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RESUMO 

 

O estudo objetiva analisar nos escritórios de contabilidade as relações que se há entre o capital 

intelectual, nas suas dimensões capital humano (CH), estrutural (CE) e relacional (CR), com o 

desempenho organizacional (DO). Analisar tais relações adquire relevância em face da nova 

realidade econômica mundial, que tem mudado o eixo do valor das empresas dos ativos 

tangíveis aos intangíveis. No marco teórico foram abordados os temas essenciais relacionados 

à problemática do estudo. Considerou-se que o valor de uma organização é influenciado pelos 

ativos intangíveis, denominados também como capital intelectual. O conceito deste capital se 

relaciona ao papel que desempenha o conhecimento no crescimento econômico. Para analisar 

as relações entre os constructos se adoptou uma abordagem empírica e quantitativa. Os dados 

obtiveram-se em uma amostra não aleatória com questionários, aplicado a gerentes, 

coordenadores e assistentes. Os métodos estatísticos usados para comparações de médias foram 

o teste t e a ANOVA. Empregaram-se como preditores categóricos o gênero dos respondentes, 

o tipo de administração e o tamanho dos escritórios. Os métodos para mensurar as relações 

foram análise fatorial exploratória e confirmatória, e modelagem de equações estruturais. Os 

resultados mostraram que as hipóteses conjecturadas de relações positivas do CH, o CE e o CR 

com o DO foram confirmadas. Cabe assinalar que o estudo realizado contribuiu para o 

entendimento dos efeitos diversos em grau de intensidade que as dimensões do capital 

intelectual mostram com o desempenho nos escritórios de contabilidade e que os achados 

podem ser usados para a melhoria dessas organizações. 

 

Palavras-chave: Ativos Intangíveis. Capital Intelectual. Desempenho. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas pesquisas sobre administração estratégica das organizações um dos temas mais 

recorrente é o estudo do desempenho. Vários têm sido os determinantes abordados e na 

atualidade, como consequência do crescente valor que possui o conhecimento, vêm ganhando 

importância os ativos intangíveis. Dentre eles, o capital intelectual tornou-se um dos mais 

relevantes nas pesquisas por ser fonte de vantagens competitivas (CURADO; BONTIS, 2007). 

A globalização dos mercados tem induzido deslocar o eixo do valor das empresas dos 

ativos tangíveis para os intangíveis. Em particular para a valorização do ser humano, enquanto 

detentor do conhecimento, um recurso fundamental desta era econômica, como fora 

mencionado por Stewart (1998, p. 14) “nesta nova era, a riqueza resulta do conhecimento”. O 

conceito de capital intelectual está relacionado ao papel que desempenha o conhecimento no 

crescimento econômico (HUANG; LIU, 2005) e sua natureza multidisciplinar tem gerado 

diversas perspectivas de análise, bem como dificuldades para sua avaliação (BONTIS et al., 

1999). A diferença entre o valor do mercado das empresas e seu valor contábil é um dos 

determinantes que gerou interesse no tema.  

Em face de tais condições as organizações tiveram necessidade de dispor de ferramentas 

adequadas para medir o valor dos seus recursos intangíveis (BONTIS et al., 1999). Pois, embora 

os bens tangíveis de uma companhia contribuam no valor final da sua produção ou serviço, a 

maior parcela deve-se ao “talento dos seus colaboradores, a eficácia dos seus sistemas de gestão, 

as modalidades do seu relacionamento com os clientes – tudo isto constitui em conjunto o seu 

capital intelectual” (STEWART, 1998, p. 87). 

O conceito de capital intelectual é empregado com frequência como sinônimo de ativo 

intangível. Contudo, em algumas definições, por exemplo, a da Society of Management 

Accountants of Canada, não se inclui a competência dos colaboradores, a imagem e reputação 

da empresa, a sua organização e cultura, a fidelização dos seus clientes, dentre outros 

componentes (LOPES COSTA, 2012). Aspectos estes que se relacionam ao conceito 

multidimensional de capital intelectual. Para o constructo se reconhecem três dimensões: 

capital humano, capital estrutural e capital relacional (EDVINSSON; MALONE, 1997). 

O componente de maior valor das dimensões do capital intelectual, segundo Rahman 

(2012), é o capital humano e as organizações com grande eficiência nesse tipo de capital tendem 

a mostrar melhor performance financeira. O capital estrutural, que compreende, por exemplo, 

a organização do trabalho e as tecnologias informacionais, associam-se com a qualidade do 

capital humano que a organização possua, enquanto que o capital relacional é externo à firma, 

incluindo clientes, fornecedores, etc. Isto também se verifica nos escritórios de contabilidade, 

objeto deste estudo. 

