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Resumo:  
Com o aumento da competitividade, as empresas começaram a traçar novas estratégias para 
criar valor e obter melhor desempenho. O investimento nos ativos intangíveis tem sido uma 
alternativa para ampliar o desempenho, tanto financeiro, quanto econômico. Dessa maneira, o 
presente trabalho tem como objetivo verificar a relação existente entre o grau de 
intangibilidade e o desempenho econômicos das empresas de capital aberto no Brasil, 
considerando os níveis diferenciados de governança.  Para tanto, estimou-se modelos de 
regressão de dados em painel para uma amostra de 172 empresas não financeiras de capital 
aberto no período de 2011 a 2015. Para o manuseio dos dados foram utilizados métodos 
estatísticos da regressão de dados em painel, teste de normalidade, de homocedasticidade, 
breusch-pagan e teste de Hausman. Os resultados revelaram que o grau de intangibilidade 
(GI) tem uma relação positiva e significativa com o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), 
mas não foram encontrados resultados significativos para o retorno sobre o ativo (ROA) para 
ambas as amostras. No que se refere a empresas com distintos níveis de governança 
corporativa não foram encontradas diferenças significativas entre o grau de intangibilidade e o 
desempenho econômico. 
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1. Introdução  
Diversos autores têm discutido a relação entre intangibilidade e o desempenho das empresas 
(LEV, 2001; KAYO e FAMÁ, 2004; PEREZ; FAMÁ, 2006, COLAUTO et al.,2009; 
CARVALHO, KAYO, MARTIN, 2010; MACHADO; FAMÁ, 2011; NASCIMENTO et al., 
2012; MAZZIONI et al., 2014; MACHADO e CARVALHO e PEIXOTO, 2017).  No 
entanto, ainda não existe um consenso de que um aumento dos ativos intangíveis da empresa 
possa proporcionar maior desempenho econômico na mesma.  
Com as constantes mudanças que o mercado vem sofrendo no decorrer dos anos, muitos 
aspectos do ambiente econômico vêm se alterando de maneira muito ágil, tais como: 
concorrência, inovações, capital intelectual, entre outros, influenciando as empresas a se 
diferenciarem no mercado, buscando cada vez mais formas de obter vantagens competitivas.  
Com isso, as organizações passaram a ter uma visão mais estratégica em relação aos ativos 
intangíveis.  Segundo Machado e Famá (2011), a mudança dessa realidade começou a partir 
da década de 1970, com a liberação de taxas de câmbio e o início de tendências de 
privatizações ao redor do mundo, fazendo com que a economia se desenvolvesse e empresas 
investissem em pesquisa e desenvolvimento, juntamente com o surgimento das marcas. 
Antunes e Martins (2002) afirmam que a economia vem passando por processos de 
transformação, acentuando valor ao conhecimento, na qual os ativos intangíveis são vistos 
como um recurso econômico. 
Esse desenvolvimento do mercado propiciou maior interesse no estudo dos ativos intangíveis. 
Tal interesse advém da maneira como esses ativos têm se valorizado nas empresas (FIETZ e 
SCAPIN, 2008). De acordo com Machado e Famá (2011), o ambiente competitivo faz com 
que as empresas desenvolvam esforços para gerir melhor seus ativos intangíveis. Lev (2001) 
afirma que os ativos intangíveis são atribuídos à concorrência ocasionada pela globalização e 
ao surgimento de novas tecnologias, levando organizações a se estruturarem a partir dos 
ativos intangíveis, com agregação de valor para a empresa no mercado. Dessa maneira, Cunha 
(2006) considera que as empresas que possuem um valor maior concentrado neste tipo de 
ativos são mais competitivas no mercado. 

Os estudos internacionais e nacionais ainda revelam resultados contraditórios ao relacionar o 
grau de intangibilidade com o desemprenho das empresas.  Alguns autores como Lev (2001), 
Perez e Famá (2006),  Colauto et al. (2009),  Mazzioni et al. (2014) Gamayuni (2015)  
indicam que, o quanto maior o grau de intangibilidade, maior seria a lucratividade e 
rentabilidade das empresas; e por outro lado, Cannolly e Hirshey (1984), Bontis, Keow e 
Richardson (2000), Antunes e Martins (2007), Esslin et al. (2009), Zéghal e Maaloul (2010), 
Carvalho, Kayo e Martin (2010) e Nascimento et al. (2012), Machado e Carvalho e Peixoto 
(2017)  não encontraram tal relação.  

Assim, considerando que não existe consenso sobre a relação entre intangibilidade e 
desempenho, este estudo pretende contribuir para o debate empírico sobre o tema no Brasil 
em duas direções: ao testar a relação entre intangibilidade e desempenho econômico, 
considerando os diferentes níveis de governança corporativa; e ao estimar modelos de dados 
em painel utilizando variáveis de controle financeiras e operacionais.  
No caso do Brasil, para garantir maior transparência e confiabilidade aos investidores, a 
Bovespa criou os níveis de governança corporativa para as empresas que são negociadas na 
bolsa. Dessa forma, esforços direcionados ao desenvolvimento do mercado de capitais 
brasileiro resultaram na criação de níveis que exigem maior comprometimento com as 
chamadas “boas práticas de governança corporativa”. Foram criadas três classes: Nível 1, 
Nível 2 e o Novo Mercado, sendo o Nível 1 com menor grau de exigências e o Novo 
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mercado, o maior grau. Por meio de tais níveis seria possível classificar as empresas de 
acordo com o número de obrigações adicionais à legislação brasileira (ALMEIDA e 
SCALZER e COSTA, 2006).  Com isso, espera-se que empresas com melhores níveis de 
governança tenham desempenhos diferentes das demais. Moura et al. (2013) e Zittei et al. 
(2014), revelaram que existem diferenças nos ativos intangíveis de empresas. 

