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RESUMO 

 

Nos últimos anos os temas ativos intangíveis e inovação têm sido foco de vários estudos 

acadêmicos, nacionais e internacionais, levando em consideração que as empresas têm 

realizado mudanças em sua estrutura, com destaque para a absorção de recursos intangíveis, 

para gerar o máximo de benefícios advindos do processo inovativo, sinalizando, inclusive, 

que o grau de inovação da empresa poderia ser resultado da sua estrutura dos ativos 

intangíveis. A teoria baseada em recursos (RBV), base teórica que fundamenta este estudo, 

ampara a afirmação de que, à medida que os recursos intangíveis e capacidades diferenciadas 

geram benefícios econômicos e não podem ser imitados pelos concorrentes, devido ao seu 

atributo de singularidade, eles se tornam fonte de capacidade competitiva sustentável. Nessa 

perspectiva, o presente estudo tem por objetivo principal descrever o perfil dos ativos 

intangíveis das empresas industriais listadas na BM&FBovespa, buscando identificar suas 

semelhanças e diferenças decorrentes do grau de intensidade tecnológica setorial. Para tanto, 

considera-se que os ativos intangíveis de inovação exercem influência como fonte essencial 

para a manutenção de vantagem competitiva e dos valores econômicos em empresas de 

setores industriais mais intensivos tecnologicamente, e que os elementos inerentes aos ativos 

intangíveis relacionam-se com o desenvolvimento da inovação nas empresas. As três 

hipóteses de pesquisa buscam confirmar se há diferenças estatisticamente significantes no 

perfil dos ativos intangíveis, em termos de categorias e métricas de mensuração, das empresas 

industriais decorrentes do seu grau de intensidade tecnológica setorial. Este survey, 

classificado como exploratório-descritivo, realizado por meio de análise documental, com 

abordagem quali-quantitativa dos dados, utiliza a técnica da análise de conteúdo para a análise 

das demonstrações contábeis das empresas listadas na BM&FBovespa participantes do 

ranking setorial da inovação, segundo o Índice Brasil de Inovação (IBI) e das técnicas 

estatísticas de análise de correlação e análise de variância. A população da pesquisa, 

selecionada dentre as empresas industriais de capital aberto listadas na BM&FBovespa, 

totaliza 174 empresas, sendo 149 integrantes da amostra, por disponibilizarem as informações  

necessárias referentes aos exercícios de 2008 a 2010, tendo em vista a consecução dos 

objetivos propostos no estudo. Para a análise multivariada utilizou-se das variáveis 

investimentos em ativos intangíveis, investimentos em ativos intangíveis de inovação, grau de 

intangibilidade e Q de Tobin, cujos valores foram coletados nas demonstrações contábeis das 

empresas da amostra e no banco de dados do Economática
®
. A pesquisa revelou que as 

categorias dos ativos intangíveis predominantes são Goodwill, Software e Marcas, quanto à 

frequência, e Goodwill, Licença de uso, Contratos de exclusividade e Direito de 

uso/exploração, quanto aos investimentos, e que há elevada representatividade dos intangíveis 

em relação aos ativos tangíveis nas empresas inovadoras pesquisadas. Quanto à classificação 

dos ativos intangíveis de Lev (2001), os ativos de inovação são os itens preponderantes. No 

que se refere às análises estatísticas, rejeitaram-se as três hipóteses estabelecidas, isto é, 

constatou-se que as variáveis relacionadas ao perfil dos ativos intangíveis selecionadas para o 

estudo (categorias e métricas de mensuração dos ativos intangíveis) não são correlacionadas 

com o grau de intensidade tecnológica setorial, contrariando os pressupostos da RBV. 

 

Palavra-chave: Ativos intangíveis. Empresas inovadoras. Grau de intensidade tecnológica 

setorial. 



 

ABSTRACT 

 

In the last years, the subjects intangible assets and innovation have been the focus of several 

academic studies, national and international, taking into account that companies have made 

changes in their structure, especially the absorption of intangible assets, to generate maximum 

benefits from the innovation process, including signaling the degree of innovation of the 

company could be the result of the structure of intangible assets. The resources based view 

(RBV), theoretical basis that justifies this study, supports the assertion that as intangible assets 

and distinctive capabilities generate economic benefits and cannot be imitated by competitors, 

because of its attribute of singularity, they become source of sustainable competitiveness. 

