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RELAÇÃO COMPLEMENTAR ENTRE VALOR DE MERCADO E TAMANHO DAS 

EMPRESAS COM INVESTIMENTOS EM P&D E PROPAGANDA NO CAPITAL 

INTELECTUAL 

 

RESUMO 

O estudo objetiva verificar se empresas de mesmo valor de mercado e o tamanho das empresas 

com investimentos em pesquisa e desenvolvimento e propaganda tendem a ter maior capital 

intelectual (VAICTM). A aplicação da pesquisa é descritiva, com abordagem quantitativa e 

análise documental. A coleta de dados foi feita na base do Economática® e em relatórios 

publicados pelas empresas listadas na B3, nossa amostra foi de 920 observações do período de 

2010 a 2018. Para mensurar os resultados foram utilizadas regressões lineares múltiplas no 

software Stata®, versão 16.0. Os resultados indicaram que empresas que possuem mesmo valor 

de mercado e tamanho com investimentos em P&D e propaganda tendem a ter maior capital 

intelectual. A limitação da pesquisa tem a ver com os dados não informados pelas empresas na 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e informações detalhadas sobre P&D e 

propaganda. Como sugestões de pesquisas futuras, pede-se para avaliar as empresas financeiras 

e com outros métodos de mensuração do capital intelectual. 

Palavras-chave: Capital intelectual; valor de mercado; tamanho; P&D; propaganda.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 O capital intelectual (CI) das empresas pode expressar o futuro das organizações por 

meio dos dados contábeis esperados pelos investidores, considerando que tais dados e as suas 

informações são relevantes para as organizações quando são avaliadas (Yu, Wang e Chang, 

2009. O CI das organizações pode ser potencializado por meio da boa gestão dos projetos com 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), onde empresas que possuem altos 

investimentos em P&D exigem gerentes mais cautelosos com o monitoramento e a gestão 

destes gastos, que poderiam estar desperdiçando os recursos disponíveis ou aplicando-os em 

projetos de grandes probabilidades de fracasso, ao invés de estarem investindo no que gera 

retorno (Wu et al., 2006). O CI brasileiro será mensurado através da métrica VAICe – Value 

Added Intelectual Coefficiente, métrica essa que pode ser aplicada através das demonstrações 

financeiras das empresas, ela foi desenvolvida por Ante Pulic e seus colegas da Austríaca IC 

Research Center, com o objetivo de medir a eficiência intelectual corporativa das organizações, 

indicando o quanto de valor está sendo criado (Pulic, 1998, 2000; Pulic & Bornemann, 1999). 

Esse trabalho tem a lacuna de pesquisa fundamentada na semelhança entre os estudos 

de Zambrano, Castellanos e Mernio (2013), Chen et al. (2005), Youndt, Subramaniam e Snell 

(2004), Appuhami (2007), Firer e Willams (2003) e Richieri (2007) sob a perspectiva de 

mensurar o CI e correlacioná-lo com índices de desempenhos. Além disso, este trabalho se 

diferencia dos demais ao analisar se de fato o CI é potencializado pelo valor de mercado e o 

tamanho das empresas que possuem investimentos em P&D e propaganda no mercado 

brasileiro, onde eles complementam o CI e fazem com que os investidores passem a considerar 

esses investimentos como pontos positivos das empresas. 

Justifica-se o estudo no Brasil uma vez que, cada vez mais deve ser enaltecida a 

importância do CI, P&D e Propaganda perante as empresas brasileiras, ao qual o Brasil perdeu 

duas posições em 2019 no ranking global de inovação, ficando em 66º lugar. Como também as 

empresas para investir nessas atividades passam por várias adversidades: Burocratização de 

órgãos reguladores (ANEEL), acúmulo de funções dos gestores de P&D, projetos sem 

conformidade com o planejamento estratégico (Dedenha, 2010), adversidades de fatores 

mercadológicos que justificam os baixos investimentos em P&D: Macroeconomia - questões 
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cambiais, taxas de juros, inflação e volatilidade econômica; Microeconomia – pouca variedade 

de setores que investem em tecnologia. 

 Esta pesquisa contribui de forma teórica com a literatura nacional sobre o CI, 

com um olhar voltado para os investimentos em P&D e propaganda no Brasil. Além disso, 

contribui para que os investidores percebam a importância dos controles dos projetos com 

investimentos em P&D e em propaganda. E de forma prática, contribui na identificação do 

capital intelectual, através de técnicas de grande precisão na mensuração do CI através das 

demonstrações financeiras. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Capital Intelectual 

O capital intelectual (CI) das empresas pode ser considerado o conhecimento, 

experiência, propriedade intelectual e a posse de informações capazes de criar riqueza (Bontis 

e Fitz-enz, 2002), ele é composto pelo capital humano relativo à competência, conhecimento e 

inovação, atrelado ao capital estrutural, incluindo clientes, bases de dados, processos, marcas e 

sistemas são considerados fatores primordiais na geração de riqueza das empresas (Sardo & 

Serrasqueiro, 2017; Edvinsson & Malone, 1997). Essa junção entre esses dois capitais “humano 

e estrutural” das empresas, com certeza é uma vantagem competitiva, ao qual pode motivar a 

ascensão das firmas na geração de riqueza a longo prazo (Bhasin & Bamahros, 2015). 

O capital humano depende diretamente dos funcionários, como também de 

características profissionais e motivacionais, por exemplo: motivação, competência, 

comprometimento e outros atributos (Cheng et al., 2005). O CI é determinado, principalmente, 

pelo nível de capital humano. Portanto, o turnover de funcionários leva à perda de CI (Bontis, 

1999). Essa característica faz com que as companhias possam ter uma nova forma de gerar 

valor, ao qual não simplesmente o trabalho humano, as ferramentas e as indústrias seriam 

necessários para se obter riqueza, teriam que ter os ativos que envolvem o conhecimento, ou 

seja, os ativos intangíveis (Stewart & Ruckdeschel, 1998). 

Segundo Khalique et al. (2011a) o capital estrutural pode ser considerado a espinha 

dorsal das companhias, composta por todos os recursos tangíveis e não humanos contidos em 

sistemas, banco de dados, redes e processos. Ele impacta de forma positiva no desempenho 

financeiro das empresas no longo prazo, compreendendo nele os ativos estratégicos mais 

valiosos das empresas (Bontis et al., 2015), além disso, este capital atuando com o capital 

humano, faz com que as empresas inovem através do desenvolvimento de produtos, patentes, 

marcas comerciais e seus funcionários assimilem e se adaptem às particularidades das 

empresas,  como a cultura e os processos internos (Sardo & Serrasqueiro, 2017). 

