260      0.0548   
             |                                                    0.0390      0.0797   
             |                                                    0.0015      0.4930   
       sgaes |                                                  -45.0768     -7.8867   
             |                                                   15.1025     22.0849   
             |                                                    0.0032      0.7214   
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       _cons |    3.6041    -13.7884      3.0250      2.9785      5.1989    -13.2195   
             |    1.1369      3.1258      1.1340      1.1937      1.9767      4.4606   
             |    0.0018      0.0000      0.0083      0.0135      0.0093      0.0035   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4619      0.5504      0.4822      0.4670      0.4935      0.5578   
           F |   52.7981     45.3162     43.1457     40.6541     36.2772     26.3719   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão OLS (2007) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.1860      1.2548      1.0164      1.1002      1.0436      1.1226   
             |    0.2794      0.2588      0.2814      0.2854      0.2786      0.2785   
             |    0.0000      0.0000      0.0004      0.0002      0.0002      0.0001   
         nis |   -0.5097     -0.7451     -0.3854     -0.3846     -0.6651     -0.5848   
             |    0.2890      0.2833      0.2876      0.3019      0.2943      0.3175   
             |    0.0796      0.0093      0.1819      0.2044      0.0250      0.0672   
         tas |    0.6483      0.3305      0.7005      0.5826      0.6780      0.3767   
             |    0.2067      0.2036      0.2039      0.2114      0.2053      0.2101   
             |    0.0020      0.1064      0.0007      0.0065      0.0012      0.0747   
        lnne |                3.1807                                          3.1474   
             |                0.6261                                          0.6878   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0146                                          0.0150   
             |                0.0040                                          0.0090   
             |                0.0004                                          0.0963   
         sgr |                           11.4788                              8.5313   
             |                            4.2069                              3.9718   
             |                            0.0070                              0.0331   
        rdes |                                        8.0914                  1.4725   
             |                                        5.8031                  6.2045   
             |                                        0.1650                  0.8127   
      sgaeni |                                                    0.1680     -0.0140   
             |                                                    0.0593      0.1250   
             |                                                    0.0051      0.9109   
       sgaes |                                                  -61.3782     19.4363   
             |                                                   27.1774     40.5211   
             |                                                    0.0251      0.6321   
       _cons |    3.1268    -21.4224      1.6157      2.3453      4.9411    -24.4112   
             |    1.6609      4.5399      1.7230      1.7488      3.1588      6.8540   
             |    0.0614      0.0000      0.3497      0.1816      0.1196      0.0005   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3672      0.4689      0.3893      0.3705      0.3907      0.4731   
           F |   36.0086     32.9557     29.8456     27.6357     24.2107     19.0593   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão OLS (2008) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.4048      1.6504      1.3806      1.3603      1.4059      1.6762   
             |    0.3040      0.2824      0.3046      0.3144      0.2995      0.2997   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.2938     -0.5096     -0.2955     -0.2499     -0.4276     -0.5189   
             |    0.2938      0.2852      0.2937      0.3042      0.2941      0.3095   
             |    0.3188      0.0757      0.3156      0.4126      0.1477      0.0955   
         tas |    0.3794     -0.0437      0.3716      0.3611      0.3385     -0.0243   
             |    0.2099      0.2095      0.2099      0.2127      0.2106      0.2165   
             |    0.0724      0.8351      0.0784      0.0914      0.1097      0.9109   
        lnne |                3.4300                                          3.6841   
             |                0.7133                                          0.7934   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0175                                          0.0191   
             |                0.0044                                          0.0092   
             |                0.0001                                          0.0387   
         sgr |                            5.9930                              2.6723   
             |                            5.3858                              5.0749   
             |                            0.2673                              0.5992   
        rdes |                                        3.5147                 -3.2564   
             |                                        6.1364                  6.5901   
             |                                        0.5675                  0.6218   
      sgaeni |                                                    0.1946     -0.0170   
             |                                                    0.0674      0.1328   
             |                                                    0.0044      0.8982   
       sgaes |                                                  -69.1281     24.4205   
             |                                                   27.9421     39.7548   
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             |                                                    0.0143      0.5398   
       _cons |    1.0518    -26.3111      0.8262      0.6690      2.5021    -30.3791   
             |    1.7948      5.1911      1.8050      1.9184      3.3593      7.4566   
             |    0.5586      0.0000      0.6477      0.7277      0.4574      0.0001   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3291      0.4346      0.3300      0.3266      0.3577      0.4251   
           F |   30.5963     28.8213     23.2875     22.9426     21.1591     15.8680   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão - tecnologia em equipamento  

. * Empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 

. * Análise de Regressão WLS (geral-variável BVS) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.6978      1.6167      1.6318      1.6057      1.5810      1.5191   
             |    0.1446      0.1421      0.1426      0.1472      0.1447      0.1405   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.3158     -0.7009     -0.2954     -0.2125     -0.3972     -0.3628   
             |    0.1483      0.1600      0.1460      0.1517      0.1498      0.1701   
             |    0.0334      0.0000      0.0432      0.1614      0.0081      0.0331   
         tas |    0.0423     -0.1528      0.0757     -0.0313      0.0958     -0.1598   
             |    0.0821      0.0866      0.0802      0.0855      0.0823      0.0873   
             |    0.6068      0.0779      0.3454      0.7145      0.2444      0.0675   
        lnne |                2.5108                                          2.8135   
             |                0.3068                                          0.3157   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0149                                          0.0046   
             |                0.0021                                          0.0036   
             |                0.0000                                          0.2076   
         sgr |                            8.5699                              8.2986   
             |                            0.9143                              0.9007   
             |                            0.0000                              0.0000   
        rdes |                                        9.1253                  0.6275   
             |                                        3.0743                  3.3027   
             |                                        0.0030                  0.8493   
      sgaeni |                                                    0.1787      0.1349   
             |                                                    0.0264      0.0459   
             |                                                    0.0000      0.0034   
       sgaes |                                                  -24.1081     -8.7894   
             |                                                    7.6036      9.5163   
             |                                                    0.0015      0.3558   
       _cons |    6.5104    -12.6013      5.2014      5.7340      4.3601    -16.0222   
             |    0.7617      2.1256      0.7511      0.8057      1.2052      2.5716   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0003      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1041      0.1573      0.1479      0.1086      0.1266      0.2070   
           F |   64.3730     62.1155     72.0129     50.8761     48.4628     48.4871   
           N |      1638        1638        1638        1638        1638        1638   

. * Análise de Regressão WLS (2000) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.6217      2.4886      2.5334      2.6120      2.3714      2.2893   
             |    0.6430      0.6283      0.6702      0.6501      0.6834      0.6299   
             |    0.0001      0.0001      0.0002      0.0001      0.0007      0.0004   
         nis |   -1.2968     -3.6972     -1.0927     -1.2836     -1.6610     -2.6898   
             |    0.9384      1.0537      0.9403      0.9499      0.9330      1.1433   
             |    0.1687      0.0006      0.2468      0.1783      0.0768      0.0198   
         tas |   -1.2574     -1.5154     -1.1305     -1.2694     -0.7301     -1.3063   
             |    0.4449      0.4689      0.4443      0.4685      0.4496      0.4913   
             |    0.0053      0.0015      0.0118      0.0074      0.1062      0.0086   
        lnne |                9.5996                                         10.9739   
             |                2.0560                                          2.0784   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0584                                          0.0323   
             |                0.0146                                          0.0228   
             |                0.0001                                          0.1588   
         sgr |                            6.3554                              6.0516   
             |                            4.0766                              4.4674   
             |                            0.1208                              0.1773   
        rdes |                                        1.5400                -14.2864   
             |                                       15.8097                 17.0595   
             |                                        0.9225                  0.4035   
      sgaeni |                                                    0.5516      0.4160   
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             |                                                    0.1532      0.2411   
             |                                                    0.0004      0.0862   
       sgaes |                                                  -39.0414      2.0802   
             |                                                   36.2105     46.6522   
             |                                                    0.2824      0.9645   
       _cons |   37.1626    -35.9701     32.8282     36.9630     23.4770    -53.7885   
             |    5.5731     14.2150      6.0679      5.9292      7.5925     16.0132   
             |    0.0000      0.0123      0.0000      0.0000      0.0023      0.0010   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1146      0.2353      0.1089      0.1092      0.1449      0.2613   
           F |    8.8117     12.1387      6.5324      6.5461      7.1327      8.1128   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão WLS (2001) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.1511      1.1272      1.1463      1.0897      1.1979      1.1266   
             |    0.2441      0.2363      0.2473      0.2455      0.2460      0.2409   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.6320     -0.9050     -0.6140     -0.5404     -0.8952     -0.7504   
             |    0.3079      0.3250      0.3136      0.3134      0.3131      0.3583   
             |    0.0416      0.0059      0.0518      0.0864      0.0048      0.0377   
         tas |   -0.0225     -0.2276     -0.0193     -0.0817     -0.0036     -0.2844   
             |    0.1341      0.1447      0.1350      0.1404      0.1333      0.1512   
             |    0.8671      0.1176      0.8865      0.5615      0.9788      0.0617   
        lnne |                2.6505                                          2.4769   
             |                0.5516                                          0.5804   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0105                                          0.0037   
             |                0.0039                                          0.0073   
             |                0.0073                                          0.6132   
         sgr |                            0.4904                              0.8475   
             |                            1.4904                              1.3917   
             |                            0.7425                              0.5433   
        rdes |                                        7.6895                  4.5998   
             |                                        5.4521                  5.5437   
             |                                        0.1602                  0.4078   
      sgaeni |                                                    0.1227      0.0864   
             |                                                    0.0531      0.0977   
             |                                                    0.0221      0.3777   
       sgaes |                                                  -61.3956    -40.5084   
             |                                                   18.4466     25.3908   
             |                                                    0.0011      0.1125   
       _cons |   10.0702     -9.2711      9.7752      9.3180     12.3053     -5.6899   
             |    1.6351      3.8271      1.8293      1.7261      2.1711      4.6196   
             |    0.0000      0.0164      0.0000      0.0000      0.0000      0.2197   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1157      0.2408      0.1116      0.1201      0.1633      0.2385   
           F |    8.8946     12.4848      6.6856      7.1754      8.0670      7.2976   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão WLS (2002) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.2293      1.2047      1.2336      1.1656      1.1992      1.1603   
             |    0.2040      0.1941      0.2057      0.2091      0.2038      0.2027   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.1639     -0.3027     -0.1654     -0.1102     -0.2711     -0.2790   
             |    0.1869      0.2022      0.1876      0.1913      0.1928      0.2361   
             |    0.3818      0.1362      0.3790      0.5654      0.1614      0.2389   
         tas |    0.0544     -0.0944      0.0504      0.0233      0.0518     -0.1289   
             |    0.0957      0.1006      0.0982      0.0990      0.0970      0.1107   
             |    0.5704      0.3492      0.6085      0.8139      0.5937      0.2459   
        lnne |                1.8313                                          1.7623   
             |                0.3919                                          0.4261   
             |                0.0000                                          0.0001   
         sne |                0.0062                                          0.0062   
             |                0.0030                                          0.0061   
             |                0.0433                                          0.3144   
         sgr |                            0.4097                              0.6651   
             |                            2.0865                              2.1563   
             |                            0.8446                              0.7581   
        rdes |                                        5.2647                  4.3254   
             |                                        4.2606                  4.4589   
             |                                        0.2182                  0.3334   
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      sgaeni |                                                    0.0560     -0.0138   
             |                                                    0.0400      0.0765   
             |                                                    0.1632      0.8569   
       sgaes |                                                  -25.6172     -4.0374   
             |                                                   12.7092     17.8331   
             |                                                    0.0454      0.8212   
       _cons |    2.7046    -10.1065      2.7840      2.2310      4.2824     -9.0693   
             |    1.0899      2.7410      1.1644      1.1612      1.7344      3.5824   
             |    0.0140      0.0003      0.0179      0.0563      0.0145      0.0122   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1932      0.2878      0.1888      0.1957      0.2036      0.2734   
           F |   15.4500     15.6297     11.5348     12.0094     10.2528      8.5664   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão WLS (2003) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.9644      1.9393      1.9440      1.9443      1.9355      1.9204   
             |    0.2446      0.2335      0.2427      0.2436      0.2463      0.2329   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.3618     -0.3743     -0.4067     -0.2713     -0.4023     -0.1602   
             |    0.2408      0.2559      0.2397      0.2434      0.2441      0.2783   
             |    0.1347      0.1454      0.0916      0.2666      0.1011      0.5656   
         tas |    0.0615     -0.1125      0.0594     -0.0241      0.0500     -0.1838   
             |    0.1116      0.1135      0.1105      0.1177      0.1123      0.1189   
             |    0.5825      0.3229      0.5912      0.8381      0.6565      0.1241   
        lnne |                1.9378                                          1.9419   
             |                0.4338                                          0.4560   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0022                                         -0.0032   
             |                0.0032                                          0.0048   
             |                0.4996                                          0.5077   
         sgr |                            5.0698                              4.4045   
             |                            2.4350                              2.4811   
             |                            0.0388                              0.0776   
        rdes |                                        9.0449                  6.1125   
             |                                        4.4419                  4.9960   
             |                                        0.0432                  0.2228   
      sgaeni |                                                    0.0322      0.0559   
             |                                                    0.0385      0.0615   
             |                                                    0.4049      0.3650   
       sgaes |                                                  -10.1487     -2.2956   
             |                                                    8.7043      9.9536   
             |                                                    0.2452      0.8179   
       _cons |    3.8490     -8.5744      4.3402      2.9232      4.4584     -8.8895   
             |    1.1531      3.0417      1.1650      1.2186      1.7464      3.6549   
             |    0.0010      0.0054      0.0003      0.0175      0.0115      0.0160   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.2945      0.3589      0.3071      0.3044      0.2928      0.3728   
           F |   26.1874     21.2638     21.0578     20.8055     15.9846     12.9548   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão WLS (2004) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.5738      1.5560      1.5265      1.5182      1.5229      1.5056   
             |    0.2162      0.2023      0.2178      0.2185      0.2171      0.2088   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.4129     -0.5067     -0.4188     -0.3460     -0.4633     -0.4082   
             |    0.2021      0.2087      0.2017      0.2065      0.2036      0.2308   
             |    0.0425      0.0162      0.0393      0.0955      0.0241      0.0787   
         tas |    0.2397      0.0409      0.2513      0.1841      0.2343      0.0375   
             |    0.1233      0.1231      0.1226      0.1289      0.1244      0.1300   
             |    0.0535      0.7399      0.0419      0.1552      0.0612      0.7736   
        lnne |                1.9685                                          1.9971   
             |                0.3857                                          0.4154   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0057                                          0.0028   
             |                0.0029                                          0.0051   
             |                0.0505                                          0.5773   
         sgr |                            2.9185                              2.1997   
             |                            1.8077                              1.7347   
             |                            0.1082                              0.2065   
        rdes |                                        6.6730                  1.6597   
             |                                        4.5885                  5.0808   
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             |                                        0.1476                  0.7443   
      sgaeni |                                                    0.0520      0.0381   
             |                                                    0.0366      0.0634   
             |                                                    0.1571      0.5489   
       sgaes |                                                  -13.8023     -0.9499   
             |                                                    8.4952     10.2549   
             |                                                    0.1060      0.9263   
       _cons |    2.3992    -11.0244      2.4135      1.8533      2.9563    -11.6730   
             |    0.9829      2.6828      0.9727      1.0553      1.6271      3.4120   
             |    0.0156      0.0001      0.0140      0.0808      0.0709      0.0008   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3457      0.4306      0.3514      0.3499      0.3508      0.4268   
           F |   32.8832     28.3707     25.5124     25.3586     20.5584     15.9754   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão WLS (2005) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.5108      1.5328      1.5138      1.4435      1.4659      1.5167   
             |    0.2273      0.2090      0.2286      0.2313      0.2269      0.2143   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.6650     -0.7581     -0.6582     -0.5777     -0.7228     -0.6417   
             |    0.2069      0.2044      0.2087      0.2155      0.2096      0.2303   
             |    0.0016      0.0003      0.0019      0.0080      0.0007      0.0059   
         tas |    0.5375      0.2596      0.5411      0.4752      0.5126      0.2699   
             |    0.1459      0.1427      0.1460      0.1522      0.1471      0.1494   
             |    0.0003      0.0705      0.0003      0.0021      0.0006      0.0726   
        lnne |                2.1693                                          2.4056   
             |                0.3857                                          0.4261   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0077                                          0.0053   
             |                0.0027                                          0.0055   
             |                0.0057                                          0.3321   
         sgr |                            1.3146                              0.9017   
             |                            2.1329                              1.9816   
             |                            0.5385                              0.6497   
        rdes |                                        6.8341                 -0.5167   
             |                                        4.8832                  5.1447   
             |                                        0.1634                  0.9201   
      sgaeni |                                                    0.0843      0.0511   
             |                                                    0.0405      0.0766   
             |                                                    0.0386      0.5055   
       sgaes |                                                  -25.0259     10.7341   
             |                                                   14.8506     20.1824   
             |                                                    0.0937      0.5955   
       _cons |    2.3794    -12.8346      1.9944      1.8942      3.0783    -16.5704   
             |    0.9910      2.6899      1.1086      1.0524      1.8553      3.9663   
             |    0.0174      0.0000      0.0737      0.0736      0.0989      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4425      0.5332      0.4398      0.4456      0.4517      0.5309   
           F |   48.8859     42.3450     36.5239     37.3729     30.8181     23.7640   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão WLS (2006) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.1964      1.1611      1.1737      1.0978      1.0708      1.1249   
             |    0.1999      0.1857      0.1978      0.2138      0.1997      0.2019   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.7481     -0.9910     -0.7664     -0.6812     -0.8577     -0.9457   
             |    0.2056      0.2101      0.2030      0.2125      0.2066      0.2426   
             |    0.0004      0.0000      0.0002      0.0016      0.0001      0.0001   
         tas |    0.7512      0.5750      0.7590      0.7202      0.7539      0.5892   
             |    0.1312      0.1286      0.1290      0.1338      0.1304      0.1307   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
        lnne |                1.8162                                          1.8385   
             |                0.3735                                          0.4129   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0093                                          0.0086   
             |                0.0027                                          0.0054   
             |                0.0007                                          0.1153   
         sgr |                            5.3360                              4.1633   
             |                            2.2250                              2.1461   
             |                            0.0175                              0.0540   
        rdes |                                        5.5764                  0.3476   
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             |                                        4.5920                  4.8462   
             |                                        0.2262                  0.9429   
      sgaeni |                                                    0.0995      0.0088   
             |                                                    0.0348      0.0673   
             |                                                    0.0048      0.8963   
       sgaes |                                                  -32.8664      6.2936   
             |                                                   12.1103     17.2760   
             |                                                    0.0073      0.7161   
       _cons |    1.8230    -11.7503      1.4862      1.4865      3.2088    -13.0334   
             |    0.9474      2.6122      0.9316      1.0013      1.6642      3.7670   
             |    0.0559      0.0000      0.1124      0.1394      0.0554      0.0007   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.5000      0.5761      0.5150      0.5001      0.5211      0.5765   
           F |   61.3354     50.2018     49.0454     46.2704     40.3968     28.3764   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão WLS (2007) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.3744      1.2850      1.2367      1.2634      1.2132      1.1713   
             |    0.2493      0.2374      0.2492      0.2633      0.2558      0.2590   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.6362     -0.8458     -0.5484     -0.5426     -0.7144     -0.6819   
             |    0.2564      0.2579      0.2533      0.2659      0.2629      0.2895   
             |    0.0140      0.0013      0.0317      0.0427      0.0072      0.0197   
         tas |    0.7835      0.5440      0.8119      0.7382      0.7857      0.5876   
             |    0.1615      0.1647      0.1590      0.1652      0.1651      0.1676   
             |    0.0000      0.0012      0.0000      0.0000      0.0000      0.0006   
        lnne |                2.2207                                          2.2400   
             |                0.4979                                          0.5539   
             |                0.0000                                          0.0001   
         sne |                0.0112                                          0.0095   
             |                0.0035                                          0.0074   
             |                0.0018                                          0.1974   
         sgr |                            8.5166                              7.0342   
             |                            2.9484                              2.9115   
             |                            0.0044                              0.0167   
        rdes |                                        6.8468                 -0.1134   
             |                                        5.2737                  5.7143   
             |                                        0.1959                  0.9842   
      sgaeni |                                                    0.1261      0.0265   
             |                                                    0.0497      0.0995   
             |                                                    0.0121      0.7899   
       sgaes |                                                  -38.5711     10.1068   
             |                                                   20.1484     29.6312   
             |                                                    0.0572      0.7335   
       _cons |    0.8313    -15.4594     -0.0919      0.3505      1.9291    -17.9848   
             |    1.1863      3.4533      1.2130      1.2558      2.3921      5.2786   
             |    0.4843      0.0000      0.9397      0.7805      0.4211      0.0008   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4603      0.5225      0.4805      0.4605      0.4648      0.5297   
           F |   52.4524     40.6052     42.8489     39.6251     32.4446     23.6552   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão WLS (2008) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.1502      1.2654      1.1297      1.1146      1.1572      1.3189   
             |    0.2258      0.2250      0.2286      0.2356      0.2330      0.2403   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.5037     -0.5930     -0.5060     -0.4656     -0.5551     -0.6295   
             |    0.2304      0.2359      0.2304      0.2401      0.2375      0.2618   
             |    0.0301      0.0128      0.0294      0.0540      0.0205      0.0173   
         tas |    0.6527      0.3225      0.6594      0.6301      0.5943      0.3661   
             |    0.1347      0.1540      0.1332      0.1403      0.1456      0.1550   
             |    0.0000      0.0376      0.0000      0.0000      0.0001      0.0193   
        lnne |                2.1958                                          2.4815   
             |                0.5301                                          0.5959   
             |                0.0001                                          0.0000   
         sne |                0.0097                                          0.0115   
             |                0.0033                                          0.0070   
             |                0.0035                                          0.1037   
         sgr |                            1.2475                             -0.3898   
             |                            3.4121                              3.5660   
             |                            0.7151                              0.9131   
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        rdes |                                        2.7976                 -4.8707   
             |                                        4.8797                  5.6552   
             |                                        0.5672                  0.3903   
      sgaeni |                                                    0.0980     -0.0157   
             |                                                    0.0456      0.0972   
             |                                                    0.0332      0.8714   
       sgaes |                                                  -34.6220     24.1793   
             |                                                   18.8452     28.1623   
             |                                                    0.0679      0.3918   
       _cons |    0.2898    -15.9151      0.2566      0.0656      1.3326    -20.0666   
             |    1.0918      3.6861      1.0761      1.1702      2.3225      5.4786   
             |    0.7910      0.0000      0.8118      0.9554      0.5669      0.0003   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4181      0.4646      0.4183      0.4151      0.4147      0.4605   
           F |   44.3412     32.4093     33.5345     33.1111     26.6472     18.1683   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão - tecnologia em equipamento  

. * Empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 

. * Análise de Regressão Robusta (geral) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.6576      1.6821      1.5602      1.5749      1.5878      1.5217   
             |    0.3150      0.3126      0.3179      0.3292      0.3239      0.3341   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.2638     -0.4878     -0.2297     -0.1441     -0.3349     -0.1639   
             |    0.0922      0.1519      0.0930      0.1045      0.1116      0.1962   
             |    0.0043      0.0013      0.0136      0.1684      0.0027      0.4035   
         tas |   -0.0520     -0.3133     -0.0150     -0.1287     -0.0021     -0.2991   
             |    0.1546      0.1775      0.1541      0.1507      0.1547      0.1637   
             |    0.7367      0.0777      0.9226      0.3932      0.9889      0.0680   
        lnne |                3.1000                                          3.2879   
             |                0.3956                                          0.4718   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0109                                          0.0019   
             |                0.0039                                          0.0065   
             |                0.0055                                          0.7692   
         sgr |                            9.1882                              9.1151   
             |                            2.4794                              2.2590   
             |                            0.0002                              0.0001   
        rdes |                                        9.7801                  2.8523   
             |                                        3.4883                  4.1303   
             |                                        0.0051                  0.4899   
      sgaeni |                                                    0.1441      0.1309   
             |                                                    0.0564      0.0958   
             |                                                    0.0107      0.1719   
       sgaes |                                                  -19.4437     -8.2558   
             |                                                   20.1769     23.1601   
             |                                                    0.3354      0.7215   
       _cons |    7.5745    -14.9031      6.2822      6.6003      5.6397    -18.2174   
             |    0.9754      3.0585      0.9219      0.9409      2.1563      4.9148   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0090      0.0002   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1299      0.1824      0.1690      0.1352      0.1422      0.2282   
           F |   37.3654     35.1176     34.3032     40.4098     32.6598     36.7418   
           N |      1638        1638        1638        1638        1638        1638   

. * Análise de Regressão Robusta (2000) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.5554      2.4990      2.5344      2.5408      2.4304      2.3040   
             |    1.5412      1.3942      1.5631      1.5717      1.6705      1.4885   
             |    0.0991      0.0748      0.1067      0.1078      0.1475      0.1235   
         nis |   -1.2843     -3.6752     -1.0928     -1.2602     -1.6223     -2.6661   
             |    0.5520      1.3091      0.5290      0.6093      0.6230      1.6638   
             |    0.0211      0.0056      0.0403      0.0401      0.0100      0.1109   
         tas |   -1.2057     -1.5394     -1.1314     -1.2327     -0.8006     -1.3469   
             |    0.5308      0.6242      0.5318      0.5162      0.5536      0.5873   
             |    0.0243      0.0146      0.0348      0.0180      0.1499      0.0230   
        lnne |                9.6942                                         11.1601   
             |                2.4061                                          2.4575   
             |                0.0001                                          0.0000   
         sne |                0.0578                                          0.0323   
             |                0.0276                                          0.0424   
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             |                0.0375                                          0.4465   
         sgr |                            6.3563                              6.1202   
             |                            6.1351                              5.3113   
             |                            0.3016                              0.2508   
        rdes |                                        2.9486                -14.3452   
             |                                       14.6347                 15.6607   
             |                                        0.8406                  0.3609   
      sgaeni |                                                    0.5110      0.4016   
             |                                                    0.2837      0.4380   
             |                                                    0.0734      0.3604   
       sgaes |                                                  -33.5305      5.0258   
             |                                                   63.6964     62.3289   
             |                                                    0.5993      0.9358   
       _cons |   37.0171    -36.3580     32.8315     36.6539     24.2196    -54.8059   
             |    6.7097     18.4319      6.8753      6.7379      8.4143     20.7478   
             |    0.0000      0.0501      0.0000      0.0000      0.0045      0.0090   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1020      0.2368      0.1092      0.0971      0.1451      0.2631   
           F |    3.4199      4.6016      2.6310      3.1304      2.5009      3.4916   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão Robusta (2001) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    0.8019      0.7854      0.7940      0.7417      1.0520      0.9472   
             |    0.3290      0.3139      0.3170      0.3135      0.1865      0.1826   
             |    0.0158      0.0133      0.0132      0.0191      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.6456     -0.8775     -0.6359     -0.5197     -0.9256     -0.6528   
             |    0.2195      0.2657      0.2208      0.2390      0.2425      0.3171   
             |    0.0037      0.0012      0.0045      0.0310      0.0002      0.0411   
         tas |    0.0494     -0.1461      0.0516     -0.0316      0.0005     -0.2951   
             |    0.1533      0.1587      0.1530      0.1629      0.1535      0.1777   
             |    0.7478      0.3586      0.7361      0.8462      0.9972      0.0986   
        lnne |                2.6994                                          2.3252   
             |                0.5325                                          0.5518   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0088                                          0.0009   
             |                0.0033                                          0.0047   
             |                0.0078                                          0.8548   
         sgr |                            0.2410                              1.3120   
             |                            1.4620                              1.3817   
             |                            0.8692                              0.3437   
        rdes |                                       10.2187                  9.2827   
             |                                        5.5551                  5.6694   
             |                                        0.0675                  0.1034   
      sgaeni |                                                    0.1040      0.0939   
             |                                                    0.0409      0.0653   
             |                                                    0.0119      0.1523   
       sgaes |                                                  -67.6139    -60.3575   
             |                                                   14.3526     20.8212   
             |                                                    0.0000      0.0042   
       _cons |   11.5470     -7.8741     11.4274     10.4280     14.2591     -2.3731   
             |    1.8080      3.6938      2.1293      1.8166      1.9883      4.5618   
             |    0.0000      0.0344      0.0000      0.0000      0.0000      0.6036   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.0911      0.1986      0.0861      0.1050      0.1638      0.2406   
           F |    4.8311     12.5674      3.9152      6.2496     11.0618     10.3518   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão Robusta (2002) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    0.9812      0.9802      0.9801      0.8714      0.9825      0.8923   
             |    0.2350      0.2354      0.2408      0.2285      0.2311      0.2378   
             |    0.0000      0.0000      0.0001      0.0002      0.0000      0.0002   
         nis |   -0.1629     -0.2424     -0.1626     -0.0603     -0.2685     -0.1137   
             |    0.1470      0.1842      0.1472      0.1734      0.1478      0.2279   
             |    0.2695      0.1898      0.2708      0.7284      0.0709      0.6186   
         tas |    0.0911     -0.0461      0.0926      0.0400      0.0766     -0.1310   
             |    0.1440      0.1440      0.1470      0.1544      0.1521      0.1737   
             |    0.5275      0.7494      0.5295      0.7960      0.6149      0.4518   
        lnne |                1.8612                                          1.6678   
             |                0.4641                                          0.5143   
             |                0.0001                                          0.0014   
         sne |                0.0044                                          0.0006   
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             |                0.0035                                          0.0064   
             |                0.2154                                          0.9248   
         sgr |                           -0.1388                              0.6423   
             |                            2.2058                              2.3181   
             |                            0.9499                              0.7820   
        rdes |                                        8.8820                  9.1551   
             |                                        5.4011                  6.4533   
             |                                        0.1019                  0.1578   
      sgaeni |                                                    0.0516      0.0379   
             |                                                    0.0364      0.0706   
             |                                                    0.1581      0.5919   
       sgaes |                                                  -28.2105    -25.5565   
             |                                                   12.2578     16.7993   
             |                                                    0.0225      0.1300   
       _cons |    3.7444     -9.1686      3.7155      2.9206      5.6261     -5.7736   
             |    1.0786      3.0377      1.1019      1.2336      1.7959      4.0725   
             |    0.0006      0.0029      0.0009      0.0190      0.0020      0.1581   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1950      0.2619      0.1905      0.2103      0.2036      0.2701   
           F |   12.3347     11.9062     10.2661      8.7937      9.6479      7.9041   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão Robusta (2003) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.8631      1.8862      1.8493      1.8243      1.8492      1.8417   
             |    0.2943      0.2775      0.2929      0.2897      0.2940      0.2673   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.3972     -0.3843     -0.4415     -0.2025     -0.4423     -0.0778   
             |    0.2046      0.2293      0.1995      0.2254      0.2054      0.2339   
             |    0.0538      0.0956      0.0282      0.3700      0.0327      0.7399   
         tas |    0.0510     -0.1385      0.0474     -0.0953      0.0416     -0.2580   
             |    0.1548      0.1523      0.1545      0.1887      0.1607      0.1874   
             |    0.7422      0.3643      0.7593      0.6143      0.7963      0.1703   
        lnne |                2.0650                                          1.9024   
             |                0.5322                                          0.5719   
             |                0.0001                                          0.0011   
         sne |                0.0023                                         -0.0040   
             |                0.0036                                          0.0051   
             |                0.5154                                          0.4304   
         sgr |                            5.6176                              4.1827   
             |                            2.7426                              3.0696   
             |                            0.0420                              0.1748   
        rdes |                                       16.6861                 13.0198   
             |                                        6.4933                  7.6368   
             |                                        0.0110                  0.0900   
      sgaeni |                                                    0.0569      0.0742   
             |                                                    0.0347      0.0530   
             |                                                    0.1027      0.1634   
       sgaes |                                                  -12.9802    -10.1550   
             |                                                    8.2298      9.5395   
             |                                                    0.1165      0.2886   
       _cons |    4.5713     -8.9518      5.0713      2.6888      4.7625     -8.3404   
             |    1.2427      3.5787      1.2995      1.4580      1.7305      4.2091   
             |    0.0003      0.0133      0.0001      0.0668      0.0065      0.0491   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3286      0.3787      0.3373      0.3659      0.3283      0.4114   
           F |   21.1768     17.7143     18.1979     17.5125     14.3430     12.4752   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão Robusta (2004) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.4121      1.4837      1.3869      1.3234      1.3898      1.4100   
             |    0.2884      0.2820      0.2888      0.2703      0.2908      0.2529   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.3761     -0.3462     -0.3795     -0.2463     -0.4298     -0.1768   
             |    0.1801      0.1935      0.1774      0.2183      0.1805      0.2111   
             |    0.0382      0.0753      0.0338      0.2607      0.0183      0.4034   
         tas |    0.2470     -0.0049      0.2553      0.1541      0.2396     -0.0441   
             |    0.1833      0.1887      0.1819      0.2115      0.1926      0.2249   
             |    0.1795      0.9793      0.1622      0.4672      0.2152      0.8446   
        lnne |                2.2930                                          2.2000   
             |                0.5239                                          0.5332   
             |                0.0000                                          0.0001   
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         sne |                0.0032                                         -0.0014   
             |                0.0035                                          0.0053   
             |                0.3611                                          0.7940   
         sgr |                            2.8474                              1.8517   
             |                            1.7988                              1.3967   
             |                            0.1152                              0.1867   
        rdes |                                       11.8911                  6.6775   
             |                                        7.0536                  8.7071   
             |                                        0.0936                  0.4442   
      sgaeni |                                                    0.0525      0.0680   
             |                                                    0.0362      0.0629   
             |                                                    0.1488      0.2812   
       sgaes |                                                  -16.1272     -8.8789   
             |                                                    8.2204      7.9705   
             |                                                    0.0514      0.2668   
       _cons |    3.1212    -12.1988      3.0405      2.0076      3.7875    -12.0560   
             |    1.2856      3.7496      1.2691      1.6603      1.9409      4.1828   
             |    0.0162      0.0014      0.0176      0.2282      0.0526      0.0045   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3587      0.4319      0.3611      0.3756      0.3596      0.4367   
           F |   20.9991     19.1285     17.7210     18.0657     15.8755     14.1821   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão Robusta (2005) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.2941      1.4157      1.2883      1.2343      1.2820      1.4037   
             |    0.2244      0.2362      0.2262      0.2418      0.2311      0.2484   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.6808     -0.6448     -0.6783     -0.5299     -0.7408     -0.4311   
             |    0.1605      0.1733      0.1622      0.1957      0.1624      0.2065   
             |    0.0000      0.0003      0.0000      0.0075      0.0000      0.0383   
         tas |    0.5422      0.2374      0.5529      0.4342      0.5237      0.2055   
             |    0.2025      0.2341      0.2036      0.2251      0.2199      0.2403   
             |    0.0081      0.3119      0.0073      0.0554      0.0183      0.3937   
        lnne |                2.5026                                          2.6165   
             |                0.5010                                          0.5647   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0047                                         -0.0024   
             |                0.0033                                          0.0055   
             |                0.1596                                          0.6679   
         sgr |                            2.6771                              1.3080   
             |                            2.3300                              1.9267   
             |                            0.2521                              0.4981   
        rdes |                                       10.5488                  2.3959   
             |                                        6.0402                  7.3116   
             |                                        0.0825                  0.7435   
      sgaeni |                                                    0.0810      0.1346   
             |                                                    0.0467      0.0793   
             |                                                    0.0847      0.0916   
       sgaes |                                                  -25.9335    -11.5270   
             |                                                   16.1340     18.2810   
             |                                                    0.1098      0.5292   
       _cons |    3.6225    -13.6664      2.8949      2.6918      4.2520    -15.6815   
             |    1.0742      3.4179      1.0893      1.1631      1.9645      4.6989   
             |    0.0009      0.0001      0.0086      0.0218      0.0318      0.0010   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4733      0.5560      0.4735      0.4840      0.4783      0.5629   
           F |   46.7809     40.5886     38.9337     40.6763     28.5247     26.5243   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão Robusta (2006) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    0.9343      0.9971      0.9169      0.8365      0.8568      0.9284   
             |    0.2291      0.2288      0.2223      0.2558      0.2281      0.2744   
             |    0.0001      0.0000      0.0001      0.0013      0.0002      0.0009   
         nis |   -0.7015     -0.9344     -0.7243     -0.5966     -0.8553     -0.8104   
             |    0.1559      0.1738      0.1476      0.1903      0.1545      0.2713   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0020      0.0000      0.0032   
         tas |    0.7225      0.5082      0.7302      0.6713      0.7307      0.5168   
             |    0.1639      0.1919      0.1624      0.1614      0.1715      0.1787   
             |    0.0000      0.0088      0.0000      0.0000      0.0000      0.0043   
        lnne |                2.2629                                          2.1479   
             |                0.4887                                          0.5483   
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             |                0.0000                                          0.0001   
         sne |                0.0103                                          0.0060   
             |                0.0042                                          0.0082   
             |                0.0142                                          0.4627   
         sgr |                            7.8745                              6.0285   
             |                            4.0614                              3.4845   
             |                            0.0541                              0.0854   
        rdes |                                        7.5439                  1.7008   
             |                                        6.5731                  7.7863   
             |                                        0.2526                  0.8273   
      sgaeni |                                                    0.1260      0.0548   
             |                                                    0.0437      0.0778   
             |                                                    0.0044      0.4825   
       sgaes |                                                  -45.0768     -7.8867   
             |                                                   14.4736     19.4920   
             |                                                    0.0022      0.6863   
       _cons |    3.6041    -13.7884      3.0250      2.9785      5.1989    -13.2195   
             |    0.9730      3.6189      0.9888      1.1003      1.8529      5.2418   
             |    0.0003      0.0002      0.0026      0.0075      0.0056      0.0126   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4619      0.5504      0.4822      0.4670      0.4935      0.5578   
           F |   39.4130     32.8191     30.3921     31.4577     28.0502     22.3055   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão Robusta (2007) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.1860      1.2548      1.0164      1.1002      1.0436      1.1226   
             |    0.3414      0.3384      0.3161      0.3660      0.3246      0.3927   
             |    0.0006      0.0003      0.0015      0.0030      0.0016      0.0048   
         nis |   -0.5097     -0.7451     -0.3854     -0.3846     -0.6651     -0.5848   
             |    0.2177      0.2258      0.2242      0.2331      0.2051      0.3150   
             |    0.0203      0.0012      0.0873      0.1007      0.0014      0.0651   
         tas |    0.6483      0.3305      0.7005      0.5826      0.6780      0.3767   
             |    0.2035      0.2454      0.1851      0.2137      0.2140      0.2354   
             |    0.0017      0.1798      0.0002      0.0070      0.0018      0.1114   
        lnne |                3.1807                                          3.1474   
             |                0.7845                                          0.9608   
             |                0.0001                                          0.0013   
         sne |                0.0146                                          0.0150   
             |                0.0078                                          0.0158   
             |                0.0619                                          0.3428   
         sgr |                           11.4788                              8.5313   
             |                            4.1513                              3.2056   
             |                            0.0063                              0.0085   
        rdes |                                        8.0914                  1.4725   
             |                                        6.2287                  6.3341   
             |                                        0.1956                  0.8164   
      sgaeni |                                                    0.1680     -0.0140   
             |                                                    0.0850      0.1468   
             |                                                    0.0498      0.9241   
       sgaes |                                                  -61.3782     19.4363   
             |                                                   33.2291     48.7556   
             |                                                    0.0664      0.6906   
       _cons |    3.1268    -21.4224      1.6157      2.3453      4.9411    -24.4112   
             |    1.4334      6.9579      1.4953      1.3474      2.9368     11.3966   
             |    0.0305      0.0024      0.2814      0.0835      0.0942      0.0336   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3672      0.4689      0.3893      0.3705      0.3907      0.4731   
           F |   20.7429     18.9448     17.4693     19.8451     13.4866     17.6671   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Regressão Robusta (2008) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.4048      1.6504      1.3806      1.3603      1.4059      1.6762   
             |    0.5551      0.6034      0.5484      0.5973      0.5467      0.6867   
             |    0.0122      0.0069      0.0127      0.0240      0.0110      0.0157   
         nis |   -0.2938     -0.5096     -0.2955     -0.2499     -0.4276     -0.5189   
             |    0.2142      0.2366      0.2115      0.2292      0.2098      0.2869   
             |    0.1720      0.0326      0.1640      0.2772      0.0431      0.0722   
         tas |    0.3794     -0.0437      0.3716      0.3611      0.3385     -0.0243   
             |    0.2290      0.3397      0.2280      0.2337      0.2521      0.3430   
             |    0.0993      0.8978      0.1049      0.1241      0.1810      0.9437   
        lnne |                3.4300                                          3.6841   
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             |                1.0119                                          1.3006   
             |                0.0009                                          0.0052   
         sne |                0.0175                                          0.0191   
             |                0.0094                                          0.0158   
             |                0.0645                                          0.2280   
         sgr |                            5.9930                              2.6723   
             |                            4.1868                              3.1150   
             |                            0.1541                              0.3921   
        rdes |                                        3.5147                 -3.2564   
             |                                        6.0368                  7.5538   
             |                                        0.5612                  0.6669   
      sgaeni |                                                    0.1946     -0.0170   
             |                                                    0.1008      0.1299   
             |                                                    0.0553      0.8959   
       sgaes |                                                  -69.1281     24.4205   
             |                                                   32.0814     44.6933   
             |                                                    0.0325      0.5855   
       _cons |    1.0518    -26.3111      0.8262      0.6690      2.5021    -30.3791   
             |    2.2278     10.0889      2.2633      1.9363      3.1802     14.8672   
             |    0.6374      0.0099      0.7155      0.7301      0.4325      0.0425   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3291      0.4346      0.3300      0.3266      0.3577      0.4251   
           F |    9.0229      8.8854      7.0146     11.9732      5.7217      8.0275   
           N |       182         182         182         182         182         182   