Diante disto, o presente artigo busca responder o seguinte questionamento: qual a relação 
existente entre o grau de intangibilidade e o desempenho econômico das empresas de capital 
aberto no Brasil considerando os níveis diferenciados de governança? 
O objetivo geral deste trabalho é verificar a relação existente entre o grau de intangibilidade e 
o desempenho econômico das empresas de capital aberto no Brasil considerando os níveis 
diferenciados de governança da B3.   

Para atender a esse objetivo, este artigo está organizado em cinco seções, incluindo esta breve 
introdução. A segunda seção apresenta o debate teórico e empírico sobre a influência da 
inovação na produtividade das empresas. A terceira seção descreve os procedimentos 
metodológicos e os dados utilizados. A quarta seção relata os resultados do estudo empírico. 
Por fim, a quinta seção sintetiza as considerações finais. 
2. Referencial Teórico 
2.1. Ativos Intangíveis 
O estudo dos ativos intangíveis é uma das áreas mais complexas e desafiadoras da 
contabilidade e finanças empresariais, a qual apresenta algumas dificuldades de identificação, 
definição e mensuração (MACHADO E FAMÁ, 2011). Segundo Kayo e Famá (2004), a 
definição desses ativos intangíveis não é tarefa fácil. Os ativos intangíveis não possuem 
existência física, são de natureza permanente, podendo representar um conjunto estruturado 
de conhecimento, práticas e atitudes que, ao interagir com os ativos tangíveis, contribui para a 
formação de valor (KAYO e FAMÁ, 2004). 

Para se definir o termo ativo intangível, é importante que se defina o que é ativo. Ativo pode 
ser entendido como um termo que expressa bens e direitos que uma empresa detém em 
determinado momento. Hendriksen e Van Breda (1999) e Kam (1990) definem ativos, mais 
tecnicamente, como direitos a benefícios futuros sob o controle de uma organização. Para 
Machado e Famá (2011), ativos abrangem qualquer serviço futuro que proporciona a alguma 
pessoa, benefícios daquele determinado ativo como direito legal.  

O termo intangível é definido por aquilo que não pode ser palpável. Segundo Lev (2001), a 
definição de intangível, acompanhado de ativo, pode ser considerado algo que detêm 
benefícios e direitos que não possuem uma materialização financeira ou física, tendo como 
exemplos as marcas, patentes, estrutura organizacional, etc. De acordo com Iudícibus (2004) e 
Perez e Famá (2006), ainda como exemplo de intangíveis é possível citar: goodwill, gastos de 
organização, marcas e patentes, direitos autorais, franquias, custos de desenvolvimento de 
softwares, bancos de dados, concessões públicas, direitos de exploração e operação, carteira 
fiel de clientes, etc. Segundo o entendimento de Skinner (2007), a definição dos ativos 
intangíveis é difícil, uma vez que os mesmos envolvem um universo bastante abrangente em 
relação às suas definições (SKINNER, 2007 apud CRISOSTOMO, 2009). 

De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999), o reconhecimento desses ativos intangíveis 
deve seguir as regras básicas válidas para os outros ativos. Os autores afirmam que os 
critérios para reconhecimento de um ativo são: 
a) ter relação com a definição de ativo; 
b) ser relevante para que informação obtida seja uma orientação nas tomadas de decisões 
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c) serem mensuráveis, obtendo a existência de um atributo relevante de mensuração 
confiável; 
d) terem valor preciso, obtendo informações verdadeiras, precisas e neutras; 
e) os intangíveis correspondem à definição de ativo, e são difíceis de ser avaliados e seu 
custo histórico pode ser determinado da mesma forma que os tangíveis. Logo, os intangíveis 
devem ser reconhecidos como um ativo. 
Segundo Kaufmann e Scheneider (2004), há uma diversificada terminologia para os 
intangíveis e, apesar de os pesquisadores apresentarem interesse no assunto, não há consenso 
sobre as definições e termos relacionados aos ativos intangíveis, nem mesmo uma tendência. 
Existem diversos estudos com classificações diferentes. Segundo Kayo e Famá (2004), 
pesquisas como de Sveiby (1997), Stewart (1999), Lev (2001), entre outros, propõem 
classificações que se divergem em certos aspectos. Esses autores dividem os ativos 
intangíveis em duas partes: ativo intangível estrutural e capital intelectual. 

Hunter, Webster e Wyatt (2005) classificaram também os ativos intangíveis em quatro 
grupos. 

1. Capital humano, relacionado às habilidades, conhecimento e experiência dos 
colaboradores da organização; 
2. Capital organizacional (ou infraestrutura), relacionado à forma de estruturação da 
empresa, procedimentos e rotinas operacionais ou de negócio; 
3. Capital relacional (ou de mercado), relacionado à carteira de fornecedores, clientes, 
parceiros e associados do negócio; 
4. Propriedade intelectual, relacionado às marcas, patentes, direitos de licenciamento, 
design, entre outros. 

Segundo Kaplan e Norton (2004), é de grande relevância o gerenciamento desses ativos 
intangíveis, pois o valor das empresas deriva cada vez mais desses ativos de conhecimento. 
Deste modo, observa-se que é importante a mensuração dos mesmos com o devido destaque 
para que os investimentos sejam mais adequados em relação a esses ativos. 