From this perspective, this study has as primary purpose to describe the main profile of the 

intangible assets of industrial companies listed on BM&FBovespa, seeking to identify their 

similarities and differences resulting from the degree of sectorial technological intensity. To 

this end, it is considered that intangible assets of innovation influence as an essential source 

for maintaining competitive advantage and economic value in companies of more 

technologically intensive industrial sectors, and that, the elements inherent to the intangible 

assets relate to the development of innovation in enterprises. The three research hypothesis 

seeks to confirm if that’s statistically significant differences in the profile of intangible assets, 

in terms of categories and metric for measuring, of industrial companies resulting from their 

degree of sectorial technological intensity. This survey, classified as exploratory-descriptive, 

carried out by documental analysis, with qualitative and quantitative data approach, uses the 

technique of content analysis to analyze the financial statements of companies listed on 

BM&FBovespa that participates in the sectorial ranking of innovation, according Brazil 

Innovation Index (IBI) and statistical techniques of correlation analysis and variance analysis. 

The research population was selected among publicly traded industrial companies on the 

BM&FBovespa, a total of 174 companies, including 149 members of the sample that provided 

the necessary information for the years 2008 to 2010 in terms of achieving the goals purposed 

in the study. For the multivariate analysis was used the variables: investments in intangible 

assets, investments in intangible assets of innovation, degree of intangibility and Tobin’s Q, 

which values were collected in the financial statements of companies in the sample and the 

Economática® database. The survey revealed that the predominant categories of intangible 

assets are Goodwill, Software and Trademarks, regarding the frequency, and Goodwill, Use 

license, Exclusive contracts and Right of use/exploitation, regarding the investments, and that 

there’s a high representation of intangible in relation to tangible assets in innovative 

researched companies. Regarding the classification of intangible assets of Lev (2001), the 

assets of innovation are the predominant items. In relation to statistical analysis, the three 

established hypotheses were reject, i.e., it was found that variables related to the profile of 

intangible assets selected for the study (categories and metric for measuring intangible assets) 

are not correlated with the degree of sectorial technological intensity, contrary to the 

assumptions of the RBV. 

 

Keywords: Intangible assets. Innovative companies. Degree of sectorial technological 

intensity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

O tema ativo intangível emerge na sociedade atual suscitando a discussão no 

contexto corporativo e acadêmico sobre a sua relevância para a riqueza das organizações 

através de sua funcionalidade (ANTUNES; MARTINS, 2007). Nessa perspectiva, Backes, Ott 

e Wiethauper (2005, p. 1) salientam que, nas empresas, “a proporção de investimentos em 

ativos intangíveis passa a ser significativa, em contraste com a irrelevância observada em 

outros tempos.” 

Os ativos intangíveis (AIs), também denominados de capital intelectual, ativos do 

conhecimento e até mesmo de capital “oculto” (ALMEIDA, 2003), têm sua definição ainda 

controvertida, diante das incertezas a respeito de seus valores e estimação (HENDRIKSEN; 

VAN BREDA, 2007). No entanto, pode-se conceituá-los como recursos incorpóreos 

controlados pela empresa capazes de produzir benefícios futuros (SANTOS; SCHMIDT, 

2002). Em outras palavras, segundo Kohler (1957), os ativos intangíveis podem ser definidos 

como ativos de capital que não têm existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e 

benefícios que antecipadamente sua posse confere ao proprietário. 

Diversos autores, como Kaplan e Norton (1996), Nonaka e Takeuchi (1997), 

Sveiby (1998), Stewart (1998), Lev (2001), Couto (2009), dentre outros, descrevem os ativos 

intangíveis como os principais responsáveis pela criação de vantagem (ou mesmo 

desvantagem) competitiva, ou seja, atribuem grande parte da geração de riqueza das empresas 

aos seus recursos intangíveis. 

Lev (2001) realça que os ativos intangíveis têm ganhado força pela combinação 

única de dois fenômenos: a intensificação da competição nos negócios gerada pela 

globalização do comércio, pela desregulamentação de setores-chave das economias, como 

telecomunicações, eletricidade, transportes, infraestrutura etc.; e o avanço da tecnologia da 

informação e a consolidação da Internet. 