Um fato comum nessas entidades é a alta taxa de turnover que se verifica. A rotatividade 

dos colaboradores que constituíram os sujeitos desta pesquisa se reflete na relação que há entre 

o tempo na profissão comparado com o tempo na empresa em que atualmente trabalha. Portanto, 

justifica-se focalizar inicialmente a dimensão que mensura o capital humano, concebido como 

o conhecimento, competências e capacidades dos indivíduos (COLEMAN, 1988) e a conjunção 

com o capital estrutural, que pode ser vista como a transformação do conhecimento dos 

indivíduos em um ativo da organização, por meio da melhoria contínua, compartilhando-se 

experiências aliadas a criatividade (STEWART, 1998). É a infraestrutura que ampara o capital 

humano nas entidades, a fim de que se torne parte dela. De Castro e Saez (2008) salientam que 

ele envolve o planejamento administrativo, sistema de controles, processos, rede funcionais, 

política; cultura, dentre tantos outros que possibilitam a geração de valor.  

Toda organização possui seu capital intelectual, mas o êxito empresarial passa também 

por outros condicionantes, entre os quais se destacam suas capacidades dinâmicas (TEECE; 

PISANO; SHUEN, 1997). Sem dúvidas a capacidade de absorção de conhecimento, ou seja, a 

“capacidade de uma empresa em reconhecer o valor da informação nova, externa, assimilá-la e 
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aplicá-la para fins comerciais é fundamental para suas capacidades inovadoras” (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990, p. 128) e constitui um dos pilares do sucesso. Neste sentido, é importante 

salientar que a possibilidade de absorver o conhecimento se magnifica em função do capital 

relacional que a organização possua. 

No contexto descrito surge a seguinte pergunta de pesquisa: Que relação se verifica 

entre o capital intelectual que dispõem os escritórios de contabilidade e o desempenho 

organizacional que relatam ter? Com o objetivo de analisar nos escritórios de contabilidade as 

relações que se há entre o capital intelectual, nas suas dimensões capital humano (CH), 

estrutural (CE) e relacional (CR), com o desempenho organizacional (DO) nas empresas 

prestadoras de serviços contábeis catarinenses. Para responder o objetivo geral estabeleceram-

se os seguintes objetivos específicos: 1) identificar os indicadores que refletem o capital 

intelectual (CI) em suas dimensões capital humano (CH), capital estrutural (CE) e capital 

relacional (CR); 2) analisar como aquelas dimensões se relacionam com o desempenho 

organizacional; 3) avaliar se verificam diferenças entre as relações que se identifiquem. 

Com o presente estudo buscou-se obter novas evidências empíricas a respeito da relação 

entre os construtos analisados, além das pesquisas semelhantes realizadas por Andersson, 

Forsgren e Holm (2002) e Santos-Rodrigues et al. (2011). Sua consecução, além de original 

para as organizações em foco, possui relevância prática para a melhoria do funcionamento dos 

escritórios de contabilidade. Por outro lado, as proposições das articulações teóricas, ainda 

pouco trabalhadas em estudos empíricos da realidade brasileira, justificam o interesse 

acadêmico. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

Nesta seção apresenta-se o marco teórico definido como necessário à compreensão da 

abordagem adotada. Após, o tratamento de cada constructo formulam-se as hipóteses das 

relações que foram analisadas numa amostra de empresas prestadoras de serviços contábeis.  

 

2.1 Capital Intelectual 

O valor de uma organização vem sendo influenciado diretamente pelo conhecimento e 

sua aplicação, criando desta forma benefícios. Genericamente têm sido denominados como 

ativos intangíveis e também como capital intelectual. Wernke, Lembeck e Bornia (2003, p. 24) 

mencionam que a “apesar da dificuldade de compreensão e percepção do capital intelectual em 

face da sua subjetividade, resta evidente que ele é representativo e importante atualmente, 

repercutindo no valor de mercado das empresas”. 

O conceito deste capital se relaciona ao papel que desempenha o conhecimento no 

crescimento econômico (HUANG; LIU, 2005). Assim, tem-se assinalado que o capital 

intelectual é um ativo vital para o sucesso organizacional (BONTIS; KEOW; RICHARDSON, 

2000; De CASTRO; SÁEZ, 2008; KAMUKAMA; AHIAUZU; NTAYI, 2010). Stewart (1998, 

p. 8) argumenta que “o capital intelectual constitui a matéria intelectual – conhecimento, 

informação, propriedade intelectual, experiência, que pode ser utilizada para gerar riqueza. É a 

capacidade mental coletiva”.  

Depreende-se que o capital intelectual pode ser considerado como a soma de 

conhecimentos, seja individual ou coletivo, bem como tácito ou explícito (BONTIS, 2001), que 

as empresas utilizam para obter vantagem competitiva. Devido ao fato de resultar dessa soma, 

os intangíveis que o compõe são condutores do desempenho organizacional (SAINAGHI; 

BAGGIO, 2013). 

Na visão de Perez e Famá (2006) o capital intelectual é gerado pela inovação, por 

práticas organizacionais e pelos recursos humanos. Em termos gerais, os autores expressam que 

todos os recursos intangíveis e suas interconexões são considerados capital intelectual, o qual 

é formado. Brooking (1996), Stewart (1998), Sveiby (1998) e Edvinsson e Malone (1997, 1998) 
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entendem que o capital intelectual é formado por um conjunto de componentes, conforme a 

Figura 1.  