O capital empregado é o capital que complementa o capital humano ao capital estrutural, 

ele afeta positivamente o desempenho financeiro das empresas no curto prazo, pois para que as 

máquinas e computadores possam funcionar, é necessário ter funcionários capacitados 

manuseando-as (Sardo & Serrasqueiro, 2017), como também afetou positivamente vários 

indicadores financeiros como MB, ROA, ATO e ROE, demonstrando de fato a importância 

deste elemento para com o CI (Chu, Chan & Wu, 2011). Este capital deve ser utilizado de 

maneira eficaz e eficiente, para assim, poder constituir uma vantagem competitiva e sustentável 

nas empresas (Firer & Willams, 2003), fazendo com que aumente a capacidade de gerir recursos 

para criar cada vez mais valor para as empresas (Pulic, 2004).  

 

2.2 Valor de Mercado e Capital Intelectual 

O valor das organizações tem relação direta com o capital intelectual (CI) onde, o CI 

pode ser considerado um mecanismo utilizado para aumentar a eficiência da gestão das 

organizações (Chen, Zhu, & Xie, 2004). A literatura sobre o CI vem sendo debatida 

constantemente em discussões relativas à forma de mensuração, sobretudo a forma de como 
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identificamos esse tipo de capital nas empresas. Existe uma discrepância reconhecida entre o 

livro contábil da empresa e os valores de mercado, onde foi atribuída a valores que não são 

reconhecidos nos relatórios anuais (Sardo & Serrasqueiro, 2017). Nesse sentido, a diferença 

entre valor de mercado e valor contábil pode ser explicada sendo o capital intelectual como 

sugestão (Lev, 2004).  

O valor gerado aos serviços das empresas e produtos, são gerados através da 

manipulação de recursos de ativos tangíveis e não tangíveis, humanos ou não humanos, ao qual 

possuem três categorias de recursos principais, que são os físicos, os humanos e os 

organizacionais (Barney, 1991). Os recursos voltados as áreas de tecnologia, financeira e 

reputacional, também fazem parte das empresas, onde a diferença desses recursos entre 

empresas é o que formam a chamada vantagem competitiva (Grant, 1991). Essa diferença se dá 

através de estratégias atreladas a cada área da empresa, como exemplo “vantagem de custo”, 

onde pode ser considerada tecnologia de processos, fontes de matérias-primas de baixo custo 

ou mão de obra com baixos salários (Grant, 1991).  

O coeficiente de CI usualmente mensurado é o VAICe – Value Added Intelectual 

Coefficiente, ao qual possui um potencial na aplicação prática dentro das perspectivas da 

utilização dos demonstrativos financeiros, está métrica foi desenvolvida por Ante Pulic e seus 

colegas da Austríaca IC Research Center, onde este coeficiente de capital é a junção do capital 

empregado, capital humano e capital estrutural, fornecendo informações sobre a eficiência da 

criação de valor mediante ativos intangíveis e tangíveis das empresas (Pulic, 1998, 2000; Pulic 

& Bornemann 1999), essa métrica é considerada um “indicador universal” que mostra as 

habilidades de uma empresa na geração de valor e representa uma medida de eficiência nos 

negócios em uma economia baseada no conhecimento (Pulic, 1998).  

Firer e Willams (2003) sugeriram nos seus estudos que o capital físico continua sendo 

o recurso mais relevante em relação ao desempenho, anos depois o VAICe foi utilizado por 

Ming-Chin Chen, Shu-Ju Cheng e Yuhchang Hwang (2005), onde fizeram estudos empíricos 

sobre a relevância das despesas de P&D e propaganda como proxy para capital inovador e 

relacional complementando o CI. Os autores Basso, Kimura e Aguiar (2007), evidenciaram a 

eficácia e a relevância da métrica VAIC de Ante Pulic em sua forma agregada, embora nem 

todos os resultados foram significativos para os componentes desagregados do VAIC, ao 

comprovar a criação de valor nas empresas. Quanto mais valorizada a empresa se torna, mais 

ela tende a ter maiores investimentos em capital humano (Carvalho, Daradda, Veco e Fiirst, 

2017). Diante destas evidenciações formamos a seguinte hipótese: 

H1: O valor de mercado das empresas impacta positivamente no capital intelectual. 

 

2.3 Valor de Mercado, Tamanho e Capital Intelectual 

O valor das organizações pode ser potencializado pelos valores invisíveis que compõem 

o capital intelectual (CI) e que estão em constantes inovações, mantendo-as em continuação 

(Gracioli et al., 2012), este valor potencializado pode ser parte de um processo de produção de 

conhecimento (Pulic, 2008). Firer e Williams (2003) evidenciaram que as empresas africanas 

dependentes de CI e de capital aberto, possuem fortes associações entre eficiência de valor 

adicionado, lucratividade, produtividade e avaliação de mercado. Essas empresas são, 

geralmente, limitadas e variadas, isto porque os seus resultados indicam que o capital físico das 

empresas na época ainda era prioridade no desempenho das empresas e não o Cl (Firer & 

Willams, 2003).  Em um mercado eficaz e eficiente, os investidores e partes interessadas terão 

uma visão voltada as empresas com maior CI (Riahi-Belkaoui, 2003; Firer & Williams, 2003).  

O valor de mercado possui relação positiva com o CI das empresas (Chen et al., 2005), 

a medida em que valor de mercado aumenta, o CI aumenta (Berzkalnea & Zelgalvea, 2014). 

Como também, Appuhami (2007) fala que o CI possui relação significante e positiva entre 
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ganhos de capital dos investidores, esta afirmação foi baseada na análise de uma amostra 

contendo 33 bancos da bolsa de valores da Tailândia.  