2.2. Métodos de Mensuração dos Ativos intangíveis  
Existem diversas maneiras e métodos para a mensuração dos ativos intangíveis, mas segundo 
Fietz e Scarpin (2008), mesmo o mercado reconhecendo o valor dos intangíveis nas 
organizações, a contabilidade não tem conseguido acompanhar a evolução no que tange à 
mensuração, reconhecimento e evidenciação desses ativos. 
Segundo Decker (2013), como os ativos intangíveis não possuem definição claramente 
perceptível, os mesmos são de difícil mensuração. De acordo com Meneses, Ponte e 
Mapurunga (2011), para que possa ser realizada a mensuração dos ativos intangíveis, é 
necessário que ocorra custos com a aquisição dos mesmos.  
Conforme Arnosti e Neumann (2001), o distanciamento entre o valor do mercado e o contábil 
faz com que a mensuração dos ativos intangíveis seja difícil, pois muitas vezes, essas duas 
variáveis estão ligadas ao valor agregado dos ativos intangíveis. Wilson e Stenson (2008) 
afirmam que a dificuldade de obter um valor para esses ativos intangíveis ocorre porque os 
mesmos estão ligados a um contexto, o que pode gerar diversas interpretações. 

Desta forma, sobre a classificação das mensurações dos intangíveis, Sveiby (2010) em seu 
artigo, categorizou diversos deles que foram separados em quatro abordagens que se 
relacionavam com quatro diferentes tipos de mensuração: Direct Intellectual Capital Methods 
(DIC), Market Capitalization Methods (MCM), Return on Assets methods (ROA), Scorecard 
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Methods (SC). Essa categorização se deu através de métodos de mensuração já estudados por 
outros autores de 1950 a 2009. 
Segundo Sveiby (2010), esse estudo foi uma expansão da classificação sugerida por Williams 
(2000) a qual cada método de mensuração apresenta diferentes vantagens. Antes de relatar 
essas vantagens é importante saber o que vem a ser cada método, de acordo com Sveiby 
(2010): 

• Direct Intellectual Capital Methods (DIC) - estima o valor dos ativos intangíveis 
identificando seus diversos componentes. Obtendo a identificação desses componentes,  pode-
se avaliar estes diretamente, individualmente e como coeficiente agregado; 
• Market Capitalization Methods (MCM) - cálculo da diferença do valor de mercado e 
patrimônio líquido de uma empresa com o valor do seu capital intelectual ou dos ativos 
intangíveis;   
• Return on Assets methods (ROA): cálculo do lucro antes do imposto estimado e 
divisão pelos ativos intangíveis da empresa. A partir do resultado (ROA), este é comparado à 
média da indústria, e a diferença encontrada é multiplicada pelos ativos tangíveis calculando o 
ganho médio anual dos ativos intangíveis. 
• Scorecard Methods (SC): semelhante aos métodos DIC. Os componentes dos ativos 
intangíveis são identificando, propiciando a geração de indicadores e índices relatados em 
scorecards ou como gráficos. 
Segundo Sveiby (2010), os métodos como MCM e ROA são úteis para as avaliações de 
mercado e situações de fusões e aquisições, podendo ser utilizados também para comparação 
de empresas do mesmo setor, ilustrando o valor dos ativos intangíveis. Já os métodos DIC e 
SC criam uma imagem mais abrangente da situação da empresa, sendo aplicados facilmente 
em qualquer nível de uma organização. São medidos mais próximo ao evento, fazendo com 
que relatórios sejam emitidos mais rapidamente e com maior precisão. 
2.3. Evidências empíricas     

Diversos estudos, buscam encontrar evidências para compreender a relação entre o grau de 
intangibilidade e o desempenho econômico. Para Teece (2000), os ativos intangíveis e o 
capital intelectual são fatores que influenciam na sustentabilidade de suas vantagens 
competitivas e no crescimento econômico. Stewart (2001), Lev (2001) e outros autores, 
empregaram em algumas empresas o termo intangível-intensivas, que são caracterizados pelo 
intenso uso dos ativos intangíveis, o que influencia no valor de mercado, fazendo com que 
seja maior que o valor contábil da firma em questão. Já as tangíveis-intensivas, de acordo com 
Kayo e Famá (2004) envolvem uma estrutura de capital e risco específica. 

Em estudo pioneiro para empresas brasileiras, Kayo e Famá (2004) evidencia algumas 
diferenças entre os dois termos: tangível-intensivas e intangível-intensivas. Em pesquisa 
realizada com algumas empresas brasileiras e norte-americanas, o autor demonstra que a 
variável discriminatória entre as analisadas é o de nível de endividamento. Através disso, o 
pesquisador concluiu que esse nível é menor nas intangíveis-intensivas em ambos os locais, 
com empresas sendo maduras, apresentando uma alta rentabilidade e fluxo de caixa alto, 
devido à falta de projeto de investimento. Em relação aos riscos, as intangíveis-intensivas 
apresentam substancialmente maior grau de risco quando comparadas às demais firmas. Essa 
ideia, apresentada por Kayo e Famá (2004), encontra correlações com os estudos de 
Hendriksen (1965), ao afirmar sobre a importante característica dos intangíveis, qual seja, o 
grau de incerteza relacionado aos benefícios futuros. 
Para Lauretti (2011), o desempenho de uma organização está ligado à capacidade da mesma 
em gerar receitas e lucro.  Neste contexto, o papel do ativo intangível é gerar esta receita. O 
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autor também argumenta que é estabelecido nas pesquisas acadêmicas que os ativos 
intangíveis desempenham papel relevante na criação de valor nas empresas. Além disso, o 
resultado do seu estudo revela forte relação positiva entre intangibilidade e desempenho 
financeiro sustentável, e negativa com o desempenho de mercado.  Na mesma linha, Arruda e 
Mazzei (2016) relatam que o crescimento de valor da empresa reflete o entendimento comum 
de que os fatores intangíveis desempenham papel cada vez intenso no valor total das 
organizações. 