 
Figura 1 – Componentes do CI segundo Brooking (1996), Stewart (1998), Sveiby (1998) e Edvinsson e 

Malone (1997, 1998) 

Fonte: elaboração própria.  

 

 Em relação à Figura 1, esta pesquisa filia-se teoricamente a categorização de capital 

intelectual proposta por Edvinsson e Malone (1997, 1998), que entendem que o CI é composto 

pelo capital humano, estrutural e relacional.  Na sequência, abordam-se de maneira mais 

aprofundada os componentes do CI.  

 

2.1.1 Capital Humano 

O capital humano possibilita às organizações avaliar as oportunidades com seus 

benefícios e riscos (COHEN; LEVINTHAL, 1990) e, desde o âmbito individual, os que 

possuam níveis elevados de conhecimento, competências e capacidades (COLEMAN, 1988) 

podem ter vantagens na identificação e exploração das condições existentes no ambiente de 

negócios. Conforme os resultados de Davidsson e Honig (2003) o reconhecimento e 

aproveitamento das oportunidades empreendedoras estiveram melhores associados aos maiores 

níveis de capital humano. Do mesmo modo, no estabelecimento de novas empresas foi 

observado que a descoberta e a implementação de ideias inovadoras têm influencia do capital 

humano (ACS; ARMINGTON, 2004).  

Ao considerar como fonte de renovação estratégica e inovação (BONTIS, 2001), o 

capital humano tem como essência a inteligência de seus empregados. Portanto, as entidades 

com colaboradores altamente qualificados e motivados apresentam níveis mais elevados deste 

componente do capital intelectual. Assim, cabe aos dirigentes a função de incentivá-los a 

partilhar suas habilidades com os demais funcionários (RODRIGUES; DORREGO; JOHNSON, 

2010). 

Em cada colaborador, segundo afirma Sullivan (1999), há um conhecimento que a 

organização deve aproveitar no sentido de torná-lo explícito. Florin (2005) argumenta que o 

Brooking (1996, p. 12-16) Divide o CI em: 

•Ativo de Mercado 

•Ativo Humano 

•Ativo de infra-estrutura 

•Ativo de Propriedade Intelectual 

Edvinsson e Malone (1997, 

1998) entendem que o CI 

divide-se em:  

 Capital de Cliente 

 Capital Estrutural 

 Capital Humano 

Stewart (1998, p.60) salienta 

que o CI dividi-se em:  

•Capital Humano 

•Capital de Clientes 

•Capital Estrutural 

Sveiby (1998) categoriza os ativos 

intangíveis como: 

•Estrutura Externa  

•Estrutura Interna 

•Competência Individual  

Componentes do 

Capital 

Intelectual (CI)  
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capital humano refere-se tanto à capacidade, habilidade e experiência quanto ao conhecimento 

formal que as pessoas detêm e que agregam valor à empresa. Ou seja, conforme fora concebido 

por Coleman (1988), ele compreende o conhecimento, as competências e as capacidades dos 

indivíduos. Portanto, os investimentos em capital humano, segundo afirmam Unger et al. (2011), 

tornam-se importantes porque possibilitam às empresas melhoria no grau de capacitação de 

seus colaboradores, aumentando a sua satisfação, dedicação e, consequentemente, o 

desempenho. Por conseguinte, torna-se possível estabelecer uma primeira hipótese, qual seja:  

H1: O capital humano se relaciona positivamente com o desempenho organizacional. 

 

2.1.2 Capital Estrutural 

O capital estrutural, por sua vez refere-se à infraestrutura existente nas organizações. 

Por um lado pode se ver como uma consequência do capital humano que a organização 

disponha, mas também como um mecanismo que serve para manter e desenvolver o capital 

humano. Segundo Bontis (2001) ele está presente nas dimensões tácita e explícita. A sua forma 

tácita encontra-se nas ligações da rede interna da empresa: códigos, narrativas e linguagens 

entre os funcionários. E a explícita, reúne informações existentes nos processos organizacionais 

e nos conhecimentos peculiares internos da entidade. Destaca ainda o autor, que a diferença 

entre o componente anterior, é que este é propriedade da empresa. Unger et al. (2011) salientam 

que o capital estrutural tem como desígnios perpetuar conhecimento e estabelecer ligações entre 

pessoas, dados e técnica. 

O capital estrutural inclui os processos internos, entre os que se podem mencionar a 

organização formal e informal, a cultura, a aprendizagem organizacional, a inovação e a 

tecnologia de informação que a empresa possua (SVEIBY, 1997). Edvinsson e Malone 

consideram também como parte do mesmo ao hardware, software, bases de dados, patentes e 

marcas. Bontis (2001) menciona que às rotinas organizativas, estrutura e sistemas de 

informação. A partir dessas visões percebe-se que o capital estrutural dá suporte para o capital 

humano desenvolver apropriadamente o seu trabalho (McELROY, 2002). 

O capital humano deve ser convertido em estrutural com a finalidade de ser partilhado. 