O tamanho impacta de forma positiva no CI e o desempenho operacional das empresas, 

porém, o CI possui relação positiva com valor de mercado (Sardo & Serrasqueiro, 2017; Jusoh, 

2015; Aldrich & Auster, 1986), onde também pode refletir o sucesso passado (Aldrich & 

Auster, 1986), porque empresas maiores e com mais recursos, têm maior probabilidade de 

desenvolver maior CI do que empresas menores (Su, 2012). As grandes empresas podem sofrer 

aumento de tamanho, porém podem se tornar menos eficientes e eficazes (Ranger-Moore, 

1997). Por outro lado, empresas maiores normalmente são mais poderosas e com maiores 

recursos do que seus pequenos colegas, onde negócios maiores podem auferir maiores 

benefícios de alavancagem de CI (Jusoh, 2015; Bontis et al., 2000). A remuneração dos gestores 

das empresas e o tamanho delas, estão diretamente ligados com o capital humano, a medida em 

que a empresa cresce, as remunerações aumentam (Baranchuk, MacDonald & Yang, 2015). 

 Um fator interessante do tamanho das empresas, é que ele é uma característica do CEO 

da empresa, onde a depender das estratégias do gestor, o tamanho pode aumentar (expansão da 

empresa), ou diminuir (venda de imobilizado ou filial) para conseguir liquidez, entre outras 

estratégias; ou seja, o capital humano explícito na qualidade e competência dos gestores, 

possuem relação direta com o tamanho das companhias (Berk & Green 2004). Diante destas 

evidenciações formamos a seguinte hipótese: 

H2a: As empresas de maior valor de mercado tendem a ter maior capital intelectual. 

H2b: As empresas de maior tamanho tendem a ter maior capital intelectual.  

 

2.4 P&D como Capital Inovador, e Capital Intelectual 

A economia está com um nível competitivo entre as corporações muito elevado, em que 

as corporações que se mantem em destaque no mercado, são totalmente dependentes de 

inovações em tecnologia, tornando estes investimentos em P&D mais relevantes para a 

existência delas (Andreassi & Sbragia, 2002).  Dedenha (2010) afirma que as empresas passam 

por várias adversidades para conseguirem investir em P&D no Brasil, tornando mais desafiador 

e arriscado tais investimentos, como por exemplo: burocratização de órgãos reguladores, 

acúmulo de funções para os coordenadores dos projetos de P&D, e projetos sem seguir as 

diretrizes do planejamento estratégico das empresas. Já Ramos e Zilber (2015), comentam que 

os fatores econômicos fazem com que no Brasil possua baixos investimentos em P&D, por 

exemplo: fatores macroeconômicos do tipo questões cambiais, taxas de juros, inflação e a 

grande volatilidade da economia, como também fatores microeconômicos do tipo pouca 

variedade de setores com investimentos nessas atividades. 

Os investimentos em P&D são realizados com pretensões de aumentar o lucro futuro da 

empresa (Hall, 1999). Investindo em P&D consequentemente aumenta o CI das empresas, 

dando condições para seus gerentes aprimorarem seus conhecimentos e expertises, ocasionando 

o aumento do seu capital humano (Yang, Brashear e Asare, 2015; Youndt, Subramaniam e 

Snell, 2004). Cheng et al. (2005) encontraram evidências empíricas que as despesas de P&D 

podem absorver informações sobre o capital inovador da empresa, onde possuem relação 

positiva e significante com o CI, podendo ser um elemento complementar do CI, aumentando 

o valor gerado para as empresas. Já Hirschey e Weygandt (1985) evidenciaram que os gastos 

com publicidade e P&D influenciam positivamente no valor de mercado das empresas, onde 

relacionaram as intensidades de gastos com publicidade e P&D (despesas dimensionadas pelas 

vendas) ao Q de Tobin (Tobin 1969). 

Empresas investem seus recursos em P&D para aumentar a qualidade dos seus produtos, 

diferenciando-os dos concorrentes (Andras e Srinivasan, 2003), como também visa 

potencializar processos atrelados à inovação tecnológica (Schleiffer, 2000), onde esses 
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investimentos potencializam o capital estrutural e inovador das empresas. Diante das 

evidenciações acima expostas formamos as seguintes hipóteses: 

H3: Empresas de mesmo tamanho e valor de mercado que investem em P&D, tendem a ter 

maior capital intelectual. 

 

2.5 Propaganda como Capital Relacional e Capital Intelectual 

Os gastos com publicidade em determinados mercados devem ser tratados com muito 

cuidado e zelo, uma vez que mal geridos podem ocasionar falsas expectativas sobre os retornos 

das ações. Joshi e Hanssens (2004) em uma pesquisa com uma amostra contendo os 300 filmes 

lançados pelos maiores estúdios, evidenciaram os gastos com publicidade possui um impacto 

positivo e de longo prazo na capitalização de mercado das empresas. 

Já Schleiffer (2000) demonstrou a relação entre os setores de marketing e P&D, em que 

o setor de marketing foca no crescimento das vendas de produtos e/ou bens e serviços, dando 

mais poder de mercado para as empresas. Já Andras e Srinivasan (2003) evidenciaram que os 

gastos em propaganda possuem relação positiva e significativa com o desempenho das 

empresas, aumentando suas vendas e sua margem de lucro. Bart et al. (2009) falam que uma 

parte dos investimentos em publicidade refletem na adição de valor das marcas das empresas e 

outra parte podem ser despesas.  

Lou (2014) exemplifica um modelo de sinalização que pode prever que por mais que os 

conteúdos de publicidade são informativos sobre a rentabilidade futura da empresa e suas 

perspectivas futuras de crescimento, o ato de investir em publicidade pode ser um sinal para 

valor de mercado, haja vista que só empresas com perspectivas positivas futuras podem se dar 

ao luxo de anunciar. Lou (2014) evidencia que, os gestores ajustam oportunamente os gastos 

de publicidade, para valorizar os preços das ações em curto prazo antes de vendê-las. 

Na literatura internacional existem muitas pesquisas empíricas que tratam os 

investimentos em propaganda como a principal variável para representar o capital relacional 

(Cheng et al., 2005; Corrado et al., 2006; Kohen & Kaimenakis, 2007). Zambrano, Castellanos 

e Merino (2013) através da métrica Q de Tobin, evidenciaram que os investimentos em 

propaganda dependendo da situação afetam eventos futuros do mercado, onde em suas 

pesquisas tiveram anos que a relação de investimentos com propaganda e o valor de mercado 

dos intangíveis das empresas foram positivas e significativas e outras não significativas. Perante 

a isto, embasamos as seguintes hipóteses: 

H4: Empresas de mesmo tamanho e valor de mercado que investem em Propaganda 

tendem a ter maior capital intelectual. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

O objetivo desta pesquisa é verificar se empresas com o mesmo valor de mercado e 

tamanho das empresas com investimentos em P&D e propaganda tendem a ter maior CI. Para 

atingir o objetivo foi realizada uma pesquisa empírica, qualitativa e quantitativa, na qual foram 

analisadas informações financeiras que estão disponíveis no Economática® e nos relatórios 

publicados nos sites das empresas.  