Com o intuito de verificar se o grau de intangibilidade pode ser explicado pelas informações 
contábeis nas empresas de capital aberto, Fietz e Scarpin (2008) chegaram à conclusão de que 
as informações são capazes de permitir a verificação do GI, justificada por meio do 
coeficiente de significância das variáveis utilizadas por meio da análise de regressão múltipla.  
Nascimento et al (2012), verificaram a correlação existente entre o GI e os indicadores de 
desempenho (GA, ML, ROA e ROE) das empresas do setor de tecnologia da informação e de 
telecomunicações. Neste estudo, os autores identificaram que não há diferença entre os 
segmentos em questão, contradizendo algumas pesquisas que sinalizam correlação em certos 
segmentos. 
Decker (2013) observou que, das 45 empresas pertencentes ao Índice Bovespa da Bolsa de 
Valores de São Paulo que foram relacionadas aos seus respectivos ativos intangíveis 
(BM&FBOVESPA) entre os anos de 2006 e 2011, existe maior correlação entre os 
indicadores ROE e ROA com o GI das empresas intangível-intensivas comparados às 
tangível-intensivas. 

Mazzoni et al (2014) investigaram a existência de relação entre o grau de intangibilidade e o 
desempenho econômico de empresas de capital aberto do Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul.  Para tanto, os autores estimaram modelos econométricos com dados em painel, 
utilizando efeitos fixos e aleatórios. Os resultados revelaram a influência do grau de 
intangibilidade das empresas no desempenho econômico. 
Machado, Carvalho e Peixoto (2017) verificaram a influência da intensidade tecnológica na 
relação entre o grau de intangibilidade e o desempenho econômico-financeiro na indústria 
brasileira. A técnica estatística envolveu regressão com dados em painel para efeitos fixos e 
aleatórios, conforme teste Hausman. Os resultados revelaram que não existe diferença 
significativa quanto à relação intangibilidade-desempenho entre setores com alta e média-alta 
intensidade tecnológica e baixa e média-baixa intensidade tecnológica. Ademais, observou-se 
que o grau de intangibilidade não exerceu influência significativa em indicadores, como 
ROA, ROE e retorno, para a amostra e o período investigados. 
Em relação aos ativos intangíveis e governança corporativa ainda existe uma lacuna no que se 
refere a estudos empíricos. Machado e Famá (2011) com o intuito de verificar a relação do 
nível médio de intangibilidade das empresas listadas na BM&FBOVEPA com os segmentos 
de governança corporativa, revelaram que as empresas que possuem um alto nível de 
governança, são aquelas que em média, possuem maior grau de intangibilidade. 

Moura et al. (2013) realizou trabalho com objetivo de verificar quais as maiores empresas, 
listadas na BM&FBovespa, que tendo as informações dos seus ativos intangíveis conforme o 
disclosure obrigatório, teriam as melhores práticas de governança corporativa. Na conclusão 
de seu estudo, os autores afirmam que, entre as maiores empresas listadas com maior 
conformidade com o disclosure obrigatório, são as que apresentam melhor governança 
corporativa.  

O quadro 1 mostra as evidências empíricas: 
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Autor Objetivo Resultado 
Kayo e 
Famá, 2004 

Mostra evidências de que as empresas 
intangível-intensivas apresentam diferenças 
significativas em relação às empresas 
tangível-intensivas. 

As empresas intangível-intensivas apresentam 
menor nível de endividamento. Entretanto, a 
pesquisa não mostra resultados conclusivos quanto 
ao maior nível de risco dessas empresas. 

Fietz e 
Scarpin, 
2008  

Verificar se as informações contábeis 
permitem averiguar o grau de intangibilidade 
pelo usuário externo-acionista das de 
empresas   do índice IBrX – Índice Brasil. 

Conclui-se que as informações contábeis são 
capazes de permitir a verificação do grau de 
intangibilidade das empresas de capital aberto 
listadas no índice IBrX – Índice Brasil 

Rita; 
Ensslin 
(2010) 

Verificar a existência de relação entre o 
investimento em ativos intangíveis, GI e as 
variáveis financeiras nas empresas brasileiras 
pertencentes ao Índice Bovespa. 

Os investimentos em intangíveis propiciaram 
aumentos na receita, no valor patrimonial e no 
valor da ação, além de se correlacionarem 
positivamente com o GI. 

Lauretti, 
2011 

Analisar se o GI pode ser caracterizado como 
uma proxy para os recursos intangíveis das 
empresas, e são estes recursos que 
proporcionam desempenho financeiro  

Encontra uma forte relação positiva entre 
intangibilidade e desempenho financeiro 
sustentável e negativa com o desempenho de 
mercado. 

Nascimento 
et al., 2012 

Verificar a correlação existente entre o Grau 
de Intangibilidade (GI) e alguns indicadores 
de desempenho, das empresas dos setores de 
tecnologia da informação e de 
telecomunicações. 

Indicaram não haver diferenças entre os segmentos 
analisados e ainda que o giro do ativo não 
apresentou uma correlação estatisticamente 
significativa com os índices de desempenho 
utilizados 

Decker, 
2013. 

Analisar a relação dos Ativos Intangíveis com 
a rentabilidade das empresas pertencentes ao 
Índice Bovespa. 

Resultados superiores nos indicadores ROE e ROA 
e maior correlação destes com o GI pelas empresas 
intangíveis-intensivas.  

Mazzioni et 
al., 2014 

Investigar a existência de relação entre o grau 
de intangibilidade e o desempenho econômico 
de empresas de capital aberto do BRICS 

Constatou-se a presença de diversas relações 
estatisticamente significativas, mostrando a 
influência do GI no desempenho econômico 

Arruda e 
Mazzei, 
2016 

Busca analisar a relação entre o Grau de 
Intangibilidade e o desempenho econômico-
financeiro em empresas do setor de 
Transporte listadas na BM&FBovespa. 