Corroborando o acima exposto, Souza (2009) afirma que estudos recentes 

estimam que, em fins do século XX, o valor contábil dos ativos tangíveis correspondia a 

apenas 10 a 15% do valor de mercado das empresas. Sobre o assunto, Kaplan e Norton (1996) 

observam que as possibilidades de criação de valor das empresas estão se voltando para a 

gestão de estratégias baseadas no conhecimento, que se fundamentam em ativos intangíveis – 

como relacionamentos com os clientes, desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, 
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uso de tecnologia da informação e banco de dados, além do desenvolvimento de capacidades, 

habilidades e motivação dos empregados – em detrimento da gestão de ativos tangíveis.  

Nota-se que os elementos inerentes aos ativos intangíveis relacionam-se com o 

desenvolvimento da inovação nas empresas. Fato ratificado pela terceira edição do Manual de 

Oslo – Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação – lançada pela 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) em 2005, que afirma que 

a inovação envolve investimento relevante que inclui a aquisição de ativos intangíveis que 

podem render retornos potenciais para a empresa no futuro. 

Na mesma linha de raciocínio, em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) – fundação pública vinculada à Secretaria de Assuntos 

Estratégicos do Governo Federal – Tironi e Cruz (2008) destacam o papel dos ativos 

intangíveis para a inovação das empresas na era da economia do conhecimento e consideram 

como argumento central do seu trabalho que um maior grau de novidade requer maior 

proporção de absorção de intangíveis na atividade inovadora. 

Uma definição clássica para inovação é encontrada no Manual de Oslo (OECD, 

2005, p. 23), conforme descrito a seguir: 

 

Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) compreendem as 

implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais 

melhorias tecnológicas em produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada 

implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no 

processo de produção (inovação de processo).  

 

De acordo com Freeman (1988, 1994), a inovação pode ser considerada como o 

processo que inclui as atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta 

na comercialização de novos (ou melhorados) produtos, serviços ou processos. De maneira 

ampla, a inovação também pode ser definida como o modo de fazer mais com menos 

recursos, por permitir ganhos de eficiência em processos, quer produtivos, administrativos ou 

financeiros e também na prestação de serviços, incentivando e sendo o propulsor da 

competitividade (SOUZA, 2009). 

Esse cenário induz à questão de que as empresas têm realizado mudanças em sua 

estrutura, com destaque para a absorção de recursos intangíveis, para gerar o máximo de 

benefícios advindos do processo inovativo, sinalizando, inclusive, que o grau de inovação da 

empresa poderia ser resultado da sua estrutura dos ativos intangíveis (foco de investigação 

desta pesquisa). Nesse sentido, pode-se conjecturar que uma das principais motivações para o 

foco na inovação nas empresas parte do pressuposto de que empresas com forte caráter 
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inovador teriam intensivos investimentos em ativos intangíveis e apresentariam vantagens 

competitivas capazes de influenciar a geração de valor para a empresa. 

Para Lev (2001), o atual interesse pelos ativos intangíveis é decorrente da 

competição e do desenvolvimento da tecnologia da informação, alterando a estrutura das 

empresas, elevando os intangíveis ao maior direcionador de valor das empresas. Nessa 

perspectiva, Perez e Famá (2006b) ressaltam que ativos intangíveis como marcas, patentes, 

capital intelectual ou direitos autorais, por exemplo, são ativos singulares, geralmente 

oriundos de inovação e conhecimento. Crisóstomo (2009) corrobora a afirmação dos autores e 

salienta que a riqueza da empresa passa a ser gerada pela inovação. 

Nesse sentido, a base teórica que fundamenta este estudo é a teoria baseada em 

recursos (resource based theory – RBT) ou visão baseada em recursos (RBV), que ampara a 

afirmação de que, à medida que os recursos intangíveis e capacidades diferenciadas geram 

benefícios econômicos e não podem ser imitados pelos concorrentes, devido seu atributo de 

singularidade, eles se tornam fonte de capacidade competitiva sustentável. 