E o capital estrutural apresenta duas finalidades: estabelecer ligações entre pessoas, dados e 

técnicas e perpetuar conhecimentos (ZERENLER; HASILOGLU; SEZGIN, 2008). Como fora 

destacado por Cabrita (2006) o capital estrutural é o esqueleto de uma organização ao fornecer 

os instrumentos que retêm e mobilizam o conhecimento, seja ele gerado internamente ou 

absorbido do exterior. Por isso pode-se postular que ele associa-se com o desempenho. Assim, 

postula-se a seguinte hipótese: 

H2: O capital estrutural se relaciona positivamente com o desempenho organizacional. 

 

2.1.3 Capital Relacional 

O capital relacional, por ser exterior à organização é o componente do capital intelectual 

mais difícil de desenvolver e mensurar (BONTIS, 2001). Um de seus aspectos é a parceria, que 

relaciona alianças estratégicas, relações colaborativas, parcerias de negócios, joint ventures, 

entre outras (BOZBURA, 2004). Cordeiro (2011, p.16) afirma que este componente representa 

“as relações que se estabelecem com terceiros, isto é, com clientes, fornecedores, governo, 

acionistas, entre outros, bem como as relações que se estabelecem entre os funcionários”.  

Existe uma analogia entre o capital humano e o relacional, isto é a empresa não é 

proprietária dos clientes nem do capital humano, mas tem possibilidade de investir neles 

(KAPLAN; NORTON, 1997). É deste investimento que são gerados os lucros e, quanto mais à 

organização tiver conhecimento das necessidades e desejos dos seus clientes e consumidores, 

melhores e mais eficazes serão suas estratégias. 

A identificação dos melhores segmentos de clientes é, provavelmente, uma das 

alternativas para o sucesso de qualquer organização (CORDEIRO, 2011). Desta forma, quanto 
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mais à clientela fornecer informações sobre sua percepção em relação aos produtos, mais 

chances a empresa terá de responder satisfatoriamente ao mercado. Estabelece-se assim, uma 

relação sinérgica (SAINAGHI; BAGGIO, 2013) que influencia no desempenho. O fato de 

poder desenvolver o capital relacional, tendo um bom relacionamento interno e externo, com 

colaboradores e parceiros comerciais, melhora o posicionamento empresarial no âmbito dos 

seus negócios. Portanto, define-se a seguinte hipótese: 

H3: O capital relacional se relaciona positivamente com o desempenho organizacional. 

 

2.2 Desempenho Organizacional 

A avaliação de desempenho serve para controlar uma estratégia definida pela 

organização, confrontando seu resultado com os objetivos estabelecidos. Nesta ótica Neely et 

al. (2005) a veem como um processo de quantificação da eficiência e efetividade das ações 

empresariais. Para Igarashi et al. (2008) é mediante a análise do desempenho que as 

organizações podem medir a sua capacidade de sobrevivência e continuidade, face às 

exigências do ambiente interno e externo em que estejam inseridas. O crescimento do interesse 

pelas medidas de desempenho organizacional deve-se às importantes mudanças tanto no 

ambiente empresarial quanto nas estratégias adotadas (McADAM; BAILIE, 2002). 

No que tange a sua mensuração, Gunasekaran e Kobu (2007) consideram um grande 

desafio para os administradores o desenvolvimento de medidas apropriadas para a tomada de 

decisões que contribuam para o alcance da competitividade. O desempenho pode ser mensurado 

por meio de duas perspectivas: primeiramente como conceito subjetivo, o qual está relacionado 

ao desempenho das organizações segundo a sua própria expectativa ou relativamente à 

concorrência (PELHAM; WILSON, 1996). A segunda opção é analisá-lo pelo método objetivo, 

baseado em medidas absolutas de desempenho (CHAKRAVARTHY, 1996). 

A validade de usar indicadores subjetivos de desempenho tem sido demonstrada como 

alternativa viável para o caso de inexistência de dados secundários confiáveis (PERIN; 

SAMPAIO, 1999) o bem a impossibilidade de obtê-los. Conforme comenta Hoque (2005) os 

motivos pelos quais geralmente são escolhidas as medidas subjetivas ocorrem porque uma 

parcela significativa de pequenas empresas não possui ou bem dispõem de poucas informações 

objetivas, tornando quase que impossível conferi-las com precisão. Neste estudo, escolheu-se 

utilizar medidas subjetivas de desempenho, trabalhando com a percepção dos gestores dos 

escritórios de contabilidade. Esta decisão se baseia no fato de que este constructo constitui a 

variável dependente no modelo e sua mensuração, como um valor em relação aos concorrentes 

mais próximos, é apropriada para estimar as relações que com ele tem o capital humano (CH), 

o capital estrutural (CE), e o capital relacional (CR). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

O material para o estudo foi obtido por meio de uma amostra não aleatória usando um 

questionário de autopreenchimento adaptado do trabalho de Sarmiento e Roman (2010).  A 

população da pesquisa compreendeu as empresas prestadoras de serviços contábeis associadas 

ao Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (SC).  E por sua vez, a amostra 

escolhida em virtude da acessibilidade dos respondentes corresponde aos 202 gerentes, 

coordenadores e assistentes das empresas que responderam o instrumento de pesquisa 

encaminhado por e-mail no período de março a abril de 2014. Ressalta-se ainda que foram 

realizadas ligações telefônicas para incentivar os respondentes a devolverem os questionários 

preenchidos.  