Possibilitaram verificar que o Grau de 
Intangibilidade das empresas do setor de 
Transporte possui correlação negativa com a 
liquidez geral e correlação positiva com o 
endividamento geral. 

Machado e 
Carvalho e 
Peixoto, 
2017 

Buscou verificar a influência da intensidade 
tecnológica na relação entre o grau de 
intangibilidade e o desempenho econômico-
financeiro na indústria brasileira. 

Revelou que não existe diferença significativa 
quanto à relação intangibilidade-desempenho entre 
setores com diferentes intensidades tecnológica. 

Machado e 
Fama, 
2011. 

Verificar o nível médio de intangibilidade das 
companhias listadas na BM&FBOVESPA nos 
segmentos diferenciados de Governança 
Corporativa 

Observou-se que as companhias que aderem ao 
mais alto nível de Governança Corporativa da 
BM&FBOVESPA, o Novo Mercado, apresentaram 
em média maior intangibilidade 

Moura et 
al., 2013 

Verificar se, entre as maiores empresas 
brasileiras listadas nos diversos setores 
econômicos da BM&FBovespa, as que 
apresentaram melhores práticas de 
governança corporativa. 

Os dados revelaram que entre as maiores empresas 
brasileiras listadas da BM&FBovespa, aquelas 
com maior conformidade quanto ao disclosure 
obrigatório sobre os ativos intangíveis 
apresentaram melhores práticas de governança 
corporativa 

Zittei et al., 
2014 

Verificar se o fato das empresas estarem 
listadas ou não em níveis diferenciados de 
governança corporativa da BM&FBovespa 
implica em características diferentes em 
relação aos valores e tipos de ativos 
intangíveis  

Em relação aos valores dos ativos intangíveis 
demonstraram que o novo mercado se destacou, 
pois, nesse nível as empresas possuíam os maiores 
valores médios investidos em intangíveis.  

     Quadro 1: Evidencias empíricas 
     Fonte: Elaborado pelos autores 
 
3. Procedimentos Metodológicos  
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Zittei et al. (2014) desenvolveram pesquisa que objetivou relatar sobre a influência dos níveis 
de governança corporativa das empresas listadas no BM&FBovespa a fim de verificar se os 
mesmos implicam no tipo de ativo intangível evidenciado e seus valores apresentados nas 
demonstrações contábeis. O autor concluiu que os ativos intangíveis são influenciados pelo 
nível de governança corporativa, sendo os principais, investimento em ágio, relacionamento 
com fornecedores e clientes e desenvolvimento em pesquisa. 
Considerando a classificação proposta por Gil (2002), o presente estudo se classifica como 
descritivo, pois se propõe a descrever características de determinada população ou fenômeno 
– neste caso, as empresas listadas na BM&FBOVESPA – e tentar estabelecer relações entre as 
variáveis, utilizando métodos padronizados de coleta e análise de dados.  
Como procedimento para a coleta dos dados, adotou-se a pesquisa documental, tendo como 
fonte de dados secundários, a base de dados Economatica. A amostra foi composta de 172 
empresas, durante o período de 2011 até 2015, perfazendo um total de 800 observações.  

Com intuito de verificar a relação existente entre o grau de intangibilidade e o desempenho 
econômico das empresas de capital aberto no Brasil, considerando os níveis diferenciados de 
governança corporativa, a amostra foi dividida em dois grupos: i) empresas com alto nível de 
governança - N2 e NM e ii) empresas com baixo ou sem nível de governança - N1 e 
Tradicional, seguindo a indicação de Andrade, Carvalho e Sampaio (2017). 
A técnica estatística utilizada neste estudo foi a análise de dados em painel não balanceado, 
para os anos de 2011 a 2015.  Os modelos de dados em painel diferem dos modelos com 
dados temporais e cross section dado o caráter duplo que atribui a cada variável: 

  , com:       (1) 

i = 1, ..., n: os indivíduos (n indivíduos, países, regiões, empresas, setores) 

t = 1, ..., T: os períodos de tempo (T períodos) 
As variáveis selecionadas como explicativas do desempenho econômico das 

empresas foram apresentadas no quadro 2. 

Indicadores Fórmula de 
Cálculo Interpretação 

Autores 

Grau de Intangibilidade 
 

Representa a razão do valor 
de mercado de uma empresa 
pelo seu valor contábil. 
Quanto maior o índice, maior 
a participação relativa de 
ativos intangíveis na estrutura 
da empresa 

Lev (2001), Kayo e 
Famá (2004), Mazzioni 
et al. (2014); 

Liquidez Corrente 
 

Mensura a capacidade da 
empresa em honrar seus 
compromissos de curto prazo. 
Quanto maior, melhor. 

Oliveira et  
al. (2014), Kayo e 
Famá (2004) 

Leverage 
 

Indica o grau de 
“dependência” da empresa 
perante recursos de terceiros 
(bancos, fornecedores, 
recursos trabalhistas e 
tributários).  

Antunes e Martins 
(2007). 
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Índice de Eficiência 
Operacional  

Utilizado como proxy para 
avaliar a produtividade dos 
empregados. 

 
Bomfim et al. (2011). 
Mazzioni et al. (2014); 
 

Size  Ln do ativo 
total 

Mostra o tamanho da empresa 
de acordo com seus ativos. 

Kayo e Famá (2004); 
Mazzioni et al. (2014); 

Quadro 2: Variáveis independentes selecionadas na pesquisa 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ademais, as variáveis selecionadas para indicar o desempenho econômico das 
empresas são apresentadas no quadro 3. 