 

3.1 Coleta de Dados 

Para a viabilização desta pesquisa, foram consideradas como parte integrante da 

amostra, as companhias brasileiras não financeiras de capital aberto listadas na B3, atingindo o 

período 2010 a 2018. Tendo como base estudos de Gunny (2010) e Badertscher (2011), foram 

excluídas da análise: i) empresas financeiras (bancos, seguradoras e fundos de investimentos), 

excluindo 1.120 observações. A exclusão é justificada pelo motivo que estas empresas possuem 

uma legislação específica, ou que fazem parte de setores normatizados, essas regulações e 

normas podem afetar a contabilidade e causar viés à análise (Gunny, 2005); após, foram 
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excluídas s ii) empresas com patrimônio líquido negativo, que poderiam distorcer a análise, 

excluindo 493 observações. (iii) empresas que não possuem ações ordinárias, excluindo 881 

observações; (iv) empresas com ausências de dados necessários para esta pesquisa (Cupertino, 

Martinez, & Costa, 2016), excluindo 2.566 observações. 

Na Tabela 1 é demonstrado os critérios utilizados para a execução da seleção da amostra, 

e após decisões operacionais para cada amostra resultou em 920 observações finais. 
 

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA 

Descrição 

Nº 

Obs. Exclusões 

Total de observações na base de dados Economática (2010 a 2018) 5.980  

Após excluir instituições financeiras (Bancos, fundos, Corretoras) 4.860 1.120 

Após exclusão das obs. de empresas com patrimônio líquido <0 4.367 493 

Após exclusão das empresas sem ações ordinárias 3.486 881 

Após eliminar obs. faltantes p/ ativo total, valor de mercado, liquidez, ROE, e dados da 

DVA. 920 

 

2.566 

Total de observações restantes: 920   

Fonte: Elaboração própria   

 

Para reduzir a ocorrência de outliers extremos e evitar análises com valores que possam 

vir a comprometer a amostra, todas as variáveis utilizadas nas regressões foram submetidas ao 

método de winsorização a 1% em cada extremidade da distribuição. 

 

3.2.1 Variáveis Explicadas 

Capital Intelectual (VAIC): A métrica a de Pulic (2000a, b) e Fire e Willams (2003) foi 

utilizada para modelagem da pesquisa, como também de Riahi-Belkaoui (2003), onde o VAIC 

é o resultado dos três elementos: VACA (Eficiência de Capital Empregado), VAHU (Eficiência 

de Capital Humano), STVA (Eficiência de Capital Estrutural), como também precisamos 

calcular o valor da riqueza gerada pelas empresas (valor adicionado). Com isso, em nossa 

pesquisa adotamos novas siglas para melhor entendimento: VACA passou a ser chamada de 

ECE ou Eficiência de Capital Empregado; VAHU passou a ser chamada de ECH ou Eficiência 

de Capital Humano; e STVA passou a ser chamada de ECS ou Eficiência de Capital Estrutural; 

e espera-se que o impacto destas variáveis sejam positivos.Precisou-se gerar o VAICe – Value 

Added Intelectual Coefficiente, e para isso, se fez necessário mensurar o valor adicionado (VA) 

que será utilizado para encontrar o VAICe. Com isso, calculando o valor adicionado (VA): 

 

VA=SAÍDAS (VENDAS TOTAIS)-ENTRADAS (CUSTOS DE MATERIAIS TOTAIS)  (1) 

 

Tendo como base a visão das partes interessadas de (Donaldson e Preston, 1995), Chen, 

Cheng e Hwang (2005) adotaram uma definição mais ampla de valor adicionado. Esta visão 

das partes interessadas é sustentada em que qualquer grupo que possa afetar ou ser afetado pela 

conquista dos objetivos de uma organização, deve ter uma “participação” na organização. Esses 

grupos de destaque estão incluídos os acionistas, credores, empregados, a sociedade e os 

impostos (governo); Assim, quando medimos o desempenho das empresas, a medida mais 

ampla do valor agregado na visão das partes interessadas é mais eficiente do que a do lucro 

contábil, onde calcula somente retornos para os acionistas (Chen, Cheng & Hwang, 2005). 

Tendo como base os estudos de Riahi-Belkaoui (2003), o cálculo do valor adicionado 

foi expresso como impostos (governo) e a sociedade; assim, quando medem desempenho das 

empresas, existe uma equação mais ampla: 
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ML=RLC-CMS-DP-SE-JR-DD-IMP                                                                (2) 

 

Em que: 

ML: Mudanças nos lucros acumulados; RLC: Receita líquida de vendas; CMS: Compras 

de materiais e serviços; DP: Depreciações; SE: Salários dos empregados; JR: Juros; DD: 

Dividendos; e IMP: Impostos. 

A equação (2) pode ser reorganizada das seguintes formas (3) e (4):  

 

RLC-CMS=DP+ SE+JR+DD+IMP+ML                                               (3) 

RLC-CMS-DP= SE+JR+DD+IMP+ML                                               (4) 

 

Segundo os autores Chen, Cheng e Hwang (2005), a equação (3) é uma equação com 

uma roupagem de valor agregado líquido, onde do lado esquerdo das equações considera-se o 

valor bruto/líquido adicionado, e do lado direito das equações está representado a distribuição 

do valor gerado do período pelas empresas, ao qual, está embutido nesta distribuição os 

empregados, acionistas, governo e possuidores de dívidas. Com isso, foi utilizada a fórmula 

desenvolvida pelos autores Chen, Cheng e Hwang (2005), onde o valor adicionado (VA) ficou 

definido como valor líquido criado pelas empresas ao longo do ano, onde é o resultado da receita 

líquida sob a premissa de excedente limpo (RAI), gerada através da soma dos dividendos mais 

as mudanças nos lucros acumulados, a equação (4) pode ser explicada logo abaixo: 

 

VA=RLC-CMS-DP=SE+JR+IMP+RAI                                                   (5) 

 

Em que: 

VA: Valor adicionado; RLC: Receita líquida de vendas; CMS: Compras de materiais e serviços; 

DP: Depreciações; SE: Salários dos empregados; JR: Juros; IMP: Impostos; e RAI: Receita 

após impostos. 