Buscando retratar a nova estrutura patrimonial das empresas brasileiras marcada 

pela representatividade dos ativos intangíveis, no contexto contábil, estabeleceu-se o registro 

obrigatório dos ativos intangíveis no balanço patrimonial das empresas a partir da Lei nº 

11.638/2007, que tornou compulsória a criação do subgrupo de intangível no ativo não 

circulante. Em seguida, o Pronunciamento Técnico CPC 04 (CPC, 2008), baseado na 

International Accounting Standard 38 (IAS 38), alterado pelo Pronunciamento Técnico CPC 

04 (R1) (CPC, 2010), estabeleceu critérios de contabilização relativos ao reconhecimento e 

mensuração dos ativos intangíveis, exigindo divulgações específicas sobre esses ativos em 

notas explicativas às demonstrações contábeis (DCs) das empresas (CPC, 2010). 

Torna-se relevante salientar que é crescente a preocupação, tanto no âmbito 

acadêmico e empresarial, como de órgãos normatizadores e reguladores, acerca da 

evidenciação contábil convergente e ampla, motivada principalmente pelo cenário de 

convergência aos padrões internacionais de contabilidade no Brasil, apoiado nas Leis n
os

 

11.638/2007 e 11.941/2009 e nos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

Os resultados de alguns estudos que investigaram os temas ativos intangíveis e 

inovação constataram sua afinidade, e os mesmos serviram de fundamentação e de motivação 

para a realização desta pesquisa com vistas ao aprimoramento da discussão acadêmica sobre 

as temáticas, especialmente no que se refere ao perfil dos intangíveis em empresas de setores 

industriais de diferentes níveis de intensidade tecnológica – nesta pesquisa sinônimo de grau 
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de inovação – setorial, em relação a sua composição, categorias, classificação e métricas 

baseadas na capitalização de mercado de investimentos em ativos intangíveis, conforme 

definido no referencial teórico. 

 

1.2 Problema 

 

Considerando a problemática descrita na contextualização, o presente trabalho 

será desenvolvido tendo como direcionador a seguinte questão de pesquisa: Qual o perfil dos 

ativos intangíveis das empresas de setores industriais listadas na BM&FBovespa, 

considerando seu grau de intensidade tecnológica setorial? 

 

1.3 Hipóteses 

 

No sentido de buscar possíveis respostas para o problema de pesquisa, 

apresentam-se a seguir as hipóteses desenvolvidas, assim como os estudos que respaldaram a 

construção das hipóteses a serem testadas. 

Neste estudo procura-se investigar a existência de perfis de ativos intangíveis 

diferenciados das empresas considerando os diferentes graus de intensidade tecnológica 

setorial, tendo como base estudos anteriores que exploraram a temática sob diferentes 

abordagens e contextos, destacando-se os de Francini (2002), Kayo e Famá (2004), Bezerra e 

Scherer (2005), Perez e Famá (2006a, 2006b), Patrocínio, Kayo e Kimura (2007), Fietz 

(2007), Fietz e Scarpin (2008), Teh, Kayo e Kimura (2008), Colauto et al. (2009), Salmasi e 

Martelanc (2009), Ensslin et al. (2009), Couto (2009) e Ritta e Ensslin (2010), alguns dos 

quais apresentaram resultados contraditórios ou inconsistentes, que despertaram a construção 

da seguinte hipótese: 

 

Hipótese 1: As categorias dos ativos intangíveis das empresas possuem 

correlação com o grau de intensidade tecnológica setorial. 

Hipótese 2: As métricas de mensuração dos ativos intangíveis das empresas 

possuem correlação significativa com o grau de intensidade tecnológica setorial. 

Hipótese 3: Existe diferença estatisticamente significante entre as médias das 

categorias dos ativos intangíveis e das métricas de mensuração dos ativos intangíveis com o 

grau de intensidade tecnológica setorial. 
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1.4 Objetivos 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral descrever o perfil dos ativos 

intangíveis das empresas industriais listadas na BM&FBovespa, buscando identificar suas 

semelhanças e diferenças decorrentes do grau de intensidade tecnológica setorial. 

Desse feito, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

 Identificar a composição dos ativos intangíveis das empresas industriais 

listadas na BM&FBovespa, considerando a intensidade tecnológica setorial. 

 Verificar a classificação dos ativos intangíveis das empresas industriais 

listadas na BM&FBovespa, conforme proposição de Lev (2001), 

considerando a intensidade tecnológica setorial. 

 Analisar a correlação entre as categorias e as métricas de mensuração dos 

ativos intangíveis das empresas baseadas na capitalização de mercado com o 

grau de intensidade tecnológica setorial. 