 O instrumento de coleta de dados esteve composto por 68 asseverações, a serem 

respondidas com uma escala Likert de concordância com sete pontos, indo desde discordo 

totalmente (1) até concordo plenamente (7). Dispuseram-se também seis questões para obter 

dados dos respondentes e das empresas prestadoras de serviços contábeis.  
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As duas seções principais do questionário compreendiam os constructos: desempenho 

organizacional (DO) e capital Intelectual, que incluiu as dimensões: capital humano (CH), 

capital estrutural (CE) e capital relacional (CR). Na primeira seção, destinada a mensurar a 

percepção sobre o DO, se dispuseram sete itens a serem avaliados em relação com o concorrente 

mais próximo. Os indicadores foram: lucro líquido, vendas totais, realização dos objetivos 

financeiros, metas de emprego e de pessoal, satisfação de clientes, retenção de clientes e 

desempenho geral.  

Na última seção, para a dimensão CH se dispuseram vinte e seis afirmativas, divididas 

nos seguintes componentes: valores (4); atitudes (5); conhecimentos (6); capacidades (6); e, 

liderança (5). A dimensão CE continha vinte e três asseverações, repartidas entre: cultura (5); 

organização (8); aprendizagem organizacional (4); e, tecnologia da informação (6). Finalmente 

a dimensão CR com doze afirmativas contemplava o capital social (3), o relacionamento com 

o cliente (6) e outros tipos de relacionamentos (3). 

Todos os dados obtidos nos 202 questionários recebidos foram digitados numa planilha 

eletrônica Excel®, onde inicialmente se fez o pré-processamento deles segundo as indicações 

de Hair Jr. et al. (2009). Observou-se que existiam 102 dados faltantes, mas como esse valor é 

menos do 1% do total e não foi reconhecida a ocorrência de nenhum padrão foram preenchidos 

com o valor da mediana do item considerado. A seguir, avaliaram-se os outliers usando a função 

gráfica Box-Plot do software Statistica®, com a que foram reconhecidos 82. Ao igual que com 

os dados omissos, verificou-se que não seguiam algum padrão e optou-se por mantê-los. Não 

foram registrados erros de digitação. Como resultado dos procedimentos descritos a base de 

dados inicial ficou composta por 202 respondentes e 74 variáveis. 

Os métodos estatísticos usados para comparar médias foram o teste t e análise de 

variância. A Anova realizada foi univariada e, portanto muito robusta frente às violações de 

normalidade e homocedasticidade (HARRIS, 1975). Os métodos multivariados empregados 

para avaliar as relações entre os constructos foram análise fatorial exploratória (AFE), análise 

fatorial confirmatória (AFC) e modelagem de equações estruturais (MEE). Os softwares usados 

foram o Statistica®, SPSS® e o AMOS®. 

Antes de realizar as análises fatoriais foi calculado o coeficiente alfa de Cronbach para 

cada constructo considerado e a correlação do item com o total, conforme o procedimento 

sugerido por Churchill Jr. (1979). Calculou-se ainda a correlação média inter itens e realizaram-

se o teste de Kaiser, Olkin e Meyer (KMO) e o de Bartlett para confirmar a factibilidade de 

empregar a análise fatorial. Na AFE usou-se a extração por componentes principais, que não 

requer multinormalidade, sendo os fatores extraídos segundo o critério de Kaiser para matrizes 

de correlação, isto é, os derivados de autovalores maiores ou iguais a um.  

Outras restrições empregadas foram que as cargas fatoriais ou correlações dos itens com 

o fator fossem maiores ou iguais do que 0,70 em módulo e a comunalidade maior ou igual que 

0,5. A variância extraída pelo fator, na condição de unidimensionalidade, devia ser maior ou 

igual que 50%. Depois desses procedimentos a base ficou com 67 variáveis. Incluindo-se entre 

elas as 6 variáveis referidas às informações individuais e empresariais, outras 23 medindo o 

capital humano, 20 o capital estrutural, 12 o capital relacional e 6 o desempenho. Com a 

finalidade de avaliar a normalidade da distribuição dessas variáveis selecionadas e ao se levar 

em conta que os dados provinham de escalas Likert, efetuaram-se os cálculos da assimetria e 

curtose (HAIR Jr. et al., 2009). Conforme apontam Finney e DiStefano (2006) os dados com 

coeficientes de até 2 de assimetria e até 7 de curtose, em valor absoluto, podem ser considerados 

quase normais.  