. * Análise de Painel - tecnologia em equipamento  

. * Empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 

. * Análise de efeitos fixos e aleatórios 

. * Variáveis de Controle 

. * Variáveis de Capital Humano 

. * Variáveis de Capital de Consumidores 

. * Variáveis de Capital de Inovação 

. * Variáveis de Capital de Processo 

. * Variáveis de Capital Intelectual (todas as variáveis) 
   Variáveis |  Variáveis de Controle      Capital Humano        Capital de  Consumidores  
             |  Efeito      Efeito         Efeito  Efeito        Efeito   Efeito         
             |  fixo        aleatório      fixo    aleatório     fixo     aleatório       
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.8726      1.8301      1.9526      1.7701      1.6559      1.6900   
             |    0.1795      0.1445      0.1842      0.1382      0.1761      0.1424   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    1.8651      0.1901      1.8045     -0.1442      1.6739      0.2166   
             |    0.3728      0.1906      0.3775      0.1912      0.3631      0.1880   
             |    0.0000      0.3184      0.0000      0.4508      0.0000      0.2494   
         tas |   -1.0455     -0.3798     -0.9196     -0.4970     -1.0148     -0.3531   
             |    0.1352      0.1005      0.1422      0.1017      0.1315      0.0986   
             |    0.0000      0.0002      0.0000      0.0000      0.0000      0.0003   
        lnne |                           -3.7051      2.9429                           
             |                            1.4642      0.4372                           
             |                            0.0115      0.0000                           
         sne |                            0.0031      0.0097                           
             |                            0.0046      0.0027                           
             |                            0.5094      0.0004                           
         sgr |                                                    9.3512      9.2973   
             |                                                    1.0154      0.9949   
             |                                                    0.0000      0.0000   
       _cons |   10.6906      8.6673     34.6684    -12.9607     10.8645      7.7671   
             |    1.5170      1.1442     10.3921      3.1455      1.4752      1.1340   
             |    0.0000      0.0000      0.0009      0.0000      0.0000      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |   -0.0215                 -0.0168                  0.0342               
           F |   49.8565                 31.7871                 60.7524               
           N |      1638        1638        1638        1638        1638        1638   
-------+------------------------------------------------------------------------------------- 
-------+------------------------------------------------------------------------------------- 
   Variáveis |  Capital de Inovação     Capital de Processo      Capital Intelectual   
             |  Efeito      Efeito      Efeito      Efeito       Efeito      Efeito    
             |  fixo        aleatório   fixo        aleatório    fixo        aleatório 
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.8971      1.7808      1.8777      1.7531      1.8467      1.5693   
             |    0.1813      0.1460      0.1893      0.1455      0.1972      0.1379   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    1.9241      0.2317      1.8740      0.1074      1.6343      0.0664   
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             |    0.3780      0.1915      0.3762      0.1881      0.3746      0.1972   
             |    0.0000      0.2263      0.0000      0.5679      0.0000      0.7362   
         tas |   -0.9950     -0.4245     -1.0476     -0.3067     -0.9827     -0.4762   
             |    0.1453      0.1050      0.1394      0.1017      0.1497      0.1051   
             |    0.0000      0.0001      0.0000      0.0026      0.0000      0.0000   
        rdes |   -5.3338      6.5170                              3.3160      2.9007   
             |    5.6375      3.7095                              5.8129      3.7738   
             |    0.3442      0.0789                              0.5685      0.4421   
      sgaeni |                           -0.0155      0.1025     -0.1677      0.0852   
             |                            0.0558      0.0363      0.0758      0.0554   
             |                            0.7810      0.0047      0.0272      0.1243   
       sgaes |                            4.2690     -9.0734     16.8111      0.0912   
             |                           11.9793     10.0352     14.1634     12.1536   
             |                            0.7216      0.3659      0.2354      0.9940   
        lnne |                                                   -3.7122      3.2300   
             |                                                    1.5813      0.4428   
             |                                                    0.0190      0.0000   
         sne |                                                    0.0088      0.0038   
             |                                                    0.0060      0.0043   
             |                                                    0.1431      0.3746   
         sgr |                                                    9.0549      9.3170   
             |                                                    1.0238      0.9942   
             |                                                    0.0000      0.0000   
       _cons |   10.9020      8.0221     10.6636      6.6902     35.6286    -17.0820   
             |    1.5334      1.1798      2.0921      1.6297     11.6535      3.5964   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0023      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |   -0.0216                 -0.0228                  0.0369               
           F |   37.6135                 29.9070                 28.0722               
           N |      1638        1638        1638        1638        1638        1638   

. * Resultados do Teste de Breusch-Pagan 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Controle 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   386.8024       19.66729 
                       e |   269.4159       16.41389 
                       u |    54.8934       7.409008 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =   179.39 
                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Capital Humano 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   386.8024       19.66729 
                       e |   268.1832        16.3763 
                       u |   35.80966       5.984117 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =    79.74 
                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Capital de Consumidores 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   386.8024       19.66729 
                       e |   254.7228       15.96004 
                       u |   55.24567       7.432743 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =   195.56 
                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Capital de Inovação 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   386.8024       19.66729 
                       e |   269.4354       16.41449 
                       u |   51.67416       7.188474 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =   162.14 
                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Capital de Processo 
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        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   386.8024       19.66729 
                       e |   269.7584       16.42432 
                       u |   48.47171       6.962163 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =   143.20 
                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Capital Intelectual 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   386.8024       19.66729 
                       e |   254.0275       15.93824 
                       u |   33.66604       5.802245 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =    74.42 
                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Resultados do Teste de Hausman 

. * Teste de Hausman Variáveis de Controle 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |   ControlFE    ControlRE      Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.872643     1.830061        .0425825        .1064367 
         nis |    1.865051      .190109        1.674942        .3203999 
         tas |    -1.04548    -.3798082       -.6656721        .0904118 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       59.62 
                Prob>chi2 =      0.0000 

. * Teste de Hausman Variáveis de Capital Humano 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |    HumanFE      HumanRE       Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.952649     1.770139        .1825103        .1218346 
         nis |    1.804529    -.1442056        1.948735        .3255193 
         tas |   -.9195528    -.4970453       -.4225075        .0993915 
        lnne |   -3.705069     2.942861        -6.64793         1.39735 
         sne |    .0030666     .0096702       -.0066036        .0037567 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       73.95 
                Prob>chi2 =      0.0000 

. * Teste de Hausman Variáveis de Capital de Consumidores 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |   CustomerFE   CustomerRE     Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.655921     1.689962       -.0340411        .1036546 
         nis |    1.673873      .216552        1.457321         .310608 
         tas |    -1.01476    -.3531031       -.6616564        .0869209 
         sgr |     9.35125     9.297314        .0539354        .2032086 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       60.30 
                Prob>chi2 =      0.0000 

. * Teste de Hausman Variáveis de Capital de Inovação 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |  InnovationFE InnovationRE    Difference          S.E. 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.897117     1.780808        .1163093        .1075773 
         nis |    1.924088     .2316811        1.692407        .3258909 
         tas |   -.9949965    -.4245276       -.5704689        .1004533 
        rdes |   -5.333831     6.517038       -11.85087        4.245105 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       66.97 
                Prob>chi2 =      0.0000 

. * Teste de Hausman Variáveis de Capital de Processo 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |   ProcessFE    ProcessRE      Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |     1.87773     1.753095        .1246352        .1211517 
         nis |    1.874027     .1074117        1.766615        .3257996 
         tas |   -1.047611     -.306728       -.7408834        .0952884 
      sgaeni |   -.0155099     .1025493       -.1180592        .0423763 
       sgaes |    4.268961     -9.07336        13.34232        6.542065 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       70.57 
                Prob>chi2 =      0.0000 

. * Teste de Hausman Variáveis de Capital Intelectual 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |  Intellectu~E Intellectu~E    Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.846689     1.569276        .2774124        .1408879 
         nis |    1.634283     .0664483        1.567834        .3185133 
         tas |   -.9826979    -.4761749        -.506523        .1065818 
        lnne |   -3.712226     3.230029       -6.942255        1.518072 
         sne |    .0088184     .0038222        .0049962        .0042062 
         sgr |    9.054911     9.317026       -.2621156        .2446501 
        rdes |    3.315955     2.900654        .4153003        4.421333 
      sgaeni |   -.1676524     .0851675       -.2528199        .0517761 
       sgaes |    16.81109     .0912427        16.71985         7.27284 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       76.44 
                Prob>chi2 =      0.0000 

. * Resultado dos Testes de heterocedasticidade 

. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Controle  

. regress p bvs nis tas – VARIÁVEIS DE CONTROLE 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =   453.10 
         Prob > chi2  =   0.0000 

. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Capital Humano  

. regress p bvs nis tas lnne sne – CAPITAL HUMANO 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =   757.77 
         Prob > chi2  =   0.0000 

. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Capital de Consumidores  

. regress p bvs nis tas sgr – CAPITAL DE CONSUMIDORES 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =  1345.75 
         Prob > chi2  =   0.0000 
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. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Capital de Inovação  

. regress p bvs nis tas rdes – CAPITAL DE INOVAÇÃO 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =   410.67 
         Prob > chi2  =   0.0000 

. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Capital de Processo  

. regress p bvs nis tas sgaeni sgaes  - CAPITAL DE PROCESSO 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =   666.53 
         Prob > chi2  =   0.0000 

. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Capital Intelectual  

.  regress p bvs nis tas lnne sne sgr rdes sgaeni sgaes – CAPITAL INTELECTUAL 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =  1887.04 
         Prob > chi2  =   0.0000 
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Apêndice O 
 