 

1.5 Justificativa  

 

A afinidade dos temas ativos intangíveis e inovação realçada em estudos 

internacionais (ROGERS, 1998; LEV, 2001; DARROCH; McNAUGHTON, 2002; 

ALMEIDA, 2003; EDVINSSON et al., 2004; NARVEKAR; JAIN, 2006; MUDAMBI, 2008) 

e nacionais (KAYO et al., 2006; PEREZ; FAMÁ, 2006b; ESTIVALETE; MADRUGA; 

SILVA, 2006; TEH; KAYO; KIMURA, 2008; TIRONI; CRUZ, 2008; SANTOS, 2009; 

COLAUTO et al., 2009; CRISÓSTOMO, 2009; STOECKICHT; SOARES, 2009; BRITO; 

BRITO; MORGANTI, 2009; QUEIROZ, 2010; BARROS JUNIOR et al., 2010; RITTA; 

ENSSLIN, 2010; SANTOS; SILVA; GALLON, 2011) conduz à consideração que os ativos 

intangíveis de inovação exercem influência como fonte essencial para a manutenção das 

vantagens competitivas e dos valores econômicos em empresas de setores industriais mais 

intensivos tecnologicamente, e que a representatividade dos seus ativos intangíveis impactaria 

de forma considerável nos seus patrimônios. 

Nos últimos anos o tema evidenciação de ativos intangíveis tem sido foco de 

vários estudos, embasados tanto na sua importância para a criação de valor e para o efeito 

multiplicador das receitas do conhecimento nas empresas, como no atendimento das 

exigências estabelecidas por órgãos regulamentadores e normatizadores para maior 
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transparência desses recursos nas demonstrações contábeis das empresas com atuação no 

Brasil.  

Dentre os estudos que abordaram o relacionamento entre os temas, o Quadro 1 

apresenta aquelas que possuem aderência parcial ao tema a ser desenvolvido. 

 

Quadro 1 – Artigos internacionais e dissertação selecionados sobre ativos intangíveis e inovação 

Título Períodico/Programa Autoria (ano) 

The effect of innovation on intellectual capital:  

an empirical evaluation in the biotechnology  

and telecommunications industries 

International Journal of 

Innovation Management 

Marqués, Simón e 

Carañana (2006) 

Human capital, organizational learning, network 

resources and organizational innovativeness 

Total Quality Management 

and Business Excellence 
Hsu (2007) 

An empirical research on the relationship  

between human capital and innovative capability:  

a study on Taiwan’s commercial banks 

Total Quality Management 

and Business Excellence 
Wang et al. (2008) 

Intellectual capital and innovation performance: 

empirical evidence in the Turkish automotive supplier 

Journal of Technology 

Management & Innovation 

Zerenler, Hasiloglu 

e Sezgin (2008) 

Measuring intellectual capital using  

fuzzy analytic hierarchy process 

International Journal of 

Innovation and Learning 
Chen (2009) 

Valoração de ativos intangíveis:  

seu papel na transferência de tecnologias  

e na promoção da inovação tecnológica 

Dissertação do Mestrado em 

Ciências da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 

Souza (2009) 

Fonte: Elaboração propria com base na revisão da literatura. 

 

 Foi possível observar, em linhas gerais, que os estudos realizados com foco em 

ativos intangíveis e inovação abrangeram enfoques diversificados, a saber: desenvolvimento 

de métricas de valoração dos ativos intangíveis (SOUZA, 2009; CHEN, 2009); sua relação 

com o capital humano, sob a abordagem comportamental (HSU, 2007; WANG et al., 2008); e 

relacionamento da influência do capital intelectual na performance inovativa (MARQUÉS, 

SIMÓN; CARAÑANA, 2006; ZERENLER; HASILOGLU; SEZGIN, 2008), sendo os 

últimos os que mais se aproximam do escopo da presente pesquisa. 