Confirmado que cada fator extraído continha mais de três itens realizou-se a análise 

fatorial confirmatória (AFC) utilizando o programa AMOS®. A restrição estabelecida foi que 

o coeficiente padronizado entre o indicador e a dimensão ou constructo avaliado devia ter um 

valor mínimo de 0,50. A AFC corrige possíveis deficiências do modelo exploratório e conduz 
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a uma maior certeza das hipóteses que devem ser contrastadas através de modelos que 

expliquem os inter-relacionamentos existentes na estrutura de um questionário. Neste estudo 

empregou-se a AFC para validar o modelo de mensuração de modo individual para cada 

dimensão do constructo capital intelectual e, a seguir, para todo o constructo, considerando as 

suas três dimensões. O mesmo foi feito para o desempenho organizacional e, por fim, se validou 

o modelo geral de mensuração entre o capital intelectual e o desempenho. 

A análise da relação conjecturada foi realizada através da modelagem de equações 

estruturais (MEE), também com o software AMOS®. A função principal da MEE e a 

especificação e estimação de modelos de relações lineares entre variáveis. Essa técnica oferece 

a possibilidade de investigar quão bem as variáveis preditoras explicam a variável dependente, 

tornando possível identificar qual das variáveis preditoras é a mais importante na relação 

(KLINE, 2011).  A seguir, a Figura 2 apresenta todos os passos percorridos na consecução do 

estudo.  

 
  Figura 2 – Design da pesquisa 

  Fonte: elaboração própria.  

 

4 RESULTADOS 

O perfil dos respondentes foi traçado a partir da idade, gênero e tempo de serviço. Nesse 

sentido, identificou-se que a idade média dos respondentes está na casa dos 28 anos, com a 

predominância do gênero feminino (105 respondentes) e cujo, o tempo de serviço médio 5,31 

anos.  

No que se refere, a caracterização das empresas prestadoras de serviços contábeis 

pesquisadas, os perfis foram delineados por meio da cidade onde a empresa está sediada, 

tamanho da empresa, número de colaboradores e quanto a administração profissional ou 

familiar. A seguir, a Tabela 1 apresenta as cidades catarinenses em que as empresas pesquisadas 

estão localizadas.  
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Tabela 1 – Cidades onde as empresas prestadoras de serviços contábeis que compõem a amostra estão 

sediadas 

Cidade Qtde. Percentual (%) 

Balneário Camboriú 30 15% 

Blumenau 41 20% 

Brusque 6 3% 

Florianópolis 13 6% 

Itajaí 38 19% 

Itapema 22 11% 

Joinville 10 5% 

Lages 33 16% 

Penha 3 1% 

Piçarras 3 1% 

Porto Belo 3 1% 

Total 202 100% 

 

Observa-se na Tabela 1, a predominância de empresas que se localizam no litoral de 

Santa Catarina (SC). Destaca-se a cidade de Blumenau com 20% das empresas que 

responderam o instrumento de pesquisa, seguidas pelas cidades de Itajaí (19%) e Lages (16%).  

Ressalta-se ainda quanto ao número de colaboradores, que as empresas obtinham em média 58 

funcionários.  Na sequência, a Tabela 2 discorre sobre o tamanho e administração das empresas 

prestadoras de serviços contábeis analisadas.  

 
Tabela 2 – Tamanho e administração das empresas pesquisadas 

Tamanho Qtde. Percentual Administração Qtde. Percentual 

Pequeno (até 49 funcionários) 117 58% Familiar 63 31% 

Médio (de 50 a 99 funcionários) 31 15% Profissional 

  

139 

  

69% 

 Grande (com 100 ou mais funcionários) 54 27% 

Total 202 100% Total 202 100% 

 

Constata-se na Tabela 2 que o tamanho das empresas analisadas são predominantemente 

de pequeno porte (58%) dos entrevistados, seguida por 27% de empresas consideradas de 

grandes. Em relação à administração das empresas, verifica-se que 69% tem uma administração 

profissional.  

Com os dados da amostra obtida, que compreendeu 202 questionários válidos e 74 

variáveis, previamente a efetuar as análises fatoriais se realizaram os procedimentos descritos 

na seção anterior. Assim, seguindo o sugerido por Churchill Jr. (1979) para confirmar a 

adequação dos dados se avaliou a confiabilidade através do alfa de Cronbach e as correlações 

do item com o total, além do valor médio da correlação inter itens. Os resultados obtidos se 

apresentam na Tabela 3, onde consta ainda o valor do teste de Kaiser, Olkin e Meyer (KMO) 

que também serve para confirmar a factibilidade de efetuar uma análise fatorial. Espera-se para 

o KMO valores acima de 0,6. Os resultados do teste de Bartlett não se apresentam na tabela 

uma vez que todos eles foram significativos (p<0,001). 
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Tabela 3 - Indicadores de factibilidade de efetuar uma análise fatorial com os constructos considerados 