Detalhamento dos cálculos estatísticos relativos ao setor de aparelhos eletro-eletrônicos: 
. * Estatística Descritiva - aparelhos eletro-eletrônicos  
. * Empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 
. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão - global 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |      1053    17.60151    16.35947        .15        154 
         bvs |      1053    7.957291    5.355469       .024     52.644 
         nis |      1053    5.039846     5.56249   .0131403   59.19412 
         tas |      1053    15.96382    15.01901   .4900768   117.2066 
        lnne |      1053    7.231969    1.531152   4.718499   11.99535 
         sne |      1053    208.2126    181.1502   15.56213   1630.706 
         sgr |      1053    .1307267    .4884248  -.7862417   10.93053 
        rdes |      1053    .1276943    .1693246          0   .9338812 
      sgaeni |      1053    14.14232    11.85715          0   77.06977 
       sgaes |      1053    .0792943    .0970787          0   1.513976 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2000 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       117    25.02528    25.30453      .6944        154 
         bvs |       117       6.759    5.827645       .988     52.644 
         nis |       117    5.981032    7.497723   .1700751   59.19412 
         tas |       117    16.14195    16.96747   1.152614   116.5264 
        lnne |       117    7.165954    1.478609   4.762174   11.66907 
         sne |       117    178.6777    137.7426   15.56213   831.4844 
         sgr |       117    .3091147     1.11436  -.5568585   10.93053 
        rdes |       117    .1282985    .1647214          0   .7031167 
      sgaeni |       117    13.40133    12.64803   .8736842   75.94017 
       sgaes |       117    .0856684    .1244671   .0132163   1.287122 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2001 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       117    14.89384    10.65276        .57      46.64 
         bvs |       117    7.304487    5.029073       .378     35.906 
         nis |       117    4.738585    4.737354         .2   27.30469 
         tas |       117    16.76748    15.62822   1.618634   116.9928 
        lnne |       117    7.291201    1.511077   4.787492   11.72319 
         sne |       117    196.3009     167.408    21.7117   1062.234 
         sgr |       117    .2782647    .3526926  -.4465946   1.885913 
        rdes |       117    .1306901    .1762681          0    .705995 
      sgaeni |       117    12.05742    10.69865   .7755556   71.90058 
       sgaes |       117    .0795257    .1474309   .0073792   1.513976 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2002 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       117    10.53037     8.26083        .15       33.4 
         bvs |       117    6.988684    4.051456        .14     19.066 
         nis |       117    4.147119     4.39544   .1716048   22.62693 
         tas |       117    15.62035    14.25374   1.643825   117.0576 
        lnne |       117     7.17933     1.46695   4.787492   11.73206 
         sne |       117    188.2802    145.5982   26.42411   1069.293 
         sgr |       117   -.0898019    .2178973  -.6470405   .5535609 
        rdes |       117    .1115818    .1410377          0   .5751237 
      sgaeni |       117    11.91074    9.197147   .8293706     48.612 
       sgaes |       117    .0788399    .1098058    .005391   .8675897 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2003 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       117    13.22796    9.514681        .64       39.9 
         bvs |       117    6.898863    4.161642        .04      19.08 
         nis |       117    4.339226    4.475414   .1288887   20.78121 
         tas |       117    15.44024     14.5192   1.747023   117.2066 
        lnne |       117    7.119136    1.526235   4.787492   11.62178 
         sne |       117    182.2638    130.3664     21.395   880.4894 
         sgr |       117   -.0570294    .1998303  -.7549459   .6236535 
        rdes |       117    .1124721    .1600058          0   .9338812 
      sgaeni |       117     12.7093    10.17525          0   54.54136 
       sgaes |       117    .0803754    .0829339          0   .6762115 
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. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2004 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       117    15.13863    11.51498        .49    56.5466 
         bvs |       117    7.390581    4.439991       .078     19.882 
         nis |       117    4.517436    4.588014    .126883   23.29297 
         tas |       117    14.13626    13.78994   .8858865   105.7677 
        lnne |       117    7.142952    1.521366   4.718499   11.57778 
         sne |       117    190.4325    143.0551   25.67919   937.5962 
         sgr |       117    .1086857    .5752434  -.4106272   5.688213 
        rdes |       117    .1152974    .1463975          0   .6661732 
      sgaeni |       117     14.4076    11.74817   1.460108   63.71429 
       sgaes |       117    .0827921    .0735059    .007992   .6953499 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2005 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       117    17.09044    13.23382        .65      59.34 
         bvs |       117    7.881137    4.688325       .129     20.186 
         nis |       117    4.692332    4.733724   .1550063   24.02227 
         tas |       117    15.25686    14.17511   .7711609   103.5698 
        lnne |       117    7.198352    1.541549   4.795791   11.58803 
         sne |       117    218.9703    189.4698   24.90202   1173.604 
         sgr |       117    .2100072    .2653193  -.4377852   1.255976 
        rdes |       117    .1106487     .141329          0   .5694489 
      sgaeni |       117    14.57789    12.18497   1.121667   77.06977 
       sgaes |       117    .0731047    .0578805    .007951   .5342669 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2006 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       117    19.00421    15.10774        .88      65.41 
         bvs |       117    8.600773    5.138889       .063     22.845 
         nis |       117     5.26051    5.576868    .021575   28.28169 
         tas |       117    15.16942    14.43033   .5387983   100.9836 
        lnne |       117    7.264154     1.56284   4.770685   11.64571 
         sne |       117    226.2039    195.6835    19.5259   1092.922 
         sgr |       117    .1067456    .1950818  -.3161817   .8544326 
        rdes |       117    .1303283    .1711631          0   .6289308 
      sgaeni |       117    15.39743    12.53713          0   58.35316 
       sgaes |       117    .0737779    .0528786          0   .4237984 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2007 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       117    22.74375    19.33228        .76      96.98 
         bvs |       117    9.567821     6.14573       .024     27.865 
         nis |       117    5.584169    6.053765   .0458499   34.88325 
         tas |       117    16.29351    13.57006   .4900768   104.0423 
        lnne |       117    7.340232    1.576309   4.844187   11.75822 
         sne |       117    239.1881    238.1918   32.11669   1630.706 
         sgr |       117    .1414041    .2415629  -.7862417   1.282942 
        rdes |       117    .1476399    .1926982          0   .8736151 
      sgaeni |       117    16.40327    13.39174          0   58.93993 
       sgaes |       117    .0819552    .0925414          0   .9336283 

. * Média-Mínimo-Máximo-Desvio Padrão – ano de 2008 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
           p |       117     20.7591    20.66559        .41     106.18 
         bvs |       117    10.22427     6.98193       .115     32.111 
         nis |       117      6.0982    6.872531   .0131403   38.48996 
         tas |       117    18.84833    17.37853   .6809946   112.7459 
        lnne |       117    7.386407    1.619502   4.912655   11.99535 
         sne |       117     253.596    234.7507   38.54862   1529.087 
         sgr |       117    .1691497    .2539656   -.270696   1.241856 
        rdes |       117     .162292    .2142746          0   .9263707 
      sgaeni |       117    16.41587    12.85316          0   60.92105 
       sgaes |       117    .0776096    .0951723          0    .991647 

. * Correlação incluindo variável dependente - global 
  obs=1053   |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.5568   1.0000 
         nis |   0.3012   0.5373   1.0000 
         tas |   0.2992   0.6438   0.7769   1.0000 
        lnne |   0.4179   0.5019   0.4818   0.4677   1.0000 

  



 177
 

         sne |   0.0818   0.2411   0.4849   0.2031   0.0104   1.0000 
         sgr |   0.1193   0.1007   0.0486   0.0030   0.0672   0.0147   1.0000 
        rdes |   0.2461   0.1679  -0.1101   0.0313  -0.0626  -0.0203  -0.0020   1.0000 
      sgaeni |   0.1087  -0.0121  -0.0589  -0.1127  -0.3048   0.4292  -0.0433   0.4914   1.0000 
       sgaes |   0.0056  -0.1585  -0.2363  -0.1812  -0.2643  -0.1348  -0.0461   0.3368   0.5789   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2000 
  obs=117    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.4004   1.0000 
         nis |   0.0365   0.4258   1.0000 
         tas |  -0.0427   0.4382   0.8147   1.0000 
        lnne |   0.2329   0.3372   0.4943   0.4467   1.0000 
         sne |   0.0509   0.1812   0.5428   0.2768   0.0702   1.0000 
         sgr |   0.0985   0.2660   0.0061  -0.0563   0.0976  -0.0614   1.0000 
        rdes |   0.2427  -0.0644  -0.2360  -0.2146  -0.1342   0.0464  -0.1050   1.0000 
      sgaeni |   0.2231  -0.0415  -0.0501  -0.1298  -0.2584   0.4365  -0.1207   0.6452   1.0000 
       sgaes |   0.1393  -0.1103  -0.2008  -0.1692  -0.2838  -0.1121  -0.0607   0.4152   0.6627   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2001 
  obs=117    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.4493   1.0000 
         nis |   0.1770   0.4132   1.0000 
         tas |   0.2319   0.5247   0.7885   1.0000 
        lnne |   0.5708   0.4039   0.4509   0.4381   1.0000 
         sne |   0.1084   0.2582   0.6131   0.2955   0.0764   1.0000 
         sgr |   0.1523   0.1430   0.0589   0.0100   0.2416   0.1708   1.0000 
        rdes |   0.1810  -0.0314  -0.2714  -0.2031  -0.1503  -0.0517  -0.0541   1.0000 
      sgaeni |   0.0608  -0.0737  -0.0562  -0.1385  -0.3443   0.3477  -0.0525   0.6430   1.0000 
       sgaes |  -0.0174  -0.1380  -0.2168  -0.1592  -0.2646  -0.1452  -0.0803   0.4630   0.6827   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2002 
  obs=117    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.5458   1.0000 
         nis |   0.2191   0.3921   1.0000 
         tas |   0.3063   0.6034   0.8049   1.0000 
        lnne |   0.5372   0.4662   0.4650   0.4553   1.0000 
         sne |   0.0343   0.1508   0.4079   0.1516   0.0668   1.0000 
         sgr |   0.0152  -0.1964  -0.0042  -0.0687  -0.1279  -0.0817   1.0000 
        rdes |   0.0904   0.0776  -0.2920  -0.1599  -0.1044  -0.0555   0.1368   1.0000 
      sgaeni |   0.0128  -0.0489  -0.0984  -0.1144  -0.2904   0.4183   0.1032   0.5668   1.0000 
       sgaes |  -0.0955  -0.1084  -0.2316  -0.1458  -0.2399  -0.1851   0.1046   0.4114   0.5580   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2003 
  obs=117    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.5552   1.0000 
         nis |   0.2322   0.4259   1.0000 
         tas |   0.3052   0.6333   0.7589   1.0000 
        lnne |   0.5434   0.4945   0.4781   0.4497   1.0000 
         sne |  -0.0060   0.1184   0.4668   0.1492   0.0310   1.0000 
         sgr |   0.1527   0.0416   0.2026   0.1836   0.0695   0.0186   1.0000 
        rdes |   0.2261   0.1363  -0.0984   0.0130  -0.0940  -0.0320   0.0658   1.0000 
      sgaeni |   0.0764  -0.1227  -0.1142  -0.1457  -0.3335   0.4030   0.1897   0.4830   1.0000 
       sgaes |   0.0066  -0.1837  -0.2852  -0.2001  -0.2945  -0.1810   0.1872   0.3964   0.6118   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2004 
  obs=117    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.5153   1.0000 
         nis |   0.2760   0.5114   1.0000 
         tas |   0.3170   0.6854   0.7570   1.0000 
        lnne |   0.4927   0.5148   0.4962   0.4517   1.0000 
         sne |  -0.0007   0.1639   0.4962   0.1401   0.0103   1.0000 
         sgr |  -0.0281  -0.0867   0.0059  -0.0309   0.0086  -0.0763   1.0000 
        rdes |   0.2387   0.1900  -0.0810   0.0358  -0.0512  -0.0623  -0.0266   1.0000 
      sgaeni |   0.0427  -0.0525  -0.0844  -0.1638  -0.3116   0.5110  -0.1184   0.3921   1.0000 
       sgaes |  -0.0010  -0.1935  -0.3013  -0.2289  -0.2921  -0.1303  -0.0862   0.3646   0.6221   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2005 
  obs=117    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.5691   1.0000 
         nis |   0.3333   0.5742   1.0000 
         tas |   0.3494   0.7294   0.7615   1.0000 
        lnne |   0.4670   0.5577   0.4939   0.4543   1.0000 
         sne |   0.0623   0.1920   0.4764   0.1377  -0.0378   1.0000 
         sgr |   0.0489   0.0735  -0.0683  -0.0698  -0.0007   0.1383   1.0000 
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        rdes |   0.1826   0.1094  -0.2296  -0.0854  -0.0799  -0.0151   0.1817   1.0000 
      sgaeni |   0.0644  -0.0447  -0.0662  -0.1362  -0.3171   0.5223   0.1338   0.4448   1.0000 
       sgaes |  -0.0318  -0.2370  -0.3353  -0.2330  -0.3047  -0.1315  -0.0530   0.3636   0.5742   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2006 
  obs=117    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.6751   1.0000 
         nis |   0.4393   0.6293   1.0000 
         tas |   0.4140   0.7028   0.7680   1.0000 
        lnne |   0.5286   0.5795   0.4934   0.4674   1.0000 
         sne |   0.1114   0.2220   0.4754   0.1531  -0.0555   1.0000 
         sgr |   0.1358   0.0377   0.0616   0.0203   0.0728  -0.0323   1.0000 
        rdes |   0.1690   0.1848  -0.0712   0.0881  -0.0885   0.0127   0.0986   1.0000 
      sgaeni |   0.0124  -0.0339  -0.0743  -0.1074  -0.3240   0.4970  -0.0622   0.4825   1.0000 
       sgaes |  -0.0861  -0.2190  -0.3543  -0.2373  -0.3163  -0.1259  -0.0030   0.4124   0.6827   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2007 
  obs=117    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.6904   1.0000 
         nis |   0.4802   0.6433   1.0000 
         tas |   0.5263   0.7838   0.7934   1.0000 
        lnne |   0.4811   0.5693   0.4823   0.5093   1.0000 
         sne |   0.1478   0.2911   0.5141   0.2681  -0.0158   1.0000 
         sgr |   0.1280   0.2646   0.2717   0.1873   0.2440   0.2218   1.0000 
        rdes |   0.2909   0.2778  -0.0086   0.2721  -0.0024  -0.0470   0.0085   1.0000 
      sgaeni |   0.1366   0.0319  -0.0414  -0.0659  -0.3281   0.3568  -0.2666   0.4370   1.0000 
       sgaes |  -0.0548  -0.2177  -0.2682  -0.2330  -0.2979  -0.1464  -0.3982   0.2036   0.6020   1.0000 

. * Correlação incluindo variável dependente – ano de 2008 
  obs=117    |        p      bvs      nis      tas     lnne      sne      sgr     rdes   sgaeni    sgaes 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
           p |   1.0000 
         bvs |   0.6973   1.0000 
         nis |   0.4284   0.6709   1.0000 
         tas |   0.5722   0.7925   0.8035   1.0000 
        lnne |   0.4715   0.6144   0.5336   0.5298   1.0000 
         sne |   0.0395   0.2534   0.4653   0.2181  -0.0361   1.0000 
         sgr |   0.0960   0.0260  -0.0023   0.0632   0.0679  -0.0688   1.0000 
        rdes |   0.3798   0.3323   0.0201   0.3187   0.0324  -0.0573  -0.0153   1.0000 
      sgaeni |   0.0314  -0.0399  -0.0918  -0.0820  -0.3218   0.3756  -0.0057   0.3983   1.0000 
       sgaes |  -0.0498  -0.1945  -0.2398  -0.1844  -0.2528  -0.1474  -0.0026   0.1832   0.5846   1.0000 

Gráfico de distribuição entre variáveis: 
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. * Análise de Regressão - aparelhos eletro-eletrônicos - OLS 

. * Empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 

. * Análise de Regressão OLS (geral) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+-------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.8773      1.7214      1.8508      1.7279      1.8671      1.5275   
             |    0.1018      0.1064      0.1025      0.1021      0.1019      0.1051   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.3405      0.3569      0.3245      0.5311      0.3701      0.6579   
             |    0.1192      0.1452      0.1192      0.1200      0.1210      0.1431   
             |    0.0044      0.0141      0.0066      0.0000      0.0023      0.0000   
         tas |   -0.2030     -0.2512     -0.1925     -0.2296     -0.1887     -0.2759   
             |    0.0486      0.0506      0.0488      0.0478      0.0490      0.0489   
             |    0.0000      0.0000      0.0001      0.0000      0.0001      0.0000   
        lnne |                1.9786                                          2.6051   
             |                0.3373                                          0.3311   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |               -0.0061                                         -0.0184   
             |                0.0029                                          0.0036   
             |                0.0322                                          0.0000   
         sgr |                            1.7911                              1.8090   
             |                            0.8596                              0.8048   
             |                            0.0374                              0.0248   
        rdes |                                       17.1597                 10.0147   
             |                                        2.5234                  2.9188   
             |                                        0.0000                  0.0006   
      sgaeni |                                                    0.0946      0.3250   
             |                                                    0.0436      0.0621   
             |                                                    0.0303      0.0000   
       sgaes |                                                   10.2967     -6.7355   
             |                                                    5.4317      5.8096   
             |                                                    0.0583      0.2466   
       _cons |    4.1879     -6.9146      4.0774      2.6498      1.7369    -14.0548   
             |    0.7477      2.3079      0.7484      0.7662      0.9207      2.3862   
             |    0.0000      0.0028      0.0000      0.0006      0.0595      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3193      0.3500      0.3215      0.3475      0.3310      0.4075   
           F |  165.5122    114.3038    125.6150    141.0487    105.0917     81.3903   
           N |      1053        1053        1053        1053        1053        1053   