Grupo de 
Indicadores Indicadores Fórmula de 

Cálculo Interpretação Autores 

Indicadores de 
Rentabilidade 

Retorno 
sobre o 
Ativo  

Mede a capacidade da empresa 
em gerar lucros, considerando 
os ativos disponíveis.  

Mazzioni 
et al., 
(2014) 
 

Retorno 
sobre o 
Patrimônio 
Líquido 

 

Informa o retorno que a 
empresa conseguiu em relação 
ao capital nela investido.  

Mazzioni 
et al., 
(2014) 
 

Legenda: 
AT: Ativo Total                                                  PL: Patrimônio Líquido 
LL: Lucro Líquido                                               

 Quadro 3: Variáveis dependentes da pesquisa. Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Dessa forma, a equação genérica dos modelos a serem estimados pode ser descrita por: 
Desempenho Econômico = α + λ1GraudeIntangibilidade    + λ2LiquidezCorrente  
λ3ÍndicedeEficiênciaOperacional  + λ4Leverage  + λ5LnAtivo  +    (2) 

4. Resultados e Discussão 
4.1 Análise Descritiva 
O presente trabalho foi constituído por uma amostra de 172 empresas com dados referentes ao 
período de 2011 a 2015. Chegou-se, portanto, a um total de 800 observações, sendo 355 
referentes a empresas pertencentes aos níveis de GC da bolsa, e 445 empresas não-presentes 
nos níveis. A tabela 1 apresenta uma análise descritiva da amostra, considerando este aspecto.  
Na Tabela 1 pode-se verificar que, tanto a média do ROA quanto a do ROE, é maior para as 
empresas sem governança corporativa, o que significa maior capacidade destas de promover 
maiores índices de desempenho econômico a partir dos seus ativos (ROA) e patrimônio 
líquido (ROE).  
Em relação ao grau de intangibilidade, pode-se observar que a média é consideravelmente 
maior nas empresas sem governança, demonstrando, assim, maior investimento em ativos 
intangíveis pelas mesmas. Esse resultado contradiz Machado e Fama (2011) e Zittei et al. 
(2014) que encontram indicadores que apontam que empresas com níveis de governança 
possuem maior grau de intangibilidade. 

Ademais, nota-se que as empresas com nível de governança possuem menor liquidez corrente, 
endividamento e índice de eficiência operacional do que a amostra com baixo ou sem índice 
de governança.  
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Tabela 1 – Visão geral dos principais indicadores das empresas de acordo com os níveis de 
governança corporativa 

Variáveis 
Amostra completa  
(N = 800) 

Empresas com nível 
Governança  
(N = 355) 

Empresas sem nível 
governança 
(N= 445) 

Média DP Média DP Média DP 
ROA 25,126 277,953 8,447 14,596 12,176 25,948 
ROE 16,426 859,636 49,045 66,902 86,518 593,449 
GI 2,155 6,963 1,922 2,511 2,332 9,084 
LC 2,900 185,201 2,077 1,943 2,259 4,295 
LEVERAGE 46,569 287,797 34,250 17,760 41,352 197,174 
IEO 4,464 16,587 3,491 5,485 5,872 23,545 
lnAtivo  13,48  16,72 15,337  1,236  14,203  2,296  
Fonte: Resultados da pesquisa.  

No que se refere a proxy de tamanho, os resultados apontam que as empresas com nível de 
governança possuem, na média, maior volume de ativos que as empresas sem nível de 
governança corporativa. 
4.2 Análise de Correlação 

A Tabela 2 registra os resultados das análises de correlação de Pearson. Fávero (2004) destaca 
que este coeficiente é uma medida de grau de associação linear entre duas variáveis 
quantitativas, variando entre o intervalo de -1 a 1. Nesse intervalo, são definidas faixas de 
classificação, em módulo, para a força das correlações sendo de 0,0 a 0,2 correlações muito 
fracas; 0,2 a 0,4 fracas; 0,4 a 0,6 moderadas; 0,6 a 0,8 fortes; e 0,8 a 1,0 muito fortes. 
Tabela 2 – Correlação entre as variáveis da amostra 

 GI ROA ROE LC LEVERAGE IEO SIZE 
GI 1,000       
ROA 0,046 1,000      
ROE 0,8867*** 0,1088*** 1,000     
LC -0,0178 -0,0529 -0,038 1,000    
LEVERA
GE - 0,0158 -0,157*** -0,075 -0,065 1,000   
IEO -0,025 -0,097*** -0,028 -0,037 -0,007 1,000  
SIZE -0,041 -0,324*** -0,073 -0,13** -0,10** 0,047 1,000 
Obs: (*) estatisticamente significante ao nível de 10%; (**) estatisticamente significante ao nível de 5%, (***); 
estatisticamente significante ao nível de 1%.  Fonte: Resultados da pesquisa. 

Destaca-se que a correlação entre o ROA e o GI não possui significância. De modo geral, as 
variáveis que mais afetam o retorno dos ativos de maneira negativa e significante são 
Leverage, IEO e Size. Assim, pode-se dizer que, quanto maior é a dependência da empresa 
perante seus credores, maior a eficiência operacional; e, quanto maior o tamanho da empresa, 
menor será a rentabilidade sobre os ativos. 
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Por outro lado, o estudo evidencia a correlação entre o ROE e GI de maneira significativa e 
positiva. Isso demonstra que, quanto maior o grau de intangibilidade nas empresas, maior será 
a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. 