Constructo Dimensão 
Número de 

itens 

α de 

Cronbach 

Correlação 
K-M-O 

Item-total Inter-itens 

CH 

Valores 4 0,8428 > 0,6 0,576 0,781 

Atitudes 5 0,9196 > 0,7 0,703 0,884 

Conhecimentos 5 * 0,8622 > 0,4 0,527 0,819 

Capacidades 5 * 0,8181 > 0,45 0,484 0,758 

Liderança 5 0,9049 > 0,65 0,682 0,787 

CE 

Cultura 4 * 0,7773 > 0,50 0,472 0,717 

Organização 6 * 0,8871 > 0,60 0,576 0,824 

Apr. Organ. 4 0,8798 > 0,65 0,654 0,786 

Tec. Inform. 6 0,8825 > 0,65 0,562 0,785 

CR 

Cap. Social 3 0,7429 > 0,45 0,498 0,612 

Rel. Clientes 6 0,8910 > 0,55 0,585 0,872 

Out. Relações. 3 0,8205 > 0,55 0,615 0,660 

DO Desempenho 6 * 0,942 > 0,55 0,729 0,876 

Legenda: * significa que para o número de itens foi ajustado para obter valores satisfatórios. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

As análises fatoriais exploratórias efetuadas possibilitaram fazer outros ajustamentos na 

base de dados resultando no numero final de itens por dimensão e de cada constructo 

considerado (Tabela 3). Calculada a assimetria e a curtose verificou-se que nenhum dos valores 

ultrapassa os limites que foram sugeridos por Finney e DiStefano (2006). Isto indica que a 

distribuição pode ser considerada quase normal. 

Definidas a variáveis que foram utilizadas na análise de dados fez-se uma comparação 

de médias para cada constructo. Para tanto, a variáveis dependentes foram os somatórios das 

pontuações atribuídas aos indicadores selecionados de cada constructo. Na comparação entre 

respondentes se usou como variável categórica o gênero e para contrastar as empresas 

empregou-se o tipo de administração que elas têm: familiar ou profissional. No primeiro teste t 

não se verificaram diferenças ligadas ao gênero do sujeito da pesquisa para nenhum dos 

constructos. Para o tipo de gestão não houve diferença nas médias do capital intelectual, mas 

sim para o desempenho organizacional percebido, com valores maiores nas empresas de gestão 

familiar.  

Ao considerar o tamanho do escritório, que se categorizou em pequeno (até 49), médio 

(de 50 a 99) e grande (com 100 ou mais funcionários), o contraste das médias fez-se 

empregando a análise de variância. Nas comparações simultâneas houve diferenças para ambos 

os constructos, o capital intelectual e o desempenho, mensurados pela soma total dos 

indicadores selecionados.  

Na Anova para o capital intelectual a comparação simultânea mostrou que existem 

diferenças entre as médias, conforme se exibe na Figura 3 e confirma o resultado do teste [F(2, 

199) = 4,4262, p = 0,0132]. Ao efetuar o contraste das comparações pareadas com o teste de 

Tukey para número desigual de observações, nota-se que as empresas grandes só têm 

pontuações médias maiores do que as pequenas, com significância ao 5% (p = 0,032). Por sua 

vez as empresas médias não se diferenciam nem das grandes nem das pequenas. 
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Figura 3 – Comparação simultânea na Anova da somatória da pontuação dos itens selecionados do capital 

humano segundo o tamanho do escritório de prestação de serviços contábeis 
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                                   Fonte: dados da pesquisa. 

Na Anova do desempenho com o mesmo preditor também se confirma que há diferença 

na comparação simultânea [F(2, 199) = 4,9835, p= 0,0077]. De igual modo, são os escritórios 

de maior tamanho os que declaram ter melhor desempenho. E nas comparações pareadas com 

o teste de Tukey para número desigual se confirma que há diferença significante ao 5% entre as 

médias para os escritórios grandes contrastados com os pequenos. Como se mostra na Tabela 

4, os escritórios de tamanho médio não se diferenciam dos grandes nem dos pequenos. 

 
Tabela 4 – Valores das pontuações médias e da significância nas comparações pareadas do desempenho 

com o teste de Tukey para número desigual de elementos 

Tamanho Grande Pequena Média 

Médias 41,722 34,462 38,129 

Grande   0,029376 0,084737 

Pequena 0,029376   0,978909 

Média 0,084737 0,978909   

Fonte: dados da pesquisa. 

Com a finalidade de avaliar as hipóteses propostas, que as dimensões do capital 

intelectual se relacionam positivamente com o desempenho organizacional percebido nos 

escritórios de contabilidade, organizou-se o modelo estrutural. A Figura 4 exibe o mesmo, já 

com os valores calculados de covariância padronizada ou correlações entre as relações. 
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Figura 4 – Modelo estrutural da relação entre o capital intelectual, em suas três dimensões e o 

desempenho organizacional percebido 

 

 

  Fonte: dados da pesquisa. 

O ajustamento das relações através dos coeficientes de covariância foi obtido em 15 

interações. Os resultados alcançados se apresentam na Tabela 5, onde se expõem os coeficientes 

padronizados e sua significância. 

 
Tabela 5 – Coeficientes calculados na modelagem de equações estruturais e sua significância. ***: p 

<0.001. 