. * Análise de Regressão OLS (2000) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.2123      2.0623      2.3114      2.1571      2.2134      2.0747   
             |    0.4041      0.4018      0.4268      0.3920      0.3965      0.4064   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.3637     -0.1352      0.3817      0.5193      0.2870      0.3792   
             |    0.4869      0.6168      0.4885      0.4749      0.4921      0.6256   
             |    0.4566      0.8269      0.4362      0.2766      0.5609      0.5457   
         tas |   -0.5276     -0.5131     -0.5544     -0.4987     -0.4547     -0.5670   
             |    0.2166      0.2259      0.2201      0.2101      0.2167      0.2215   
             |    0.0164      0.0251      0.0132      0.0193      0.0381      0.0119   
        lnne |                4.1360                                          4.8247   
             |                1.6865                                          1.6786   
             |                0.0157                                          0.0049   
         sne |                0.0119                                         -0.0264   
             |                0.0196                                          0.0290   
             |                0.5455                                          0.3652   
         sgr |                           -1.4694                             -1.0210   
             |                            2.0000                              1.9105   
             |                            0.4641                              0.5942   
        rdes |                                       36.7463                 11.9741   
             |                                       12.7279                 17.7319   
             |                                        0.0047                  0.5010   
      sgaeni |                                                    0.3648      0.5724   
             |                                                    0.2231      0.4028   
             |                                                    0.1047      0.1582   
       sgaes |                                                    8.1651     -2.1460   
             |                                                   22.8424     28.8131   
             |                                                    0.7214      0.9408   
       _cons |   16.4135    -11.5873     16.5234     10.6757     10.0991    -20.6759   
             |    3.3734     12.2145      3.3836      3.8257      4.1238     12.5468   
             |    0.0000      0.3449      0.0000      0.0062      0.0159      0.1023   
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-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.2024      0.2298      0.1991      0.2510      0.2335      0.2919   
           F |   10.8124      7.9211      8.2112     10.7195      8.0659      6.3132   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão OLS (2001) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    0.9576      0.5982      0.9207      0.9117      0.9506      0.5994   
             |    0.2091      0.1886      0.2118      0.2055      0.2105      0.1825   
             |    0.0000      0.0020      0.0000      0.0000      0.0000      0.0014   
         nis |   -0.0331     -0.8643     -0.0608      0.1055     -0.0986     -0.5757   
             |    0.3073      0.3675      0.3082      0.3060      0.3227      0.3689   
             |    0.9145      0.0205      0.8438      0.7311      0.7605      0.1216   
         tas |    0.0043      0.0479      0.0165      0.0079      0.0282      0.0256   
             |    0.0996      0.0936      0.1002      0.0975      0.1029      0.0901   
             |    0.9660      0.6100      0.8695      0.9353      0.7843      0.7768   
        lnne |                4.1142                                          4.5958   
             |                0.6163                                          0.6489   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0131                                          0.0008   
             |                0.0066                                          0.0088   
             |                0.0515                                          0.9256   
         sgr |                            2.7622                             -0.6377   
             |                            2.5798                              2.2374   
             |                            0.2866                              0.7762   
        rdes |                                       12.6690                  4.2059   
             |                                        5.1872                  6.3078   
             |                                        0.0162                  0.5064   
      sgaeni |                                                    0.1281      0.3163   
             |                                                    0.1192      0.1692   
             |                                                    0.2850      0.0642   
       sgaes |                                                   -3.3335     -7.5301   
             |                                                    8.7615      8.6496   
             |                                                    0.7043      0.3859   
       _cons |    7.9843    -18.7501      7.4113      5.9463      6.6651    -24.4428   
             |    1.6257      4.2833      1.7106      1.7967      1.9912      4.5913   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0013      0.0011      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1808      0.4049      0.1818      0.2152      0.1766      0.4520   
           F |    9.5318     16.7858      7.4447      8.9542      5.9755     11.6324   
           N |       117         117         117         117         117         117 

. * Análise de Regressão OLS (2002) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.1802      0.8981      1.2404      1.1546      1.1619      1.0048   
             |    0.2052      0.2063      0.2073      0.2089      0.2073      0.2035   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.1426     -0.1043      0.1225      0.1875      0.0929      0.0015   
             |    0.2542      0.2877      0.2527      0.2628      0.2632      0.2898   
             |    0.5757      0.7177      0.6288      0.4771      0.7248      0.9958   
         tas |   -0.0603     -0.0548     -0.0606     -0.0616     -0.0462     -0.0927   
             |    0.0904      0.0906      0.0898      0.0906      0.0922      0.0879   
             |    0.5061      0.5464      0.5014      0.4980      0.6176      0.2941   
        lnne |                2.2648                                          2.7032   
             |                0.5019                                          0.5014   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |               -0.0012                                         -0.0152   
             |                0.0050                                          0.0067   
             |                0.8018                                          0.0264   
         sgr |                            4.8424                              5.0543   
             |                            3.0309                              2.7784   
             |                            0.1129                              0.0717   
        rdes |                                        3.4340                 -7.0171   
             |                                        4.9493                  5.7854   
             |                                        0.4892                  0.2278   
      sgaeni |                                                    0.0722      0.3969   
             |                                                    0.0865      0.1267   
             |                                                    0.4059      0.0022   
       sgaes |                                                   -5.9231    -15.8617   
             |                                                    7.4307      7.6444   
             |                                                    0.4271      0.0404   
       _cons |    2.6329    -10.4818      2.7341      2.2629      2.3533    -13.8367   
             |    1.3178      3.3397      1.3104      1.4244      1.6196      3.4940   
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             |    0.0481      0.0022      0.0392      0.1150      0.1490      0.0001   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.2821      0.3882      0.2918      0.2788      0.2747      0.4425   
           F |   16.1943     15.7191     12.9508     12.2103      9.7886     11.2317   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão OLS (2003) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.3982      1.0654      1.4353      1.3274      1.4269      1.0750   
             |    0.2315      0.2325      0.2300      0.2309      0.2311      0.2197   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.1708     -0.0700      0.1294      0.2494      0.2124      0.2719   
             |    0.2558      0.3077      0.2542      0.2552      0.2635      0.3009   
             |    0.5056      0.8204      0.6116      0.3306      0.4219      0.3682   
         tas |   -0.0938     -0.0884     -0.1082     -0.1007     -0.0910     -0.1509   
             |    0.0922      0.0924      0.0916      0.0910      0.0926      0.0861   
             |    0.3112      0.3409      0.2398      0.2709      0.3276      0.0826   
        lnne |                2.4350                                          2.9362   
             |                0.5712                                          0.5376   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |               -0.0028                                         -0.0221   
             |                0.0066                                          0.0088   
             |                0.6787                                          0.0135   
         sgr |                            6.8855                              2.8821   
             |                            3.7672                              3.4229   
             |                            0.0702                              0.4017   
        rdes |                                        9.5442                  2.8462   
             |                                        4.6865                  4.9328   
             |                                        0.0441                  0.5652   
      sgaeni |                                                    0.1039      0.4123   
             |                                                    0.0926      0.1268   
             |                                                    0.2643      0.0015   
       sgaes |                                                    6.2001    -15.2341   
             |                                                   11.7797     12.0584   
             |                                                    0.5997      0.2092   
       _cons |    4.2886     -9.2852      4.8277      3.4689      2.0488    -14.0826   
             |    1.4620      3.8351      1.4768      1.4971      1.8764      3.9039   
             |    0.0041      0.0171      0.0014      0.0223      0.2772      0.0005   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.2963      0.3963      0.3106      0.3154      0.3062      0.4916   
           F |   17.2814     16.2316     14.0647     14.3590     11.2414     13.4652   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão OLS (2004) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.4615      1.1834      1.4666      1.3361      1.4923      1.0390   
             |    0.2860      0.2986      0.2883      0.2904      0.2901      0.2996   
             |    0.0000      0.0001      0.0000      0.0000      0.0000      0.0008   
         nis |    0.2368      0.1521      0.2342      0.3343      0.3393      0.6397   
             |    0.3084      0.4106      0.3100      0.3092      0.3248      0.4345   
             |    0.4441      0.7117      0.4515      0.2819      0.2983      0.1439   
         tas |   -0.1175     -0.1395     -0.1175     -0.1191     -0.1283     -0.1862   
             |    0.1211      0.1302      0.1216      0.1197      0.1251      0.1276   
             |    0.3339      0.2863      0.3358      0.3222      0.3070      0.1474   
        lnne |                2.3009                                          2.7150   
             |                0.7629                                          0.7473   
             |                0.0032                                          0.0004   
         sne |               -0.0069                                         -0.0306   
             |                0.0084                                          0.0138   
             |                0.4157                                          0.0284   
         sgr |                            0.3197                              0.1063   
             |                            1.6226                              1.5028   
             |                            0.8442                              0.9438   
        rdes |                                       12.3234                  5.6479   
             |                                        6.5057                  7.1528   
             |                                        0.0608                  0.4315   
      sgaeni |                                                   -0.0207      0.3923   
             |                                                    0.1048      0.1769   
             |                                                    0.8437      0.0287   
       sgaes |                                                   20.2163    -18.3708   
             |                                                   17.2602     20.7553   
             |                                                    0.2440      0.3781   
       _cons |    4.9285     -7.4501      4.8688      4.0163      3.0158    -11.1559   
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             |    1.8261      5.1504      1.8588      1.8687      2.3576      5.4377   
             |    0.0080      0.1508      0.0100      0.0338      0.2035      0.0427   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.2525      0.3194      0.2461      0.2693      0.2519      0.3683   
           F |   14.0626     11.8894     10.4670     11.6856      8.8098      8.5157   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão OLS (2005) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.8809      1.6650      1.8870      1.7306      1.9309      1.5373   
             |    0.3156      0.3505      0.3225      0.3252      0.3207      0.3568   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.3644      0.3655      0.3633      0.5231      0.5038      0.8007   
             |    0.3299      0.4460      0.3315      0.3402      0.3508      0.4647   
             |    0.2717      0.4143      0.2755      0.1270      0.1537      0.0878   
         tas |   -0.2203     -0.2386     -0.2220     -0.2133     -0.2393     -0.2768   
             |    0.1319      0.1470      0.1335      0.1308      0.1363      0.1446   
             |    0.0976      0.1075      0.0991      0.1058      0.0819      0.0583   
        lnne |                1.6040                                          1.9623   
             |                0.8887                                          0.8824   
             |                0.0738                                          0.0283   
         sne |               -0.0050                                         -0.0181   
             |                0.0072                                          0.0102   
             |                0.4935                                          0.0778   
         sgr |                           -0.3979                             -0.1498   
             |                            3.9048                              3.8618   
             |                            0.9190                              0.9691   
        rdes |                                       13.0099                  6.6184   
             |                                        7.6533                  8.6668   
             |                                        0.0919                  0.4468   
      sgaeni |                                                   -0.0052      0.2714   
             |                                                    0.1059      0.1663   
             |                                                    0.9611      0.1056   
       sgaes |                                                   30.5759     -2.2027   
             |                                                   23.4502     26.6868   
             |                                                    0.1950      0.9344   
       _cons |    3.9171     -4.5672      3.9842      2.8109      0.9995     -9.2118   
             |    1.9993      5.8878      2.1131      2.0869      2.7067      6.2842   
             |    0.0526      0.4396      0.0620      0.1807      0.7126      0.1456   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3227      0.3446      0.3167      0.3339      0.3262      0.3729   
           F |   19.4246     13.1959     14.4434     15.5345     12.2322      8.6646   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão OLS (2006) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.1615      1.9249      2.1530      2.0985      2.1887      1.8322   
             |    0.2886      0.3124      0.2869      0.2964      0.2906      0.3212   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.3664      0.3782      0.3363      0.4415      0.5160      0.6234   
             |    0.2954      0.3747      0.2943      0.3061      0.3183      0.3997   
             |    0.2173      0.3150      0.2555      0.1520      0.1078      0.1218   
         tas |   -0.2163     -0.2427     -0.2075     -0.2291     -0.2416     -0.2759   
             |    0.1247      0.1336      0.1241      0.1255      0.1276      0.1350   
             |    0.0855      0.0719      0.0973      0.0706      0.0609      0.0434   
        lnne |                1.7940                                          2.1016   
             |                0.8886                                          0.8970   
             |                0.0459                                          0.0210   
         sne |               -0.0042                                         -0.0143   
             |                0.0070                                          0.0115   
             |                0.5462                                          0.2158   
         sgr |                            8.0984                              7.1253   
             |                            5.2868                              5.2685   
             |                            0.1284                              0.1791   
        rdes |                                        6.0042                  1.9092   
             |                                        6.3841                  7.6556   
             |                                        0.3490                  0.8035   
      sgaeni |                                                   -0.0772      0.2436   
             |                                                    0.1190      0.2161   
             |                                                    0.5177      0.2621   
       sgaes |                                                   38.1194     -9.1185   
             |                                                   29.9928     39.3794   
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             |                                                    0.2064      0.8173   
       _cons |    1.7675     -7.9389      1.0002      1.3257     -0.4937    -11.9582   
             |    2.0232      6.0082      2.0727      2.0780      2.7906      6.6722   
             |    0.3842      0.1891      0.6303      0.5248      0.8599      0.0759   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4562      0.4769      0.4626      0.4557      0.4550      0.4887   
           F |   33.4391     22.1511     25.9648     25.2749     20.3701     13.3193   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão OLS (2007) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.2442      2.1787      2.3156      2.1374      2.2104      1.9213   
             |    0.3431      0.3699      0.3488      0.3406      0.3493      0.3753   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.4084      0.6176      0.4879      0.7406      0.4500      0.9668   
             |    0.3553      0.4327      0.3622      0.3797      0.3595      0.4455   
             |    0.2528      0.1563      0.1807      0.0536      0.2133      0.0322   
         tas |   -0.1914     -0.2667     -0.2238     -0.3364     -0.1658     -0.3570   
             |    0.1954      0.2036      0.1974      0.2028      0.1968      0.2178   
             |    0.3293      0.1928      0.2593      0.0999      0.4014      0.1041   
        lnne |                1.0711                                          2.1698   
             |                1.0959                                          1.1143   
             |                0.3305                                          0.0541   
         sne |               -0.0083                                         -0.0143   
             |                0.0071                                          0.0085   
             |                0.2505                                          0.0941   
         sgr |                           -6.3139                             -2.5032   
             |                            5.7241                              6.1782   
             |                            0.2724                              0.6862   
        rdes |                                       16.8977                 10.4859   
             |                                        7.5781                  9.2206   
             |                                        0.0278                  0.2580   
      sgaeni |                                                    0.1059      0.2790   
             |                                                    0.1260      0.1822   
             |                                                    0.4025      0.1286   
       sgaes |                                                   13.5102     -4.6378   
             |                                                   18.7460     20.2721   
             |                                                    0.4726      0.8195   
       _cons |    2.1101     -3.0921      2.4040      1.1441     -1.0605    -13.1216   
             |    2.4203      7.3852      2.4326      2.4180      2.9830      8.0195   
             |    0.3851      0.6763      0.3252      0.6370      0.7229      0.1047   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4695      0.4770      0.4705      0.4875      0.4754      0.5103   
           F |   35.2248     22.1563     26.7735     28.5903     22.0254     14.4336   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão OLS (2008) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.9819      1.9760      1.9923      1.8573      1.9987      1.8130   
             |    0.3257      0.3609      0.3258      0.3282      0.3292      0.3670   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.4602     -0.1998     -0.4302     -0.1449     -0.4053      0.1991   
             |    0.3390      0.4193      0.3402      0.3725      0.3443      0.4447   
             |    0.1774      0.6346      0.2086      0.6981      0.2416      0.6553   
         tas |    0.1957      0.1218      0.1777      0.0778      0.1895     -0.0118   
             |    0.1630      0.1729      0.1639      0.1722      0.1642      0.1829   
             |    0.2325      0.4825      0.2808      0.6524      0.2510      0.9487   
        lnne |                0.4867                                          1.0558   
             |                1.2073                                          1.2248   
             |                0.6876                                          0.3906   
         sne |               -0.0105                                         -0.0149   
             |                0.0076                                          0.0096   
             |                0.1702                                          0.1226   
         sgr |                            5.5901                              5.3751   
             |                            5.4716                              5.4228   
             |                            0.3091                              0.3238   
        rdes |                                       14.6010                 12.1562   
             |                                        7.5415                  8.9285   
             |                                        0.0554                  0.1762   
      sgaeni |                                                    0.0319      0.1674   
             |                                                    0.1338      0.1947   
             |                                                    0.8120      0.3919   
       sgaes |                                                   14.5490     -0.9660   

  