Portanto, conclui-se que o grau de intangibilidade afeta positivamente o retorno sobre o 
patrimônio líquido (uma vez que é analisado possuindo uma significância positiva) e não 
exerce qualquer influência significativa em relação ao ROA. Isso quer dizer que, quanto 
maiores são os ativos intangíveis, o retorno sobre o capital investido será melhor comparado 
com o retorno sobre os ativos. 
4.3 Modelos Estimados 

Com intuito de verificar a relação entre o grau de intangibilidade e o desempenho de empresas 
com diferentes classificações de governança corporativa, foram coletadas 800 observações no 
período de 2011 a 2015. O teste de Breusch-Pagan foi empregado com o objetivo de testar a 
hipótese nula de que as variâncias dos erros são iguais (homocedasticidade), contra uma 
hipótese alternativa de que as variâncias dos erros assumem uma função multiplicativa de 
uma ou mais variáveis. Nesse teste, pelo fato de se ter obtido alta significância, conclui-se que 
o método mais adequado de representação dos dados seja a disposição em painel (FÁVERO, 
2014).  

Para definição do modelo utilizado, recorreu-se ao teste de Hausman. De acordo com 
Cameron e Trivedi (2009), o teste verifica se os estimadores são similares, o que apontaria a 
escolha do modelo por efeitos aleatórios, ou se divergem entre si para cada indivíduo, opção 
pelo modelo de efeitos fixos. Após rodagem, definiu-se a obtenção dos parâmetros de efeitos 
fixos para os modelos com as variáveis dependentes ROA e ROE.  Ademais, foram realizados 
testes de normalidade e homocedatiscidade e multicolinearidade para validação dos dados. Os 
resultados estão indicados nas Tabelas 3 e 4.  
No que se refere ao ROA (tabela 3), os resultados revelaram que o GI não apresentou 
significância explicativa para nenhum dos modelos estimados. Desta forma, sugere-se que o 
GI não influencia o ROA, independente da sua classificação de governança. Estes resultados 
corroboram com diversos estudos, como o Fietz e Scarpin (2008), Nascimento et al. (2012), 
Machado, Carvalho e Peixoto (2017), que também não encontraram relação significativa entre 
ROA e a intangibilidade dos ativos das empresas de capital aberto brasileiras. Quanto à 
liquidez corrente (LC), os coeficientes associados foram significativos e negativos. Esses 
resultados indicam que empresas com maior liquidez corrente tem um desempenho 
econômico menor. 

Em relação à variável Leverage, os resultados divergem quando classificadas perante a 
governança corporativa, uma vez que a empresa que está entre aquelas classificadas como 
sem governança corporativa apresentam relação negativa significativa em relação ao ROA. 
Esses resultados assemelham-se aos encontrados por Mazzioni et al (2014) para uma amostra 
de empresas do BRICS. Desta maneira, pode-se concluir que, quanto maior for o grau de 
dependência da empresa perante seus terceiros, menor será a rentabilidade sobre os ativos 
para as empresas que não detêm governança corporativa. 
No que se refere ao índice de eficiência operacional (IEO) e tamanho das empresas (SIZE), os 
resultados demonstram que, independente da classificação quanto à governança, possuem 
uma relação negativa quanto ao ROA. O IEO possui uma significância negativa nas empresas 
que detêm a governança corporativa, o que demonstra que, quanto maior é a eficiência 
operacional, menor será o retorno sobre o ativo.  Da mesma forma, o SIZE possui 
significância negativa em todos os modelos. Isso representa que, quanto maior é a empresa, 
menor será a rentabilidade do ativo, independente se possui governança corporativa ou não. 
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Tabela 3 – Relação entre ROA e o grau de intangibilidade por classificação de governança 
corporativa 

Variáveis Explicativas  Amostra completa Com governança Sem governança 

GI -0,073 
(0,088) 

-0,078 
(0,467) 

- 0,075 
(0,097) 

LC -1,951*** 
(0,292) 

-1,843** 
(0,893) 

- 1,908*** 
(0,333) 

LEVERAGE -0,041*** 
(0,004) 

0,126 
(0,091) 

- 0,043*** 
(0,005) 

IEO -0,036 
(0,032) 

-0,279* 
(0,150) 

- 0,023 
(0,036) 

SIZE -14,019*** 
(2,021) 

-10,904*** 
(2,386) 

-19,253*** 
(3,497) 

Observações 795 355 440 
Número de Grupos 171 74 97 
Rho 0,2034 0,1038 0,2634 
Teste Hausman 159,92*** 19,61*** 108,64*** 
Efeitos Fixos SIM SIM SIM 
Teste Breusch and Pagan 72,52*** 10,23*** 43,21*** 
Obs: a) (*) estatisticamente significante ao nível de 10%; (**) estatisticamente significante ao nível de 5%, 
(***); estatisticamente significante ao nível de 1%. b) o teste de normalidade não rejeitou a hipótese nula de uma 
distribuição normal. c) o hettes (teste de homocedasticidade) não indicou a presença de heterocedasticdade. d) O 
teste VIF apresentou coeficiente menor que 10 para todas as variáveis, deste modo não foi identificado 
multicolinearidade. Fonte: Resultados da pesquisa.  

A análise do ROE (tabela 4) revela que o GI apresentou significância explicativa para todos 
os modelos estimados. Nesse sentido, conclui-se que o GI exerce influência sobre o ROE, 
independente da sua classificação de governança. Este resultado fortalece a pesquisa realizada 
por Rita e Enssln (2010) e Manzoni et al (2014) a qual argumenta que os investimentos em 
intangíveis propiciam aumentos na receita no valor patrimonial e possui uma correlação 
positiva com o GI. 

Quanto à liquidez corrente (LC), os coeficientes associados não foram significativos e 
apresentaram uma relação negativa. Como não apresentaram significância, esses resultados 
não são suficientes para explicar se as empresas com maior liquidez têm desempenho 
econômico menor. 