Relação Coeficiente Significância 

Conhecimento Capital Humano 0,870 *** 

Atitudes Capital Humano 0,893 *** 

Capacidades Capital Humano 0,836 *** 

Valores Capital Humano 0,899 *** 

Liderança Capital Humano 0,927 *** 

DESEMPENHO CAPITAL HUMANO 0,42383 *** 

Cultura Capital Estrutural 0,957 *** 

Organização Capital Estrutural 0,886 *** 

Apr. Organ. Capital Estrutural 0,887 *** 

Tec. Inform. Capital Estrutural 0,886 *** 

DESEMPENHO CAPITAL ESTRUTURAL 0,32989 *** 

Cap. Social Capital Relacional 0,905 *** 

Rel. Clientes Capital Relacional 0,851 *** 

Out. Relações. Capital Relacional 0,813 *** 

DESEMPENHO CAPITAL RELACIONAL 0,54649 *** 

Fonte: dados da pesquisa. 

Da análise dos resultados obtidos confirma-se assim a hipótese que conjecturava o 
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relacionamento positivo entre o capital humano (CH) e o desempenho organizacional (DO). 

Estes mesmos achados foram obtidos nas pesquisas com diversos tipos de empresas, como nas 

do setor de software (SELEIM et al. 2007) e o farmacêutico (SHARABATI, 2013). 

A respeito da associação positiva entre o capital estrutural (CE) e o DO, o tratamento 

sobre o assunto que é mais frequente na literatura está referido à influência deste ativo 

intangível com a inovação. A qual se considera uma das competências que diferenciam as 

empresas em seus resultados econômicos e que possui relação positiva com o capital estrutural 

(SANTOS-RODRIGUES et al., 2011). Da mesma forma, se confirma nos dados analisado dos 

escritórios de contabilidade, a relação positiva entre o capital relacional (CR) e o DO. Resultado 

semelhante aos estudos de Andersson, Forsgren e Holm (2002) em empresas multinacionais. 

Por fim, para avaliar o ajustamento do modelo empregaram-se os seguintes índices: qui 

quadrado dividido pelos graus de liberdade (χ²/g.l.); Root Mean Square Error of Aproximation 

(RMSEA); Non-Normed Fit Index (NNFI); Comparative Fit Index (CFI); e, Root Mean 

Residual (RMR). Os valores de referência sugeridos como adequados são: χ²/g.l. < 5; RMSEA 

< 0,08; NNFI > 0,90; CFI > 0,90; RMR < 0,10.  

No processamento dos dados desta relação os valores de ajuste obtidos foram: χ²/g.l. = 

5,231; RMSEA = 0,074; NNFI =0,873; CFI = 0,889; e, RMR = 0,106. Assim sendo o ajuste se 

pode considerar como satisfatório. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em correspondência com o objetivo geral da pesquisa, a investigação centrou-se na 

análise da associação entre o capital intelectual e o desempenho organizacional (DO) dos 

escritórios de contabilidade. Para tanto, aquele ativo intangível foi trabalhado desde suas 

dimensões reconhecidas: o capital humano (CH), o capital estrutural (CE) e o capital relacional 

(CR).  

Com base no referencial teórico foram propostas as três hipóteses que postulavam 

relações positivas entre as dimensões do capital intelectual e o DO. Inicialmente fizeram-se 

algumas análises para saber se o gênero e influenciava na percepção dos respondentes sobre os 

constructos. Os testes de comparações de médias efetuados com os somatórios das pontuações 

dadas aos itens retidos para as análises fatoriais para ambos os constructos não mostraram 

diferenças significativas.  

Quando usado o tipo de gestão das entidades, familiar ou profissional, constatou-se que 

as empresas familiares mostraram médias maiores para a percepção do desempenho em relação 

aos concorrentes mais próximos. Feitas as comparações em função do tamanho dos escritórios, 

as empresas grandes mostram diferenças significativas nas suas médias ao serem comparadas 

com as pequenas. Os valores calculados foram maiores, tanto para o desempenho quanto para 

o capital intelectual.  

Depois de confirmar essas situações realizaram-se as análises para avaliar as hipóteses 

conjecturadas. Em todas elas se postulava que existia relação positiva das dimensões do capital 

intelectual, isto é, do CH, o CE e o CR, com o DO. Utilizando a modelagem em equações 

estruturais (MEE) a partir da amostra disponível verificou-se que todos os casos os coeficientes 

de covariação foram estatisticamente significativos. 

Também nas análises efetuadas com a MEE pode ser avaliada a importância relativa dos 

componentes do capital intelectual e, como fora exibido na Figura 2 e na Tabela 2, pode 

comprovar-se que os coeficientes de covariância calculados para o CR são os maiores. Este 

achado possibilita refirmar que para as empresas de serviços contábeis é importante desenvolver 

o capital relacional na entidade.  

Sugere-se que novas pesquisas ampliem a base de dados a utilizar, contemplando outras 

variáveis para o constructo capital intelectual, como a capacidade de inovação ou a imagem e 

reputação da empresa. Também se considera válido incluir nas análises outros constructos 
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importantes, como, por exemplo, a capacidade absortiva de conhecimentos. Dessa maneira seria 

possível ampliar a compreensão das diferenças existente entre os desempenhos observados. 
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