 184
 

             |                                                   18.5599     20.7944   
             |                                                    0.4348      0.9630   
       _cons |   -0.3857     -1.4440     -1.2814     -1.1825     -2.4291     -8.3412   
             |    2.4530      8.2099      2.6045      2.4584      3.1266      8.7469   
             |    0.8753      0.8607      0.6237      0.6315      0.4389      0.3424   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4821      0.4868      0.4823      0.4944      0.4791      0.5011   
           F |   36.9929     23.0070     28.0164     29.3566     22.3419     13.9459   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão - aparelhos eletro-eletrônicos  

. * Empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 

. * Análise de Regressão WLS (geral-variável BVS) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.9492      1.7496      1.9388      1.8051      1.9441      1.6141   
             |    0.1145      0.1186      0.1145      0.1157      0.1147      0.1171   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.3486      0.2915      0.3336      0.5064      0.3930      0.5982   
             |    0.1387      0.1579      0.1388      0.1397      0.1398      0.1573   
             |    0.0121      0.0652      0.0164      0.0003      0.0050      0.0002   
         tas |   -0.1519     -0.2442     -0.1443     -0.1709     -0.1348     -0.2827   
             |    0.0617      0.0632      0.0618      0.0610      0.0620      0.0611   
             |    0.0139      0.0001      0.0197      0.0052      0.0299      0.0000   
        lnne |                2.2419                                          2.7337   
             |                0.3302                                          0.3284   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |               -0.0035                                         -0.0155   
             |                0.0028                                          0.0036   
             |                0.2059                                          0.0000   
         sgr |                            1.5008                              1.1410   
             |                            0.6855                              0.6473   
             |                            0.0288                              0.0782   
        rdes |                                       14.1806                  5.6812   
             |                                        2.5000                  2.8942   
             |                                        0.0000                  0.0499   
      sgaeni |                                                    0.0768      0.2783   
             |                                                    0.0373      0.0539   
             |                                                    0.0398      0.0000   
       sgaes |                                                    7.2179     -5.0477   
             |                                                    3.8465      4.3440   
             |                                                    0.0609      0.2455   
       _cons |    2.8696     -9.3251      2.7148      1.7039      0.7798    -14.6561   
             |    0.6000      2.0974      0.5992      0.6236      0.7446      2.1745   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0064      0.2952      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3068      0.3424      0.3096      0.3270      0.3198      0.3895   
           F |  156.1669    110.5567    118.9203    128.7614     99.9376     75.5617   
           N |      1053        1053        1053        1053        1053        1053 

. * Análise de Regressão WLS (2000) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.7765      2.9312      2.8682      2.7753      2.6795      2.6955   
             |    0.5319      0.6127      0.5511      0.5632      0.5207      0.5986   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.3780      0.0066      0.3929      0.5479      0.3339      0.3454   
             |    0.5240      0.6736      0.5296      0.5303      0.5286      0.6719   
             |    0.4722      0.9922      0.4597      0.3038      0.5289      0.6082   
         tas |   -0.6054     -0.7205     -0.6269     -0.5876     -0.5225     -0.7129   
             |    0.2425      0.2796      0.2476      0.2482      0.2433      0.2710   
             |    0.0140      0.0113      0.0127      0.0196      0.0339      0.0098   
        lnne |                4.5117                                          5.3465   
             |                1.6435                                          1.6562   
             |                0.0071                                          0.0017   
         sne |                0.0048                                         -0.0195   
             |                0.0188                                          0.0272   
             |                0.7968                                          0.4748   
         sgr |                           -0.9585                             -0.7257   
             |                            1.9081                              1.7575   
             |                            0.6164                              0.6805   
        rdes |                                       32.0477                  9.4677   
             |                                       12.4647                 16.8070   
             |                                        0.0114                  0.5744   
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      sgaeni |                                                    0.2956      0.4147   
             |                                                    0.2201      0.3737   
             |                                                    0.1821      0.2696   
       sgaes |                                                   11.6523      7.9835   
             |                                                   21.9735     26.3710   
             |                                                    0.5970      0.7627   
       _cons |   13.8592    -16.1764     13.8046      8.4965      8.4637    -25.6575   
             |    3.4859     11.3910      3.5155      3.8350      4.1416     11.8275   
             |    0.0001      0.1584      0.0001      0.0287      0.0434      0.0323   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1806      0.2144      0.1744      0.2165      0.2070      0.2654   
           F |    9.5202      7.3329      7.1247      9.0147      7.0548      5.6555   
           N |       117         117         117         117         117         117 

. * Análise de Regressão WLS (2001) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.4921      1.1823      1.4485      1.4901      1.5012      1.2037   
             |    0.2608      0.2576      0.2674      0.2583      0.2617      0.2456   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.0629     -0.5766     -0.0817      0.0512     -0.0534     -0.4039   
             |    0.3212      0.3692      0.3217      0.3208      0.3304      0.3645   
             |    0.8452      0.1212      0.7999      0.8735      0.8719      0.2703   
         tas |    0.0490     -0.0189      0.0614      0.0474      0.0633     -0.0616   
             |    0.1209      0.1231      0.1218      0.1200      0.1232      0.1174   
             |    0.6857      0.8784      0.6152      0.6937      0.6083      0.6005   
        lnne |                3.6286                                          4.4152   
             |                0.6716                                          0.7047   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0082                                         -0.0010   
             |                0.0070                                          0.0087   
             |                0.2451                                          0.9134   
         sgr |                            2.3596                             -0.9863   
             |                            2.4424                              2.1942   
             |                            0.3361                              0.6540   
        rdes |                                        9.7490                 -2.6302   
             |                                        4.5456                  5.6870   
             |                                        0.0341                  0.6447   
      sgaeni |                                                    0.0881      0.2929   
             |                                                    0.1067      0.1437   
             |                                                    0.4107      0.0440   
       sgaes |                                                    2.0233     -1.6624   
             |                                                    7.0572      6.8043   
             |                                                    0.7749      0.8075   
       _cons |    3.7485    -18.4715      3.2955      2.0076      2.1825    -25.4600   
             |    1.5186      4.2263      1.5560      1.6516      1.8461      4.4999   
             |    0.0151      0.0000      0.0364      0.2267      0.2396      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.2809      0.4418      0.2826      0.3069      0.2841      0.4953   
           F |   16.1046     19.3585     12.4255     13.8408     10.2065     13.6500   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão WLS (2002) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.1456      0.9656      1.2481      1.1244      1.1361      1.0774   
             |    0.2090      0.2043      0.2110      0.2109      0.2095      0.1999   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.1434     -0.2801     -0.1131     -0.1005     -0.1771     -0.1835   
             |    0.2687      0.2900      0.2634      0.2741      0.2737      0.2833   
             |    0.5945      0.3362      0.6684      0.7145      0.5190      0.5186   
         tas |    0.1512      0.0544      0.1235      0.1471      0.1681     -0.0176   
             |    0.1122      0.1168      0.1086      0.1125      0.1132      0.1086   
             |    0.1807      0.6421      0.2582      0.1935      0.1404      0.8715   
        lnne |                2.0523                                          2.7668   
             |                0.5590                                          0.5505   
             |                0.0004                                          0.0000   
         sne |                0.0007                                         -0.0116   
             |                0.0051                                          0.0065   
             |                0.8890                                          0.0789   
         sgr |                            6.3431                              6.3830   
             |                            2.7273                              2.5753   
             |                            0.0218                              0.0148   
        rdes |                                        3.7225                 -9.8019   
             |                                        4.5733                  5.5430   
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             |                                        0.4174                  0.0799   
      sgaeni |                                                    0.1022      0.3329   
             |                                                    0.0766      0.1088   
             |                                                    0.1848      0.0028   
       sgaes |                                                   -3.3430    -10.6813   
             |                                                    5.8096      6.2225   
             |                                                    0.5662      0.0890   
       _cons |    0.9196    -10.6425      1.0574      0.5362     -0.0842    -15.0073   
             |    0.9874      3.3784      1.0180      1.0978      1.2810      3.4648   
             |    0.3537      0.0021      0.3012      0.6262      0.9477      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3552      0.4272      0.3691      0.3531      0.3546      0.4920   
           F |   22.2984     18.3005     17.9687     16.8265     13.7462     13.4820   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão WLS (2003) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.3991      1.0658      1.4322      1.3360      1.4471      1.1467   
             |    0.2386      0.2369      0.2361      0.2376      0.2364      0.2239   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.0867     -0.3327     -0.0570      0.0214     -0.0539      0.1124   
             |    0.2937      0.3285      0.2866      0.2956      0.2979      0.3203   
             |    0.7685      0.3134      0.8428      0.9426      0.8567      0.7264   
         tas |    0.0766      0.0125      0.0309      0.0591      0.0872     -0.1084   
             |    0.1201      0.1219      0.1167      0.1192      0.1197      0.1131   
             |    0.5249      0.9185      0.7917      0.6212      0.4679      0.3400   
        lnne |                2.5461                                          3.0568   
             |                0.5940                                          0.5622   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0017                                         -0.0190   
             |                0.0064                                          0.0087   
             |                0.7917                                          0.0298   
         sgr |                            6.1454                              2.3847   
             |                            3.1189                              2.8499   
             |                            0.0513                              0.4046   
        rdes |                                        9.6371                 -0.2644   
             |                                        4.8315                  5.3830   
             |                                        0.0485                  0.9609   
      sgaeni |                                                    0.1204      0.3807   
             |                                                    0.0799      0.1144   
             |                                                    0.1346      0.0012   
       sgaes |                                                    3.2666    -15.1965   
             |                                                    9.4223     10.5377   
             |                                                    0.7295      0.1522   
       _cons |    2.8891    -11.2432      3.5552      2.0432      0.4857    -15.1815   
             |    1.1340      3.6652      1.1996      1.1894      1.5193      3.8031   
             |    0.0122      0.0027      0.0037      0.0886      0.7498      0.0001   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3589      0.4504      0.3673      0.3762      0.3789      0.5289   
           F |   22.6508     20.0098     17.8340     18.4922     15.1515     15.4706   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão WLS (2004) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.5000      1.2081      1.4955      1.3936      1.5159      1.0410   
             |    0.2916      0.3041      0.2938      0.3008      0.3003      0.3116   
             |    0.0000      0.0001      0.0000      0.0000      0.0000      0.0011   
         nis |    0.1399      0.0156      0.1414      0.2120      0.1899      0.3646   
             |    0.3435      0.4119      0.3449      0.3469      0.3560      0.4250   
             |    0.6845      0.9699      0.6827      0.5424      0.5949      0.3928   
         tas |    0.0015     -0.0678      0.0019      0.0026      0.0044     -0.1050   
             |    0.1575      0.1655      0.1581      0.1577      0.1628      0.1632   
             |    0.9925      0.6827      0.9903      0.9868      0.9784      0.5216   
        lnne |                2.4436                                          2.8366   
             |                0.7380                                          0.7357   
             |                0.0013                                          0.0002   
         sne |               -0.0033                                         -0.0228   
             |                0.0078                                          0.0123   
             |                0.6704                                          0.0664   
         sgr |                           -0.1890                             -0.4773   
             |                            1.0902                              0.9761   
             |                            0.8627                              0.6259   
        rdes |                                        9.3298                  2.2252   
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             |                                        6.7222                  7.4248   
             |                                        0.1679                  0.7650   
      sgaeni |                                                    0.0117      0.3116   
             |                                                    0.0921      0.1485   
             |                                                    0.8991      0.0382   
       sgaes |                                                    9.2541    -14.9735   
             |                                                   11.7080     14.3161   
             |                                                    0.4310      0.2980   
       _cons |    3.5228     -9.6375      3.5629      2.8905      2.2143    -12.0538   
             |    1.3964      4.6623      1.4193      1.4447      1.7974      4.8939   
             |    0.0130      0.0411      0.0135      0.0478      0.2206      0.0154   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3176      0.3866      0.3115      0.3251      0.3147      0.4150   
           F |   18.9961     15.6192     14.1197     14.9673     11.6542     10.1440   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão WLS (2005) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.9895      1.8290      1.9886      1.8344      2.0172      1.7029   
             |    0.3263      0.3616      0.3365      0.3390      0.3367      0.3724   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.3245      0.3188      0.3250      0.4782      0.4203      0.7215   
             |    0.3705      0.4667      0.3719      0.3814      0.3839      0.4929   
             |    0.3831      0.4960      0.3841      0.2125      0.2760      0.1462   
         tas |   -0.1621     -0.2107     -0.1625     -0.1643     -0.1691     -0.2561   
             |    0.1717      0.1813      0.1733      0.1711      0.1756      0.1818   
             |    0.3470      0.2478      0.3505      0.3389      0.3375      0.1618   
        lnne |                1.3232                                          1.5911   
             |                0.8894                                          0.8984   
             |                0.1396                                          0.0794   
         sne |               -0.0032                                         -0.0137   
             |                0.0071                                          0.0097   
             |                0.6523                                          0.1613   
         sgr |                           -0.0022                             -0.0501   
             |                            3.2262                              3.2244   
             |                            0.9995                              0.9876   
        rdes |                                       12.0825                  5.8275   
             |                                        7.6580                  8.6790   
             |                                        0.1174                  0.5034   
      sgaeni |                                                    0.0266      0.1981   
             |                                                    0.0888      0.1388   
             |                                                    0.7653      0.1564   
       sgaes |                                                   13.6381     -1.8995   
             |                                                   14.4236     16.7792   
             |                                                    0.3464      0.9101   
       _cons |    2.4837     -4.3416      2.4927      1.6624      0.5551     -7.5580   
             |    1.4781      5.5447      1.5399      1.5466      1.9967      5.8571   
             |    0.0957      0.4353      0.1083      0.2847      0.7815      0.1997   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3865      0.3929      0.3803      0.3956      0.3865      0.4107   
           F |   25.3561     16.0173     18.8003     19.9831     15.6137      9.9832   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão WLS (2006) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.1091      1.8819      2.0896      2.0402      2.1173      1.8094   
             |    0.2720      0.2894      0.2720      0.2860      0.2746      0.3041   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.3953      0.3011      0.3875      0.4656      0.4702      0.5542   
             |    0.3271      0.3615      0.3284      0.3394      0.3362      0.3978   
             |    0.2294      0.4068      0.2406      0.1728      0.1647      0.1665   
         tas |   -0.1403     -0.1701     -0.1363     -0.1511     -0.1484     -0.2129   
             |    0.1530      0.1519      0.1543      0.1538      0.1525      0.1562   
             |    0.3610      0.2652      0.3789      0.3280      0.3325      0.1757   
        lnne |                1.6223                                          1.8012   
             |                0.7795                                          0.7967   
             |                0.0397                                          0.0258   
         sne |               -0.0004                                         -0.0089   
             |                0.0052                                          0.0092   
             |                0.9444                                          0.3358   
         sgr |                            3.7820                              2.7406   
             |                            3.8312                              4.0281   
             |                            0.3257                              0.4977   
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        rdes |                                        4.8554                  0.2539   
             |                                        6.1288                  7.3828   
             |                                        0.4299                  0.9726   
      sgaeni |                                                   -0.0085      0.1818   
             |                                                    0.0798      0.1575   
             |                                                    0.9152      0.2510   
       sgaes |                                                   11.5127    -10.1770   
             |                                                   15.8426     22.4568   
             |                                                    0.4689      0.6513   
       _cons |    0.9830     -7.8749      0.7151      0.7242     -0.0602     -9.6809   
             |    1.1920      4.8415      1.1882      1.2386      1.7377      5.3054   
             |    0.4113      0.1067      0.5485      0.5599      0.9724      0.0708   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.5461      0.5560      0.5499      0.5445      0.5372      0.5585   
           F |   47.5223     30.0513     36.4270     35.6705     27.9344     17.3021   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão WLS (2007) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.3267      2.2513      2.4120      2.1553      2.2598      1.9868   
             |    0.3521      0.3654      0.3686      0.3634      0.3515      0.3780   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.4147      0.5382      0.5540      0.6770      0.4785      0.9851   
             |    0.4181      0.4596      0.4246      0.4386      0.4167      0.4809   
             |    0.3233      0.2441      0.1946      0.1256      0.2533      0.0430   
         tas |   -0.1998     -0.2673     -0.2528     -0.2729     -0.1742     -0.3447   
             |    0.2458      0.2482      0.2485      0.2470      0.2439      0.2549   
             |    0.4179      0.2838      0.3112      0.2715      0.4767      0.1791   
        lnne |                0.9848                                          2.1047   
             |                0.9531                                          0.9831   
             |                0.3038                                          0.0345   
         sne |               -0.0055                                         -0.0167   
             |                0.0066                                          0.0078   
             |                0.4014                                          0.0359   
         sgr |                           -4.3647                             -1.2562   
             |                            4.0395                              4.4471   
             |                            0.2822                              0.7781   
        rdes |                                       12.6109                  1.6589   
             |                                        7.6005                  8.9760   
             |                                        0.0999                  0.8537   
      sgaeni |                                                    0.1397      0.3532   
             |                                                    0.0880      0.1369   
             |                                                    0.1155      0.0112   
       sgaes |                                                   -1.0997    -13.6337   
             |                                                    8.3106     10.7367   
             |                                                    0.8950      0.2069   
       _cons |    1.4838     -3.3232      1.4037      0.9521     -0.8077    -12.3321   
             |    1.3778      5.9098      1.5162      1.4675      1.7290      6.4593   
             |    0.2838      0.5750      0.3566      0.5178      0.6413      0.0589   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.5216      0.5242      0.5120      0.5240      0.5349      0.5575   
           F |   43.1649     26.5563     31.4267     32.9262     27.6774     17.2375   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão WLS (2008) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.0887      2.0514      2.1031      1.9761      2.0796      1.9490   
             |    0.3272      0.3447      0.3282      0.3409      0.3296      0.3595   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.1012      0.0171     -0.1002      0.0834     -0.0147      0.4120   
             |    0.4215      0.4603      0.4224      0.4471      0.4281      0.4981   
             |    0.8106      0.9705      0.8130      0.8523      0.9727      0.4099   
         tas |    0.0000     -0.0340      0.0017     -0.0489     -0.0101     -0.1098   
             |    0.1963      0.1990      0.1967      0.2015      0.1969      0.2045   
             |    1.0000      0.8645      0.9932      0.8085      0.9590      0.5923   
        lnne |                0.4555                                          0.8265   
             |                0.9860                                          1.0349   
             |                0.6450                                          0.4262   
         sne |               -0.0061                                         -0.0154   
             |                0.0064                                          0.0086   
             |                0.3458                                          0.0760   
         sgr |                            2.2830                              1.5271   
             |                            2.9727                              3.2665   
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             |                            0.4441                              0.6411   
        rdes |                                        8.7916                  1.8679   
             |                                        7.3520                  8.9759   
             |                                        0.2343                  0.8355   
      sgaeni |                                                    0.0818      0.2408   
             |                                                    0.0907      0.1504   
             |                                                    0.3694      0.1122   
       sgaes |                                                    0.0891    -10.0869   
             |                                                    7.7807     11.1266   
             |                                                    0.9909      0.3667   
       _cons |   -0.0726     -1.6013     -0.6105     -0.5473     -1.6343     -5.6155   
             |    1.3584      6.2296      1.5290      1.4670      1.8425      6.8506   
             |    0.9575      0.7976      0.6904      0.7098      0.3770      0.4142   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4840      0.4803      0.4823      0.4826      0.4824      0.4850   
           F |   37.2653     22.4428     28.0172     28.0461     22.6239     13.1366   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão - aparelhos eletro-eletrônicos  

. * Empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 

. * Análise de Regressão Robusta (geral) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.8773      1.7214      1.8508      1.7279      1.8671      1.5275   
             |    0.1429      0.1520      0.1488      0.1349      0.1406      0.1449   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.3405      0.3569      0.3245      0.5311      0.3701      0.6579   
             |    0.1368      0.1445      0.1374      0.1330      0.1418      0.1497   
             |    0.0130      0.0137      0.0184      0.0001      0.0092      0.0000   
         tas |   -0.2030     -0.2512     -0.1925     -0.2296     -0.1887     -0.2759   
             |    0.0627      0.0568      0.0642      0.0555      0.0636      0.0516   
             |    0.0013      0.0000      0.0028      0.0000      0.0031      0.0000   
        lnne |                1.9786                                          2.6051   
             |                0.3473                                          0.3208   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |               -0.0061                                         -0.0184   
             |                0.0022                                          0.0034   
             |                0.0064                                          0.0000   
         sgr |                            1.7911                              1.8090   
             |                            1.4820                              1.4317   
             |                            0.2271                              0.2067   
        rdes |                                       17.1597                 10.0147   
             |                                        3.3996                  3.9443   
             |                                        0.0000                  0.0113   
      sgaeni |                                                    0.0946      0.3250   
             |                                                    0.0434      0.0624   
             |                                                    0.0296      0.0000   
       sgaes |                                                   10.2967     -6.7355   
             |                                                    5.5827      5.2021   
             |                                                    0.0654      0.1957   
       _cons |    4.1879     -6.9146      4.0774      2.6498      1.7369    -14.0548   
             |    0.7660      2.2037      0.7706      0.7896      0.9302      2.1060   
             |    0.0000      0.0017      0.0000      0.0008      0.0621      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3193      0.3500      0.3215      0.3475      0.3310      0.4075   
           F |   91.4626     75.4598     68.0433     81.8614     56.2583     61.5000   
           N |      1053        1053        1053        1053        1053        1053   

. * Análise de Regressão Robusta (2000) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.2123      2.0623      2.3114      2.1571      2.2134      2.0747   
             |    0.6393      0.5983      0.6413      0.5489      0.5756      0.5283   
             |    0.0008      0.0008      0.0005      0.0001      0.0002      0.0002   
         nis |    0.3637     -0.1352      0.3817      0.5193      0.2870      0.3792   
             |    0.2675      0.4558      0.2717      0.2526      0.3079      0.4849   
             |    0.1766      0.7673      0.1628      0.0421      0.3533      0.4359   
         tas |   -0.5276     -0.5131     -0.5544     -0.4987     -0.4547     -0.5670   
             |    0.1639      0.1931      0.1688      0.1522      0.1633      0.1989   
             |    0.0017      0.0090      0.0014      0.0014      0.0063      0.0052   
        lnne |                4.1360                                          4.8247   
             |                1.2901                                          1.2933   
             |                0.0018                                          0.0003   
         sne |                0.0119                                         -0.0264   
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             |                0.0137                                          0.0237   
             |                0.3877                                          0.2671   
         sgr |                           -1.4694                             -1.0210   
             |                            1.2370                              1.3327   
             |                            0.2374                              0.4453   
        rdes |                                       36.7463                 11.9741   
             |                                       11.3277                 15.3460   
             |                                        0.0016                  0.4369   
      sgaeni |                                                    0.3648      0.5724   
             |                                                    0.2002      0.4018   
             |                                                    0.0710      0.1572   
       sgaes |                                                    8.1651     -2.1460   
             |                                                   18.0807     25.8050   
             |                                                    0.6524      0.9339   
       _cons |   16.4135    -11.5873     16.5234     10.6757     10.0991    -20.6759   
             |    3.1297      9.0785      3.1163      2.9900      3.4329      9.4601   
             |    0.0000      0.2045      0.0000      0.0005      0.0040      0.0310   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.2024      0.2298      0.1991      0.2510      0.2335      0.2919   
           F |    5.1107      7.3952      4.1752      9.3235      5.8993      6.4463   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão Robusta (2001) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    0.9576      0.5982      0.9207      0.9117      0.9506      0.5994   
             |    0.4164      0.3660      0.4169      0.3875      0.4093      0.3428   
             |    0.0233      0.1050      0.0292      0.0204      0.0220      0.0833   
         nis |   -0.0331     -0.8643     -0.0608      0.1055     -0.0986     -0.5757   
             |    0.2818      0.3273      0.2803      0.2969      0.3153      0.3218   
             |    0.9068      0.0095      0.8285      0.7231      0.7551      0.0765   
         tas |    0.0043      0.0479      0.0165      0.0079      0.0282      0.0256   
             |    0.1535      0.0913      0.1527      0.1551      0.1647      0.0922   
             |    0.9779      0.6010      0.9141      0.9593      0.8642      0.7819   
        lnne |                4.1142                                          4.5958   
             |                0.5102                                          0.5575   
             |                0.0000                                          0.0000   
         sne |                0.0131                                          0.0008   
             |                0.0063                                          0.0061   
             |                0.0399                                          0.8937   
         sgr |                            2.7622                             -0.6377   
             |                            1.8343                              1.8633   
             |                            0.1349                              0.7329   
        rdes |                                       12.6690                  4.2059   
             |                                        5.6672                  7.6630   
             |                                        0.0274                  0.5843   
      sgaeni |                                                    0.1281      0.3163   
             |                                                    0.1094      0.1225   
             |                                                    0.2442      0.0112   
       sgaes |                                                   -3.3335     -7.5301   
             |                                                    5.8383      4.9214   
             |                                                    0.5692      0.1289   
       _cons |    7.9843    -18.7501      7.4113      5.9463      6.6651    -24.4428   
             |    2.1380      3.2711      2.1774      1.9337      2.1650      3.8218   
             |    0.0003      0.0000      0.0009      0.0026      0.0026      0.0000   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1808      0.4049      0.1818      0.2152      0.1766      0.4520   
           F |    3.7048     24.7996      3.5618      5.9476      3.1661     15.1112   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão Robusta (2002) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.1802      0.8981      1.2404      1.1546      1.1619      1.0048   
             |    0.2303      0.2251      0.2308      0.2302      0.2355      0.2100   
             |    0.0000      0.0001      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.1426     -0.1043      0.1225      0.1875      0.0929      0.0015   
             |    0.2596      0.2900      0.2677      0.2682      0.2690      0.2725   
             |    0.5837      0.7198      0.6481      0.4860      0.7305      0.9955   
         tas |   -0.0603     -0.0548     -0.0606     -0.0616     -0.0462     -0.0927   
             |    0.1569      0.1106      0.1645      0.1582      0.1599      0.1091   
             |    0.7014      0.6210      0.7134      0.6977      0.7734      0.3973   
        lnne |                2.2648                                          2.7032   
             |                0.5859                                          0.6140   
             |                0.0002                                          0.0000   
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         sne |               -0.0012                                         -0.0152   
             |                0.0033                                          0.0049   
             |                0.7041                                          0.0024   
         sgr |                            4.8424                              5.0543   
             |                            2.3229                              2.5151   
             |                            0.0394                              0.0470   
        rdes |                                        3.4340                 -7.0171   
             |                                        4.4376                  6.2949   
             |                                        0.4407                  0.2675   
      sgaeni |                                                    0.0722      0.3969   
             |                                                    0.0678      0.1127   
             |                                                    0.2897      0.0006   
       sgaes |                                                   -5.9231    -15.8617   
             |                                                    5.7336      4.2124   
             |                                                    0.3038      0.0003   
       _cons |    2.6329    -10.4818      2.7341      2.2629      2.3533    -13.8367   
             |    1.1963      3.6033      1.2082      1.3648      1.3747      3.9580   
             |    0.0298      0.0044      0.0256      0.1001      0.0897      0.0007   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.2821      0.3882      0.2918      0.2788      0.2747      0.4425   
           F |   20.5702     16.2919     16.7078     15.1195     13.8423     12.8064   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão Robusta (2003) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.3982      1.0654      1.4353      1.3274      1.4269      1.0750   
             |    0.2561      0.2467      0.2560      0.2460      0.2598      0.2318   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.1708     -0.0700      0.1294      0.2494      0.2124      0.2719   
             |    0.3013      0.3017      0.2914      0.2869      0.3257      0.2769   
             |    0.5718      0.8169      0.6578      0.3865      0.5156      0.3284   
         tas |   -0.0938     -0.0884     -0.1082     -0.1007     -0.0910     -0.1509   
             |    0.1651      0.1115      0.1613      0.1540      0.1696      0.0879   
             |    0.5712      0.4294      0.5037      0.5146      0.5927      0.0889   
        lnne |                2.4350                                          2.9362   
             |                0.6183                                          0.5715   
             |                0.0001                                          0.0000   
         sne |               -0.0028                                         -0.0221   
             |                0.0055                                          0.0080   
             |                0.6195                                          0.0070   
         sgr |                            6.8855                              2.8821   
             |                            2.5679                              2.8380   
             |                            0.0084                              0.3121   
        rdes |                                        9.5442                  2.8462   
             |                                        4.2546                  4.0332   
             |                                        0.0268                  0.4819   
      sgaeni |                                                    0.1039      0.4123   
             |                                                    0.0691      0.1184   
             |                                                    0.1354      0.0007   
       sgaes |                                                    6.2001    -15.2341   
             |                                                    8.2242      7.4291   
             |                                                    0.4525      0.0428   
       _cons |    4.2886     -9.2852      4.8277      3.4689      2.0488    -14.0826   
             |    1.2613      3.8897      1.2908      1.3158      1.6000      3.9685   
             |    0.0009      0.0187      0.0003      0.0096      0.2030      0.0006   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.2963      0.3963      0.3106      0.3154      0.3062      0.4916   
           F |   20.0232     14.2714     16.2945     16.6297     12.4679     11.1316   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão Robusta (2004) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.4615      1.1834      1.4666      1.3361      1.4923      1.0390   
             |    0.3128      0.3390      0.3155      0.2874      0.3183      0.3178   
             |    0.0000      0.0007      0.0000      0.0000      0.0000      0.0014   
         nis |    0.2368      0.1521      0.2342      0.3343      0.3393      0.6397   
             |    0.3388      0.3875      0.3398      0.3141      0.3608      0.3405   
             |    0.4860      0.6953      0.4922      0.2895      0.3489      0.0630   
         tas |   -0.1175     -0.1395     -0.1175     -0.1191     -0.1283     -0.1862   
             |    0.1897      0.1434      0.1901      0.1720      0.1952      0.1181   
             |    0.5369      0.3329      0.5375      0.4903      0.5123      0.1178   
        lnne |                2.3009                                          2.7150   
             |                0.9030                                          0.8585   
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             |                0.0122                                          0.0020   
         sne |               -0.0069                                         -0.0306   
             |                0.0065                                          0.0089   
             |                0.2966                                          0.0008   
         sgr |                            0.3197                              0.1063   
             |                            1.2626                              1.1308   
             |                            0.8006                              0.9253   
        rdes |                                       12.3234                  5.6479   
             |                                        5.4659                  6.2468   
             |                                        0.0261                  0.3680   
      sgaeni |                                                   -0.0207      0.3923   
             |                                                    0.0824      0.1523   
             |                                                    0.8020      0.0113   
       sgaes |                                                   20.2163    -18.3708   
             |                                                   17.2369     13.2005   
             |                                                    0.2434      0.1669   
       _cons |    4.9285     -7.4501      4.8688      4.0163      3.0158    -11.1559   
             |    1.5058      5.6025      1.5194      1.6022      2.0139      5.6365   
             |    0.0014      0.1863      0.0018      0.0136      0.1371      0.0504   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.2525      0.3194      0.2461      0.2693      0.2519      0.3683   
           F |   13.5450     10.2185     10.0789     12.3124      8.4660      9.2734   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão Robusta (2005) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.8809      1.6650      1.8870      1.7306      1.9309      1.5373   
             |    0.3057      0.3028      0.3148      0.3125      0.3191      0.2930   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.3644      0.3655      0.3633      0.5231      0.5038      0.8007   
             |    0.3207      0.3953      0.3228      0.3234      0.3387      0.3596   
             |    0.2583      0.3572      0.2628      0.1085      0.1397      0.0280   
         tas |   -0.2203     -0.2386     -0.2220     -0.2133     -0.2393     -0.2768   
             |    0.1587      0.1366      0.1596      0.1537      0.1641      0.1198   
             |    0.1678      0.0835      0.1671      0.1679      0.1476      0.0228   
        lnne |                1.6040                                          1.9623   
             |                0.8841                                          0.8483   
             |                0.0723                                          0.0226   
         sne |               -0.0050                                         -0.0181   
             |                0.0053                                          0.0075   
             |                0.3521                                          0.0179   
         sgr |                           -0.3979                             -0.1498   
             |                            2.2802                              2.4300   
             |                            0.8618                              0.9510   
        rdes |                                       13.0099                  6.6184   
             |                                        7.9649                  9.3397   
             |                                        0.1052                  0.4801   
      sgaeni |                                                   -0.0052      0.2714   
             |                                                    0.0888      0.1725   
             |                                                    0.9536      0.1187   
       sgaes |                                                   30.5759     -2.2027   
             |                                                   24.2554     17.9864   
             |                                                    0.2101      0.9028   
       _cons |    3.9171     -4.5672      3.9842      2.8109      0.9995     -9.2118   
             |    1.5089      5.9618      1.5721      1.6716      2.2946      6.2229   
             |    0.0107      0.4453      0.0127      0.0954      0.6640      0.1417   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.3227      0.3446      0.3167      0.3339      0.3262      0.3729   
           F |   21.9924     14.0170     17.1636     17.2699     13.2242      9.7409   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão Robusta (2006) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.1615      1.9249      2.1530      2.0985      2.1887      1.8322   
             |    0.3326      0.3306      0.3295      0.3402      0.3338      0.3406   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.3664      0.3782      0.3363      0.4415      0.5160      0.6234   
             |    0.4981      0.5153      0.4941      0.5041      0.5046      0.5365   
             |    0.4635      0.4645      0.4974      0.3831      0.3087      0.2479   
         tas |   -0.2163     -0.2427     -0.2075     -0.2291     -0.2416     -0.2759   
             |    0.1755      0.1466      0.1735      0.1719      0.1730      0.1368   
             |    0.2204      0.1007      0.2341      0.1854      0.1654      0.0462   
        lnne |                1.7940                                          2.1016   
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             |                0.9661                                          0.9193   
             |                0.0660                                          0.0242   
         sne |               -0.0042                                         -0.0143   
             |                0.0062                                          0.0106   
             |                0.4994                                          0.1782   
         sgr |                            8.0984                              7.1253   
             |                            4.8267                              5.5902   
             |                            0.0962                              0.2052   
        rdes |                                        6.0042                  1.9092   
             |                                        7.1847                  8.4231   
             |                                        0.4051                  0.8211   
      sgaeni |                                                   -0.0772      0.2436   
             |                                                    0.1010      0.1816   
             |                                                    0.4462      0.1824   
       sgaes |                                                   38.1194     -9.1185   
             |                                                   28.0288     28.4533   
             |                                                    0.1766      0.7492   
       _cons |    1.7675     -7.9389      1.0002      1.3257     -0.4937    -11.9582   
             |    1.6789      6.4561      1.6792      1.7624      2.5257      6.8054   
             |    0.2947      0.2214      0.5526      0.4535      0.8454      0.0818   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4562      0.4769      0.4626      0.4557      0.4550      0.4887   
           F |   23.1408     16.3313     19.3808     17.4877     14.4602     10.6921   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão Robusta (2007) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    2.2442      2.1787      2.3156      2.1374      2.2104      1.9213   
             |    0.3699      0.4132      0.3847      0.3599      0.3604      0.3938   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    0.4084      0.6176      0.4879      0.7406      0.4500      0.9668   
             |    0.4411      0.4691      0.4586      0.4487      0.4541      0.4798   
             |    0.3564      0.1907      0.2897      0.1016      0.3239      0.0464   
         tas |   -0.1914     -0.2667     -0.2238     -0.3364     -0.1658     -0.3570   
             |    0.2332      0.2164      0.2332      0.2135      0.2335      0.1832   
             |    0.4135      0.2203      0.3391      0.1179      0.4792      0.0539   
        lnne |                1.0711                                          2.1698   
             |                1.2136                                          1.1491   
             |                0.3794                                          0.0617   
         sne |               -0.0083                                         -0.0143   
             |                0.0046                                          0.0062   
             |                0.0758                                          0.0227   
         sgr |                           -6.3139                             -2.5032   
             |                            4.1675                              4.9363   
             |                            0.1326                              0.6131   
        rdes |                                       16.8977                 10.4859   
             |                                       10.6084                 12.8525   
             |                                        0.1140                  0.4164   
      sgaeni |                                                    0.1059      0.2790   
             |                                                    0.1232      0.1539   
             |                                                    0.3918      0.0726   
       sgaes |                                                   13.5102     -4.6378   
             |                                                   19.3770     13.9306   
             |                                                    0.4871      0.7398   
       _cons |    2.1101     -3.0921      2.4040      1.1441     -1.0605    -13.1216   
             |    1.9094      7.4558      1.8955      2.0086      2.5987      7.2623   
             |    0.2715      0.6791      0.2073      0.5701      0.6840      0.0736   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4695      0.4770      0.4705      0.4875      0.4754      0.5103   
           F |   28.2510     18.7207     22.0624     23.4058     16.8509     15.6683   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Regressão Robusta (2008) 
   Variáveis | Variáveis    Capital    Capital de    Capital de  Capital de  Capital  
             |de Controle   Humano     Consumidores  Inovação    Processo    Intelectual 
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
         bvs |    1.9819      1.9760      1.9923      1.8573      1.9987      1.8130   
             |    0.3368      0.3504      0.3264      0.3810      0.3310      0.4044   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |   -0.4602     -0.1998     -0.4302     -0.1449     -0.4053      0.1991   
             |    0.4192      0.4346      0.4069      0.4732      0.4273      0.4938   
             |    0.2747      0.6465      0.2927      0.7601      0.3449      0.6876   
         tas |    0.1957      0.1218      0.1777      0.0778      0.1895     -0.0118   
             |    0.2278      0.2200      0.2162      0.2130      0.2252      0.1956   
             |    0.3923      0.5808      0.4131      0.7157      0.4019      0.9521   
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        lnne |                0.4867                                          1.0558   
             |                1.1948                                          1.2410   
             |                0.6846                                          0.3968   
         sne |               -0.0105                                         -0.0149   
             |                0.0051                                          0.0064   
             |                0.0394                                          0.0214   
         sgr |                            5.5901                              5.3751   
             |                            3.8440                              3.7437   
             |                            0.1487                              0.1540   
        rdes |                                       14.6010                 12.1562   
             |                                       12.4904                 15.0899   
             |                                        0.2449                  0.4223   
      sgaeni |                                                    0.0319      0.1674   
             |                                                    0.1087      0.1621   
             |                                                    0.7698      0.3041   
       sgaes |                                                   14.5490     -0.9660   
             |                                                   16.0542     12.5119   
             |                                                    0.3668      0.9386   
       _cons |   -0.3857     -1.4440     -1.2814     -1.1825     -2.4291     -8.3412   
             |    1.9141      7.4462      2.1637      2.0624      2.6005      8.0324   
             |    0.8407      0.8466      0.5549      0.5676      0.3523      0.3014   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.4821      0.4868      0.4823      0.4944      0.4791      0.5011   
           F |   34.1909     24.6737     27.1479     27.4503     20.3945     18.2227   
           N |       117         117         117         117         117         117   