Após encontrarmos o Valor Adicionado (VA), precisaremos entender os três principais 

componentes dos recursos das empresas, CE (capital empregado), CH (capital humano) e CS 

(capital estrutural). Seguindo a métrica de Pulic (2000a,b) e Firer e Willams (2003), tais 

elementos são definidos da seguinte forma: 

 

CE = Capital físico + Ativos financeiros = Total de ativos – Ativos intangíveis 

CH = Gasto total com funcionários 

CS = Valor adicionado – Gasto total com funcionários 

 

Em que: 

CE: Capital empregado; CH: Capital humano; e CS: Capital estrutural. 

Tendo como base a visão dos recursos das empresas do autor Riahi-Belkaoui (2003), 

dividimos os recursos das empresas em CE (capital empregado) e CH (capital humano). Esta 

visão sustenta que os recursos das empresas são a principal motivação por trás do desempenho 

da empresa e da competitividade, ao qual incluem tanto os ativos tangíveis como os intangíveis 

(Chen et al., 2005). CE é considerada uma proxy para os recursos tangíveis das empresas e CH 

é uma medida de essenciais recursos intangíveis. 

Eficiência de Capital Empregado (ECE), esta variável é calculada por meio da divisão 

do valor adicionado dividido pelos ativos físicos somados aos ativos financeiros ou totais dos 

ativos subtraídos dos ativos intangíveis (Capital Empregado). A utilização dessa variável se 

justifica pelo fato de haver possibilidade de correlação com o desempenho da firma e na criação 

de valor (Chen et al., 2005; Ariff & Van Zijl, 2016; Pablos, 2003; Carpenter et al. 2001; Firer 

& Willams, 2003).  
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Eficiência de Capital Humano (ECH), esta variável foi calculada por meio da divisão 

do valor adicionado sobre os gastos totais com funcionários (Capital Humano). A utilização 

dessa variável se justifica pelo fato de haver possibilidade de correlação com o desempenho da 

firma e na criação de valor (Chen et al., 2005; Ariff & Van Zijl, 2016; Pablos, 2003; Carpenter 

et al. 2001; Firer & Willams, 2003). Pesquisadores evidenciaram que o capital humano é um 

dos principais elementos que influencia no desempenho financeiro e na riqueza do acionista 

(Carpenter et al., 2001; McKelvie & Davidsson, 2006; Appuhami, 2007).  

Eficiência de Capital Estrutural (ECS), esta variável foi calculada por meio da divisão 

do capital estrutural (valor adicionado subtraindo os gastos totais com funcionários) sobre o 

valor adicionado. A utilização dessa variável se justifica pelo fato de haver possibilidade de 

correlação com o desempenho da firma e na criação de valor (Chen et al., 2005; Ariff& Van 

Zijl, 2016; Ashton, 2007; Firer & Willams, 2003; Appuhami, 2007). 

Somando os três elementos, resulta o VAIC: 

 

VAIC=ECE+ECH+ECS                                                                            (6) 

 

Em que: 

VAIC: Eficiência de capital intelectual; ECE: Eficiência de capital empregado; ECH: 

Eficiência de capital humano; e ECS: Eficiência de capital estrutural. 

O VAIC será utilizado para testarmos as seguintes hipóteses: H1, H2a, H2b, H3 e H4. 

Já os elementos ECE, ECH e ECS serão utilizados para testarmos a hipótese H1.  

 

3.2.2 Variáveis Explicativas 

Valor de mercado (Vm): indica o índice de valor de mercado para o patrimônio líquido 

(Market-to-book) da empresa i no período t, onde é medido pelo valor de mercado sobre o valor 

contábil das ações ordinárias (Cheng et al., 2005). Espera-se que o impacto desta variável seja 

positivo.  

Abaixo identificamos a fórmula utilizada para chegarmos ao valor da empresa, ao qual 

o valor de mercado das ações ordinárias identificado pelo nº de ações ordinárias multiplicado 

pelo preço final das ações do ano t é dividido pelo valor contábil das ações ordinárias o 

patrimônio líquido. 

 

𝑉𝑀𝑖𝑡 =
𝑁º𝐴ÇÕ𝐸𝑆 𝑂𝑅𝐷𝐼𝑁Á𝑅𝐼𝐴𝑆 𝐸𝑀 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴ÇÃ𝑂 𝑥 𝑃𝑡1

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀Ô𝑁𝐼𝑂 𝐿Í𝑄𝑈𝐼𝐷𝑂
     (7) 

 

Em que: 

Pt1 significa preço de mercado por ação da empresa i no final do período t.  

Tamanho da empresa (Tam): Grandes empresas podem ter um desempenho melhor, pois 

elas possuem mais recursos e capacidades e índices melhores de eficiência (Majundar, 1997). 

Há estudos que analisam o efeito do tamanho da empresa sobre o desempenho das empresas, 

ao qual e indicam que quanto maior for as empresas, tendem a ter maior lucratividade (Hejazi, 

Ghanbari, & Aliopur, 2016). Esta variável é medida como logaritmo natural do valor contábil 

dos ativos totais (Alipour, 2012); Os Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): 

Nesta variável foram utilizados gastos com P&D para indicar capital inovador, e para evitar o 

efeito da proporcionalidade fizemos uso do mesmo denominador utilizado na variável 

explicada, que são os números das ações ordinárias (Cheng et al., 2005). Estes investimentos 

em P&D irão impactar adicionando ou não valor às empresas, onde se espera que o sinal seja 

positivo, ou seja que adicione valor nas empresas. 

Investimentos em Propaganda (Prop): Nesta variável foram utilizados gastos com 

propaganda para indicar capital relacional e para evitar o efeito da proporcionalidade fizemos 

uso do mesmo denominador utilizado na variável explicada, que são os números das ações 
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ordinárias (Cheng et al., 2005). Estes investimentos em propaganda irão indicar irão impactar 

adicionando ou não valor às empresas, onde se espera que o sinal seja positivo, ou seja que 

adicione valor nas empresas. 

 

3.2.3 Variáveis de Controles 

As variáveis de controles selecionadas abaixo para comporem os modelos empíricos 

surgiram nas aplicações anteriormente utilizadas por diversos autores na relação das empresas 

com desempenho financeiro, geração de valor e valor de mercado.  