Em relação à variável Leverage, os resultados apresentam uma significância positiva em 
ambos os modelos, mas com uma significância para as empresas sem governança corporativa. 
Desta maneira, pode-se concluir que quanto maior for o grau de dependência da empresa 
perante seus terceiros, maior será a rentabilidade sobre patrimônio líquido. 

No que se refere ao índice de eficiência operacional (IEO), os resultados demonstram que, 
independente da classificação quanto à governança, possuem uma relação negativa quanto ao 
ROE. Essa relação apresenta significância em todos os modelos, sugerindo que, quanto maior 
é o índice de eficiência operacional, menor será o retorno sobre o patrimônio líquido.  

Os dados relativos ao tamanho das empresas (SIZE) demonstram que há uma relação negativa 
significativa entre GI e ROE, quando se considera a amostra total, podendo concluir que, 
quanto maior é a empresa, menor será a rentabilidade do patrimônio líquido. Em 
contrapartida, vale ressaltar que, para as empresas que possuem governança corporativa, a 
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relação é positiva, mas não possui significância. Desse modo, não se pode concluir que quanto 
maior é a empresa, maior será a rentabilidade do patrimônio líquido.  
Tabela 4 – Relação entre ROE e o grau de intangibilidade por classificação governança 
corporativa  

Variáveis Explicativas  Amostra completa Com Governança  Sem governança 

GI 5,666*** 
(1,228) 

42,977*** 
(3,386) 

64,674*** 
(1,122) 

LC -0,955 
(0,615) 

-6,182 
(5,0614) 

-1,645 
(3,514) 

LEVERAGE 0,747*** 
(0,182) 

0,487 
(0,641) 

4,635** 
(0,146) 

IEO -1,147** 
(0,603) 

-0,766** 
(0,850) 

-0,319*** 
(0,381) 

SIZE -13,919*** 
(4,935) 

24,165 
(16,426) 

-28,916 
(46,849) 

Observações 721 343 378 

Número de Grupos 160 74 86 

Rho 0,1017 0,4018 0,9215 

Teste Hausman 19,24*** 63,73*** 87,38*** 

Efeitos Fixos SIM SIM SIM 

Teste Breusch and Pagan 23,22*** 3,47** 4,32*** 
Obs: a) (*) estatisticamente significante ao nível de 10%; (**) estatisticamente significante ao nível de 5%, 
(***); estatisticamente significante ao nível de 1%. b) o teste de normalidade não rejeitou a hipótese nula de uma 
distribuição normal. c) o hettes (teste de homocedasticidade) não indicou a presença de heterocedasticdade. d) O 
teste VIF apresentou coeficiente menor que 10 para todas as variáveis, deste modo não foi identificado 
multicolinearidade. Fonte: Elaborado pelos autores. 

De forma geral, não foram encontrados diferenças significativas entre a relação entre o grau 
de intangibilidade e o desempenho econômico para as empresas com diferentes níveis de 
governança corporativa, contrastando com estudos de Machado e Famá (2011), que indicaram 
que as empresas que possuem um nível alto de governança corporativa são aquelas que, em 
média, possuem maior grau de intangibilidade. Os modelos estimados não encontram 
evidencias da relação entre GI e os níveis de desempenho para os diferentes níveis de 
governança. 

5. Considerações Finais 

A presente pesquisa teve como objetivo verificar a relação entre o desempenho econômico 
das empresas listadas na BMF&BOVESPA com o grau de intangibilidade dos ativos. Tais 
empresas foram classificadas em duas amostras, com nível de governança (NM e N2) e sem 
nível de governança (N1 e mercado tradicional). A amostra levantada foi de 172 empresas 
listadas na BM&FBOVESPA nos anos de 2011 a 2015, por meio da base de dados 
Economática. Com a estimação para rentabilidade do ativo e rentabilidade do PL não foram 
encontradas diferenças significativas entre a relação entre o grau de intangibilidade e o 
desempenho econômico para as empresas com diferentes níveis de governança corporativa.  

Por ser um tema novo no ambiente do conhecimento – a questão dos ativos intangíveis sendo 
relacionados com as variáveis contábeis, financeiras e econômicas e certos modelos que 
geram a gestão – a discussão deste tema faz emergir informações muito interessantes a serem 
absorvidas pelo meio empresarial, uma vez que a competitividade do mercado está acentuada.  
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Com relação aos indicadores financeiros, pode-se observar que, de modo geral, a presença ou 
não da governança corporativa não influencia de maneira diferente a relação das variáveis 
com o ROA e o ROE, levando em consideração o LC, Leverage, IEO e Size. Os resultados 
encontrados por meio da análise dos dados em painel, quanto à amostra completa para o 
ROA, apontou relação negativa em todas as variáveis, possuindo uma significância apenas na 
Liquidez Corrente e Leverage. Para o ROE, indicou significância positiva apenas para o 
Leverage e, as demais, tiveram relação negativa, possuindo significância para o Indice de 
Eficiencia Operacional e o tamanho da empresa. 
Como limitações da pesquisa, pode-se observar que a análise foi realizada apenas com o 
cálculo do grau de intangibilidade (GI), provocando, assim, carência de possíveis dados que 
poderiam ser relevantes para a análise acurada e resultados mais aprofundados. Outra questão 
de limitação envolve a definição do período analisado que poderia ter envolvido um recorte 
de tempo mais extenso para que o levantamento de dados se tornasse mais completo. 

Para estudos futuros, recomenda-se abordar uma amostra com período maior para que os 
dados sejam mais significativos, uma vez que a variabilidade do mercado afeta de maneira 
diferente as empresas a cada ano. Além disso, a utilização de variáveis operacionais e outras 
técnicas estatísticas como GMM (Generalized method of moments) poderia ser uma forma de 
coletar novos dados e resultados com uma abordagem complementar àquela que foi 
apresentada neste estudo. 
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