. * Análise de Painel - aparelhos eletro-eletrônicos  

. * Empresas norte-americanas de capital aberto filtradas 

. * Análise de efeitos fixos e aleatórios 

. * Variáveis de Controle 

. * Variáveis de Capital Humano 

. * Variáveis de Capital de Consumidores 

. * Variáveis de Capital de Inovação 

. * Variáveis de Capital de Processo 

. * Variáveis de Capital Intelectual (todas as variáveis) 
   Variáveis |  Variáveis de Controle      Capital Humano        Capital de  Consumidores  
             |  Efeito      Efeito         Efeito  Efeito        Efeito   Efeito         
             |  fixo        aleatório      fixo    aleatório     fixo     aleatório       
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.7530      1.8123      1.8669      1.8162      1.6923      1.7587   
             |    0.1156      0.1076      0.1264      0.1128      0.1168      0.1086   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    1.5882      1.0174      1.6061      1.0515      1.5321      0.9854   
             |    0.2006      0.1614      0.2007      0.1702      0.2005      0.1615   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         tas |   -0.5326     -0.3930     -0.5025     -0.4156     -0.5200     -0.3798   
             |    0.0727      0.0610      0.0738      0.0614      0.0725      0.0610   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
        lnne |                           -2.9945      0.7352                           
             |                            1.2231      0.5526                           
             |                            0.0145      0.1834                           
         sne |                           -0.0037     -0.0078                           
             |                            0.0048      0.0036                           
             |                            0.4325      0.0319                           
         sgr |                                                    2.2097      2.2049   
             |                                                    0.7179      0.7139   
             |                                                    0.0021      0.0020   
       _cons |    4.1496      4.3275     25.1068      0.7809      4.4271      4.4158   
             |    1.0462      1.1538      8.6389      3.8695      1.0454      1.1541   
             |    0.0001      0.0002      0.0037      0.8401      0.0000      0.0001   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1823                  0.1858                  0.1896               
           F |  117.8359                 72.2040                 91.5477               
           N |      1053        1053        1053        1053        1053        1053   
-------+------------------------------------------------------------------------------------- 
continuação 
-------+------------------------------------------------------------------------------------- 
   Variáveis |  Capital de Inovação     Capital de Processo      Capital Intelectual   
             |  Efeito      Efeito      Efeito      Efeito       Efeito      Efeito    
             |  fixo        aleatório   fixo        aleatório    fixo        aleatório 
-------------+-------------------------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.7155      1.7295      1.7043      1.7746      1.7479      1.6282   
             |    0.1175      0.1088      0.1174      0.1082      0.1298      0.1141   
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             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         nis |    1.5624      1.0499      1.5352      1.0003      1.4825      1.0134   
             |    0.2009      0.1595      0.2019      0.1622      0.2018      0.1659   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
         tas |   -0.5455     -0.4083     -0.5068     -0.3685     -0.4797     -0.3871   
             |    0.0730      0.0604      0.0736      0.0615      0.0743      0.0601   
             |    0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   
        lnne |                                                   -3.2668      1.6421   
             |                                                    1.3163      0.5396   
             |                                                    0.0132      0.0023   
         sne |                                                   -0.0068     -0.0153   
             |                                                    0.0054      0.0043   
             |                                                    0.2076      0.0003   
         sgr |                                                    2.6267      2.2387   
             |                                                    0.7246      0.7136   
             |                                                    0.0003      0.0017   
        rdes |    8.0615     14.2498                              7.3638      8.1191   
             |    4.6686      3.4950                              5.0316      3.7768   
             |    0.0845      0.0000                              0.1437      0.0316   
      sgaeni |                            0.1428      0.1197      0.1179      0.2847   
             |                            0.0773      0.0599      0.0950      0.0754   
             |                            0.0652      0.0459      0.2149      0.0002   
       sgaes |                            5.2891      8.6982      1.5986     -3.7911   
             |                            7.9647      6.7534      8.7222      7.1713   
             |                            0.5068      0.1978      0.8546      0.5970   
       _cons |    3.7552      3.2472      1.9545      1.9391     25.8479     -8.0255   
             |    1.0698      1.1525      1.3992      1.3621      9.5235      3.9469   
             |    0.0005      0.0048      0.1628      0.1545      0.0068      0.0420   
-------------+------------------------------------------------------------------------ 
        r2_a |    0.1840                  0.1854                  0.1986               
           F |   89.3101                 72.0866                 42.8506               
           N |      1053        1053        1053        1053        1053        1053   

. * Resultados do Teste de Breusch-Pagan 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Controle 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   267.6322       16.35947 
                       e |   111.7758       10.57241 
                       u |   67.32474       8.205165 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =   545.99 
                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Capital Humano 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   267.6322       16.35947 
                       e |   111.2989       10.54983 
                       u |   57.06562       7.554179 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =   429.24 
                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Capital de Consumidores 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   267.6322       16.35947 
                       e |   110.7698       10.52472 
                       u |   67.84671       8.236911 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =   558.59 
                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Capital de Inovação 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   267.6322       16.35947 
                       e |   111.5388        10.5612 
                       u |   61.47584       7.840653 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =   483.72 
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                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Capital de Processo 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   267.6322       16.35947 
                       e |   111.3495       10.55223 
                       u |   66.16183       8.133992 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =   525.20 
                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Teste de Breusch-Pagan Variáveis de Capital Intelectual 
        Estimated results: 
                         |       Var     sd = sqrt(Var) 
                ---------+----------------------------- 
                       p |   267.6322       16.35947 
                       e |   109.5492       10.46658 
                       u |   46.24959       6.800705 
        Test:   Var(u) = 0 
                              chi2(1) =   312.60 
                          Prob > chi2 =     0.0000 

. * Resultados do Teste de Hausman 

. * Teste de Hausman Variáveis de Controle 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |   ControlFE    ControlRE      Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.753034      1.81229       -.0592562        .0422638 
         nis |    1.588205     1.017378        .5708267        .1190445 
         tas |   -.5325636    -.3930372       -.1395265         .039516 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       23.92 
                Prob>chi2 =      0.0000 

. * Teste de Hausman Variáveis de Capital Humano 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |    HumanFE      HumanRE       Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.866932     1.816218        .0507139        .0570786 
         nis |    1.606121     1.051511        .5546105        .1062299 
         tas |   -.5024795    -.4155875        -.086892        .0409303 
        lnne |   -2.994468     .7352201       -3.729688         1.09119 
         sne |   -.0037379    -.0077503        .0040124        .0030999 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       45.15 
                Prob>chi2 =      0.0000 

. * Teste de Hausman Variáveis de Capital de Consumidores 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |   CustomerFE   CustomerRE     Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.692282     1.758741       -.0664591        .0430099 
         nis |    1.532094     .9854287        .5466654        .1188269 
         tas |   -.5200483    -.3798457       -.1402026        .0391027 
         sgr |    2.209683      2.20492        .0047639        .0757521 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       11.06 
                Prob>chi2 =      0.0259 
                (V_b-V_B is not positive definite) 
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. * Teste de Hausman Variáveis de Capital de Inovação 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |  InnovationFE InnovationRE    Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.715507     1.729507           -.014        .0445404 
         nis |    1.562401     1.049895        .5125059        .1222351 
         tas |   -.5454926      -.40835       -.1371426        .0409881 
        rdes |    8.061539     14.24983       -6.188287        3.095237 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       20.86 
                Prob>chi2 =      0.0003 

. * Teste de Hausman Variáveis de Capital de Processo 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |   ProcessFE    ProcessRE      Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.704261     1.774563       -.0703014        .0454472 
         nis |    1.535199     1.000306         .534893        .1202597 
         tas |   -.5067747    -.3684565       -.1383182        .0403631 
      sgaeni |    .1427787     .1196787        .0231001        .0488595 
       sgaes |    5.289144     8.698215       -3.409071        4.222369 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       22.43 
                Prob>chi2 =      0.0004 

. * Teste de Hausman Variáveis de Capital Intelectual 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |  Intellectu~E Intellectu~E    Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         bvs |    1.747901      1.62817        .1197314        .0619466 
         nis |    1.482547     1.013392        .4691548        .1147633 
         tas |   -.4796807    -.3870603       -.0926204        .0437185 
        lnne |   -3.266808     1.642063        -4.90887         1.20066 
         sne |   -.0068279    -.0153112        .0084834        .0033363 
         sgr |    2.626719      2.23866         .388059        .1261896 
        rdes |    7.363846      8.11909       -.7552436        3.324671 
      sgaeni |    .1179027     .2847211       -.1668184        .0578033 
       sgaes |     1.59863    -3.791076        5.389706        4.964935 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       34.64 
                Prob>chi2 =      0.0001 
                (V_b-V_B is not positive definite) 

. * Resultado dos Testes de heterocedasticidade 

. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Controle  

. regress p bvs nis tas – VARIÁVEIS DE CONTROLE 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =   172.78 
         Prob > chi2  =   0.0000 

. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Capital Humano  

. regress p bvs nis tas lnne sne – CAPITAL HUMANO 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =   185.53 
         Prob > chi2  =   0.0000 

. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Capital de Consumidores  
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. regress p bvs nis tas sgr – CAPITAL DE CONSUMIDORES 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =   184.15 
         Prob > chi2  =   0.0000 

. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Capital de Inovação  

. regress p bvs nis tas rdes – CAPITAL DE INOVAÇÃO 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =   178.68 
         Prob > chi2  =   0.0000 

. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Capital de Processo  

. regress p bvs nis tas sgaeni sgaes  - CAPITAL DE PROCESSO 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =   193.82 
         Prob > chi2  =   0.0000 

. * Teste de heterocedasticidade Variáveis de Capital Intelectual  

.  regress p bvs nis tas lnne sne sgr rdes sgaeni sgaes – CAPITAL INTELECTUAL 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of p 
         chi2(1)      =   209.26 
         Prob > chi2  =   0.0000 
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Apêndice P 
 
É interessante observar que os artigos comentam que o preço de mercado da ação negociada 
em bolsa de valores se distancia do seu valor contábil (p. ex.: Quadros 2, 25, 26, 27), porém, 
esse distanciamento é fortemente variável para uma mesma empresa ao longo do tempo. 
Abaixo se encontram os gráficos de observações feitas nas análises preliminares do banco de 
dados, relativos a algumas empresas, onde a linha da Série 1 representa o preço de mercado 
da ação e a linha da Série 2 seu valor contábil. Neste primeiro bloco são empresas do setor de 
tecnologia em equipamento. 
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Observa-se a Intel: 
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Observa-se Texas Instruments: 
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Observa-se a Xerox: 

0,00000

10,00000

20,00000

30,00000

40,00000

50,00000

60,00000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Série1

Série2

 
Observa-se a Cisco System: 
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Observa-se a Corning: 
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O que parece em comum é que o ano de 2000 foi um ano de bom descolamento entre o preço 
de mercado e o valor contábil no setor de tecnologia de equipamentos. 
Abaixo, seguem alguns exemplos do setor de aparelhos eletro-eletrônicos: 
Observa-se a AVX Corporation: 
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Observa-se a Benchmark Eletronics: 
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Observa-se a Cooper Industries: 
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Observa-se a Danaher Corp 
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Observa-se a Emerson Electric 
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Observa-se a Jabil Circuit 
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Observa-se a Molex 
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Observa-se a Technitrol: 
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Observa-se a Vishay, que a partir de 2003 teve um comportamento inverso ao esperado: 
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Observa-se nesse setor também um distanciamento maior em 2000, porém, não tão generali-
zado como no setor de tecnologia e esta última com um comportamento inverso ao preconiza-
do teoricamente. 
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Apêndice Q: Transição de ambiente econômico e de estrutura das empresas 

 

Os pontos comuns que se obtiveram no referencial teórico foram o incômodo que o dis-
tanciamento entre o valor de mercado e o valor contábil vem trazendo aos tomadores de deci-
são sobre o direcionamento dos dispêndios nas empresas e aos investidores em ações, e, as 
diversas formas de explicar o fenômeno que carecem de um teor qualitativo e de certo julga-
mento subjetivo, o que não se coaduna com a expectativa daqueles ‘incomodados’ que exi-
gem medições numéricas. Depois de alguns séculos de pacificação das demonstrações contá-
beis, com o estabelecimento dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos, as pessoas – entre 
elas os pesquisadores especializados – estão à procura de procedimentos instrumentais que 
possam mostrar um balizamento mais adequado à valoração da empresa estruturada na forma 
de sociedade por ações com capital aberto. O quadro abaixo traz a noção de que a situação 
presente é de transição entre o passado e o futuro. 

 
Quadro 32: Transição de ambiente econômico e de estrutura das empresas 
Fonte: Adaptação de Figure 1. Accounting challenges: the past and the future (SEETHARAMAN et al., 2002, 
p.129) 
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