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE): Esta variável foi calculada através do lucro 

antes dos impostos dividido pelo patrimônio líquido. A utilização dessa variável se justifica 

pelo fato de haver possibilidade de correlação entre os investimentos em P&D e propaganda 

com desempenho da firma (Chen et al., 2005; Firer & Willams, 2003). Onde se espera que o 

sinal seja positivo; Crescimento das receitas (∆Cresc. Rec.): Esta variável foi calculada por 

meio das receitas do ano corrente dividida pelas receitas do ano anterior, menos 1 e 

multiplicando por 100%. A utilização dessa variável se justifica pelo fato de haver possibilidade 

de correlação entre os investimentos em P&D e propaganda com desempenho da firma (Chen 

et al., 2005; Ahangar, 2011). Onde se espera que o sinal seja positivo. 

Liquidez Corrente (Liq. Cor.): Existe uma associação positiva na relação entre possuir 

liquidez e desempenho das empresas, onde empresas com maior liquidez possuem maior 

lucratividade. A liquidez é calculada através da proporção corrente, em que é gerada, por meio 

do cálculo da razão entre o ativo circulante pelo passivo circulante. Está variável deve ter um 

efeito positivo sobre o desempenho da empresa (Al-Farooque et al., 2010; Barney, 2002). Onde 

se espera que o sinal seja positivo. 

 

3.2.4 Modelos Econométricos Propostos 

Em nossos modelos econométricos propostos, a equação (8) irá identificar o impacto 

das variáveis valor de mercado, tamanho, P&D, Propaganda, Crescimento das receitas, 

Liquidez corrente e Retorno do patrimônio líquido sobre o CI que é nossa variável explicada; 

Já a equação (9), teremos como variáveis explicadas os elementos que constituem o (CI), que 

são eficiência de capital empregado (ECE), eficiência de capital humano (ECH) e eficiência de 

capital estrutura (ECS),  com o objetivo de identificar os impactos das demais variáveis nestes 

elementos do CI. Iremos fazer algumas interações da variável Propaganda com as variáveis 

valor de mercado (Market-to-book) e tamanho, objetivando verificar o impacto que elas darão 

no CI e em seus elementos que o compõe. 
(8) 

𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙.𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑉𝑚𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃&𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑟𝑜𝑝.𝑖𝑡+ 𝛽5𝑃𝑟𝑜𝑝. 𝑣𝑠𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑃𝑟𝑜𝑝. 𝑣𝑠𝑉𝑚𝑖𝑡 + 𝛽7𝑉𝑚𝑣𝑠𝑇𝑎𝑚𝑣𝑠𝑃𝑟𝑜𝑝.𝑖𝑡+ ∑ 𝛽𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑘
𝑖𝑡

+ Ԑ𝑖𝑡 

(9) 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝐼𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑉𝑚𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃&𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑟𝑜𝑝.𝑖𝑡+ 𝛽5𝑃𝑟𝑜𝑝𝑣𝑠𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑃𝑟𝑜𝑝. 𝑣𝑠𝑉𝑚𝑖𝑡 + 𝛽7𝑉𝑚𝑣𝑠𝑇𝑎𝑚𝑣𝑠𝑃𝑟𝑜𝑝.𝑖𝑡+ ∑ 𝛽𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑘
𝑖𝑡

+ Ԑ𝑖𝑡 

Em que: 

Vm significa valor de mercado (Market-to-book); Tam significa tamanho das empresas 

(ln do ativo); P&D significa investimentos em pesquisa e desenvolvimento; e Prop significa 

investimentos em propaganda. 

Em nossos modelos econométricos propostos, a equação (10) irá identificar o impacto 

das variáveis valor de mercado, tamanho, P&D, Propaganda, Crescimento das receitas, 

Liquidez corrente e Retorno do patrimônio líquido sobre o CI que é nossa variável explicada; 

Já a equação (11), teremos como variáveis explicadas os elementos que constituem o (CI), que 

são eficiência de capital empregado (ECE), eficiência de capital humano (ECH) e eficiência de 
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capital estrutura (ECS), com o objetivo de identificar os impactos das demais variáveis nestes 

elementos do CI. Iremos fazer algumas interações da variável P&D com as variáveis valor de 

mercado (Market-to-book) e tamanho, objetivando verificar o impacto que elas darão no CI e 

em seus elementos que o compõe. 

 
(10) 

𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙.𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑉𝑚𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃&𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑟𝑜𝑝.𝑖𝑡+ 𝛽5𝑃&𝐷𝑣𝑠𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑃&𝐷𝑣𝑠𝑉𝑚𝑖𝑡 + 𝛽7𝑉𝑚𝑣𝑠𝑇𝑎𝑚𝑣𝑠𝑃&𝐷.𝑖𝑡+ ∑ 𝛽𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑘
𝑖𝑡

+ Ԑ𝑖𝑡 

(11) 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑉𝑚𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃&𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑟𝑜𝑝.𝑖𝑡+ 𝛽5𝑃&𝐷𝑣𝑠𝑇𝑎𝑚𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑃&𝐷𝑣𝑠𝑉𝑚𝑖𝑡 + 𝛽7𝑉𝑚𝑣𝑠𝑇𝑎𝑚𝑣𝑠𝑃&𝐷.𝑖𝑡+ ∑ 𝛽𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑘
𝑖𝑡

+ Ԑ𝑖𝑡 

 

Em que: 

Vm significa valor de mercado (Market-to-book); Tam significa tamanho das empresas 

(ln do ativo); P&D significa investimentos em pesquisa e desenvolvimento; e Prop significa 

investimentos em propaganda; 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS  

4.1 Estatística Descritiva 

Com base nos dados coletados e por meio dos procedimentos realizados na metodologia, 

a Tabela 2 apresenta a estatística descritiva das variáveis utilizadas dos modelos detalhados nas 

equações 8, 9, 10 e 11, com o número de observações e as medidas de posição e dispersão, com 

informações das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) que tem ou não tem 

investimentos em P&D e propaganda. 

 

TABELA 2 – ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Variável Obs Média DP Mín Máx 

CI 920 16.86 12.81 4.52  69.62  

ECE 920 1.04 0.77 0.06  3.68  

ECH 920 14.92 12.78 2.77  68.18  

ECS 920 0.89 0.07 0.66  0.99  

Vm 920 2.04 2.26 0.10  14.08  

Tam 920 14.91 1.66 10.33  18.96  

PD 920 0.03 0.15 0  1.18  

Prop 920 0.11 0.45 0  2.91  

PropTam 920 1.60 6.60 0  43.16  

PDTam 920 0.48 2.22 0  17.30  

PDVm 920 0.06 0.28 0  2.23  

PropVm 920 0.23 0.97 0  6.73  

VmTamPD 920 0.91 4.45 0  35.30  

VmTamProp 920 3.35 14.25 0  97.62  

Liq 920 2.04 2.03  0.32  16.63 

ROE 920 -0.02 0.48 -3.12 0.69 

CR 920 0.07 0.28 -0.92 1.15 

Fonte: Elaboração Própria 
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Na amostra apresentada é notável que a média de valor de mercado das empresas 

brasileiras é muito baixa, já à média do tamanho é relativamente alta, podendo explicar um 

pouco das características de nosso país, onde é composto por empresas grandes em termos de 

estrutura física, mas não em termos de valorização de mercado. 

Com base na Tabela 2, verificou-se que a média do CI das firmas foi de 

aproximadamente 16.86. Deste valor, observou-se que, em média, o capital humano foi o 

principal elemento impactante. Pode-se observar, que as médias das empresas que investem em 

P&D e propaganda são baixas no mercado brasileiro, indicando o baixo número de empresas 

que investem nestas atividades. O capital humano (ECH) possui um desvio padrão 

relativamente alto, indicando que em nossa amostra, esta variável oscila 12.78 da média. Com 

relação às variáveis que envolvem P&D e propaganda, é notável a discrepância de valores de 

mínimo e máximo, haja vista, que este tipo de atividade ainda está sendo pouco praticada no 

mercado brasileiro, podendo-se dizer que é um país emergente.  Através do índice de 

crescimento das receitas é possível verificar um interessante crescimento das vendas das 

empresas brasileiras no período de 2010 a 2018, ao qual possui uma média de 7% ao ano. 

 

4.4 Análise das Regressões 

A Tabela 3 apresenta os resultados das regressões dos modelos (8) e (10). 

 

TABELA 3 – COMPARATIVO DAS REGRESSÕES 

  VAIC ECE   ECH   ECS   

Equações (8) (10) (8) (10) (8) (10) (9) (11) 

Vm 0.41** 0.41** 0.01 0.03*** 0.39** 0.39** 0.00** 0.00*** 

Tamanho 0.75*** 0.90*** -0.13*** -0.13*** 0.87*** 1.03*** 0.01*** 0.01*** 

P&D  -14.86*** 195.78*** -0.31*** 0.0064 -14.48*** 194.82*** -0.05*** 0.89*** 

Propaganda  23.76*** 1.13** -1.11* 0.0487 24.71*** 1.06** 0.16*** 0.02*** 

Prop.Tam -1.54*** 0.06  -1.59*** -0.01*** 

Prop.Vm -8.40*** 1.67*** -9.97** -0.06  

VmTamProp. 0.61** -0.11*** 0.701** 0.00*  

Cresc. Receitas 4.63*** 4.33*** -0.09 -0.0854 4.67*** 4.37*** 0.02** 0.02** 

Liq. Corrente -0.68*** -0.71*** -0.09*** -0.09*** -0.59*** -0.62*** -0.00** -0.00** 

ROE 1.11 1.07 0.11* 0.10* 0.99 0.95 0.01** 0.01** 

P&DTam  -14.68*** -0.00  -14.61*** -0.06*** 

P&DVm  -72.64*** -0.21  -71.86*** -0.34*** 

VmTamP&D  4.75*** 0.00  4.72*** 0.02*** 

Constante 0.69 -1.35 2.48*** 2.54*** -2.52 -4.61 0.68*** 0.67*** 

Obs 920 920 920 920 920 920 920 920 

R² 0.42 0.43 0.33 0.32 0.42 0.44 0.42 0.44 

Fonte: Elaboração própria. ***, **, *, estatisticamente significantes ao nível de 1%, 5% e 10%, respectivamente.  

 

Segundo a Tabela 3, dadas as estimativas da equação 8, verificou-se que apenas a 

variável ROE e a constante não foram médias significativas. Nesta mesma equação, identificou-

se que as interações dos investimentos em propaganda com tamanho das empresas (Prop.Tam) 

e com valor de mercado (Prop.Vm), estavam impactando no CI negativamente e 

significativamente com 1%, porém quando analisamos os investimentos em propaganda 

isoladamente, eles passam a impactar positivamente e significativamente com 1%, indicando 

que está potencializando o efeito do CI nas empresas com o capital relacional. 

Com base na Tabela 3, conforme resultados estatísticos analisados, os investimentos em 

P&D isoladamente impactaram negativamente e significativamente com 1%, como também a 

variável liq. corrente, indicando que não necessariamente as empresas que possuem um bom 
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CI, obrigatoriamente tem que ter uma boa liquidez, até porque as empresas precisam investir e 

fazerem bom uso dos recursos físicos, financeiros, humanos e estruturais, porém está em 

desacordo com o sinal esperado, devido a literatura indicar que o capital intelectual possui 

relação positiva com o desempenho financeiro das empresas. Já a variável crescimento das 

receitas, impactou positivamente e significativamente no CI das duas equações (8) e (10), 

explicando que as empresas quando aumentam suas vendas, consequentemente aumentam os 

lucros, com isso tendo condições de investirem cada vez mais, confirmando o sinal esperado. 

A partir da Tabela 3, analisando a variável capital intelectual - VAICe (Pulic, 1999, 

2000), verificou-se que, com 5% de significância nas equações (8) e (10), o valor de mercado 

(Vm) impacta positivamente no CI agregado (VAIC), indicando que o valor de mercado das 

empresas possuem uma relação positiva com o CI, evidenciando que está impactando 

positivamente através da eficiente manipulação de recursos, sendo o coeficiente positivo nas 

duas regressões. Portanto, o valor de mercado impacta significativamente e positivamente no 

capital intelectual das empresas, validando nossa H1. 

O valor de mercado em praticamente todas as regressões foi significante e positivo, 

como também interagimos o valor de mercado com o tamanho das empresas e os investimentos 

em P&D e Propaganda, onde seus resultados foram positivos e significantes, indicando que as 

empresas mais valorizadas tendem a ter mais CI, valorização de seus funcionários, de suas 

estruturas, marcas e patentes e processos internos, validando nossa H2a. 

A Tabela 3 também apresenta os resultados das regressões dos modelos (9) e (11) 

propostos. Onde as variáveis que não foram significativas foram: valor de mercado (Vm), 

Prop.Tam e Crescimento das receitas. Porém em nossos resultados com nossa variável 

explicada ECE, a maioria das nossas variáveis explicativas impactaram negativamente. Como 

também o valor de mercado (Vm) com o capital empregado (ECE) nas regressões (9) e (11), 

não foi significativo na regressão (9), porém na regressão (11) impactou positivamente com 1% 

de significância, indicando que o valor de mercado influencia diretamente na eficiência do 

capital empregado, ou seja, empresas valorizadas tendem a ter uma gestão financeira mais 

estabilizada ou uma gestão eficiente de seus recursos, atuando unindo o capital humano ao 

capital estrutural, fornecendo condições melhores para os colaboradores utilizarem as estruturas 

das empresas para serem mais produtivos, como por exemplo: cursos, treinamentos, EPI’s e 

mais tecnologia atrelada aos maquinários na produção. 

Com relação a variável tamanho das empresas, dada a Tabela 3, esta variável impactou 

significativamente com 1% e negativamente na eficiência de capital empregado (ECE), onde 

está variável significa a eficiência na gestão do capital financeiro empregado nas empresas, 

portanto o tamanho das empresas contraria o capital financeiro, haja vista que ele é uma variável 

que possui semelhança com o capital estrutural pelo fato de possuir ativos móveis, imóveis e 

estruturais das empresas. Porém esta variável VmTamProp em que usamos na regressão (9) 

com a variável eficiência de capital empregado (ECE) como variável dependente, estes 

investimentos não impactaram positivamente, haja vista que a eficiência de capital empregado 

e o tamanho não possuem relações positivas, pelo qual o capital empregado é composto por 

ativos físicos e financeiros aplicados e não estruturais ou imobilizados. 

Dada a Tabela 3, a variável P&D equação (9) está impactando negativamente e 

significativamente com 1% no capital humano (ECH), porém na equação (11) está impactando 

positivamente e significativamente com 1% no capital humano (ECH), levando em 

consideração as interações com tamanho das empresas (P&DTam) e com valor de mercado 

(P&DVm), onde ambas estão impactando negativamente. Já a variável propaganda nas 

equações (9) e (11), está impactando positivamente e significativamente no capital humano 

(ECH). 

A variável Tamanho das empresas informado na Tabela 3, impactou positivamente e 

significativamente com 1%, sendo fundamental na constituição do CI das empresas, ao qual 
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pesquisas anteriores indicam que o tamanho influencia na quantidade de funcionários das 

empresas, na remuneração dos CEO’s e no porte das empresas validando nossa H2b. Com 

relação a nossa H3, a variável VmTamP&D na Tabela 3, está impactando significativamente e 

positivamente no CI agregado na regressão (10), com 1% de significância no CI agregado, já 

na regressão (11), está impactando positivamente no capital humano (ECH) e no capital 

estrutural (ECS) com 1% de significância, indicando que empresas com mesmo valor de 

mercado e tamanho das empresas tendem a ter maior qualidade, controle e eficiência na gestão 

dos investimentos em P&D, influenciando positivamente no CI, validando nossa H3. 

Através da Tabela 3, testamos a nossa H4, onde constam a variável VmTamProp, ao 

qual indica que as empresas de mesmo tamanho e valor de mercado que investem em 

propaganda estão impactando significativamente e positivamente no CI na regressão (8), com 

5% de significância no CI agregado, e na regressão (9) no capital humano e no capital estrutural, 

também com 5% e 10% de significância, indicando que empresas com o mesmo valor de 

mercado e tamanho tendem a gerir de forma mais eficiente seus investimentos em propaganda, 

fazendo com que influenciem no CI das empresas gerando crescimento das vendas e 

reconhecimento das marcas por exemplo,  validando nossa H4. Já o valor de mercado, impactou 

no capital humano (ECH) significativamente e positivamente com 5% de significância nas duas 

regressões (9) e (11), indicando que empresas valorizadas tendem a ter melhor capital humano, 

se tratando de valorização profissional, motivacional e expertises dos funcionários. 

A única variável na Tabela 3 que não foi significativa nas duas equações (9) e (11) foi 

a variável de interação (Prop.Vam). Se tratando da variável valor de mercado (Vm) para com o 

capital estrutural (ECS), o  seu impacto na regressão (9) foi de 5% de significância, e na 

regressão (11) foi de 1% de significância, indicando interferência na eficiência de capital 

estrutural das empresas, valorizando os produtos e processos internos das empresas. Já os 

investimentos em P&D na regressão (9) impactou negativamente e significativamente, já na 

regressão (11) positivamente e significativamente, ambas com 1% de significância. Com 

relação aos investimentos em propaganda, impactou positivamente e significativamente com 

1%, indicando que tais investimentos são importantes para o capital estrutural das empresas, 

haja vista que uma empresa bem estruturada e com bons investimentos em propaganda, podem 

potencializar seu ganho de mercado e aumentar suas vendas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa evidencia que no mercado brasileiro poucas empresas conseguem investir 

em P&D devido a burocratização dos órgãos reguladores, acúmulo de funções de gestores e os 

fatores mercadológicos, fazendo com desperte nestes órgãos a vontade de inovar ou otimizar a 

regulamentação destes investimentos. Além disso, este estudo comprova a importância de se 

investir em propaganda, tornando mais visível a necessidade de as empresas investirem neste 

tipo de capital. 

Esse trabalho comprovou que a maior parcela de CI das empresas é composto por capital 

humano, onde é o elemento principal do CI das empresas, como também o CI pode ser 

potencializado absorvendo valor do capital inovador (investimentos de P&D) e do capital 

relacional (investimentos em propaganda). Nosso estudo evidenciou que empresas estruturadas 

com mesmo tamanho e valor de mercado, tendem a ter melhores níveis de CI, onde na 

atualidade os investidores sendo mais detalhistas em suas análises, estão dando mais relevância 

nos ativos intangíveis das empresas que nele o CI se enquadra. 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, identificamos algumas empresas que não 

possuíam dados na DVA (Demonstração do Valor Adicionado), como também dados 

detalhados sobre investimentos em P&D e em propaganda, limitando esta pesquisa. Como 

sugestão de pesquisas futuras, pede-se para avaliar as empresas financeiras excluídas da 
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amostra, como também o CI e o valor de mercado com outras métricas, fazendo com que a 

amostra não perca tantas observações. 
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