Em relação ao grau de inovação setorial, o presente estudo tem como cenário as 

empresas inovadoras que fazem parte do ranking setorial construído pela metodologia do 

Índice Brasil de Inovação (IBI), desenvolvido pelas instituições Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), Instituto Uniemp (Fórum Permanente das Relações Universidade-

Empresa) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), a partir dos 

dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) – elaborada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Pelo 

fato de ser difícil operacionalizar a classificação de empresa brasileira inovadora, optou-se em 

utilizar o Índice Brasil de Inovação (IBI) de 2007, criado pela Unicamp/Uniemp/Fapesp para 
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a seleção da amostra (OYADOMARI et al., 2010) –, apoiando-se nos resultados de alguns 

estudos que, ao investigar os temas ativo intangível e inovação, constataram haver alguma 

afinidade entre ambos (FURTADO; QUADROS, 2006); INÁCIO JÚNIOR; QUADROS, 

2006; FURTADO et al. (2007); FURTADO; QUADROS; DOMINGUES, 2007; QUADROS; 

FURTADO, 2007; RIGHETTI; PALLONE, 2007) e aplicado nos trabalhos de Oyadomari et 

al. (2010), Santos, Ximenes e Gallon (2011), dentre outros.  

 

1.6 Estrutura do estudo 

 

Este trabalho está dividido em cinco seções, sendo a primeira esta introdução, na 

qual é determinado o contexto onde se encontra a pesquisa, seu problema, objetivos, hipóteses 

e expectativas quanto aos seus achados. Posteriormente é apresentado o referencial teórico, 

subdividido em três subseções, tratando, primeiramente, dos ativos intangíveis, seguida da 

inovação, com sua definição, tipologia e medidas de mensuração. Logo após apresenta-se a 

abordagem teórica e as evidências empíricas anteriores sobre ativos intangíveis e inovação. A 

seção seguinte corresponde à metodologia da pesquisa, onde é apresentado o enquadramento 

metodológico, a população do estudo, a coleta de dados, os procedimentos metodológicos e as 

limitações da pesquisa. A análise e descrição dos resultados constitui a quarta seção, onde são 

relatados os achados obtidos com a aplicação da metodologia proposta. Na quinta seção 

destacam-se as considerações finais, abordando, sumariamente, os resultados elencados na 

seção anterior, indicando suas limitações e propostas para pesquisas posteriores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A revisão da literatura desta pesquisa divide-se em três seções: ativos intangíveis, 

inovação e abordagem teórica e evidências empíricas anteriores sobre ativos intangíveis e 

inovação. 

 

2.1 Ativos intangíveis 

  

Na sociedade moderna – sociedade do conhecimento –, o conhecimento se tornou 

o principal recurso econômico, diferencial competitivo das empresas, em detrimento do 

trinômio terra, capital e trabalho. Apesar de fatores indispensáveis, a grande vantagem 

competitiva atual é a capacidade de alocar-se conhecimento ao trabalho (DRUCKER, 1995; 

ANTUNES, 2006). Kaplan e Norton (2000, p. 12) observam que: 

 

Sem dúvida, as oportunidades para a criação de valor estão migrando da gestão de 

ativos tangíveis para a gestão de estratégias baseadas no conhecimento, que 

exploram os ativos intangíveis da organização: relacionamentos com os clientes, 

produtos e serviços inovadores, tecnologia da informação e banco de dados, além de 

capacidades, habilidades e motivação dos empregados. 

 

Essa afirmação pode ser confirmada pelo estudo do Brookings Institute, de 1982, 

o qual mostrou que o valor contábil dos ativos tangíveis representava 62% do valor de 

mercado das organizações industriais. Dez anos mais tarde o índice caiu para 38% e estima-se 

que atualmente chega-se ao percentual de 10 a 15% do valor de mercado das empresas. 

Segundo Perez e Famá (2006b), essa sociedade do conhecimento se refere a novas fontes de 

vantagens competitivas, como capacidade de inovar, criar novos produtos e explorar novos 

mercados, por exemplo, não sendo restritas a qualquer tipo de empresa específica; trata-se de 

uma sociedade cujos ativos são cada vez mais intangíveis e intensivos em informação, 

tecnologia e conhecimento. 

Assim, de acordo com Lev (2001), os ativos intangíveis têm se tornado itens 

importantes nas empresas nos países desenvolvidos devido à intensificação da competição 

causada pela globalização das economias e pelo avanço da tecnologia da informação. 

Pela soma desses dois fatores com o contexto da sociedade do conhecimento, 

pode-se entender a importância estratégica dos ativos intangíveis e seus reflexos nas 

estruturas das organizações, que passam a concentrar seus recursos em ativos do 

conhecimento, buscando diferenciais competitivos, como a inovação contínua, principalmente 
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em investimentos em capital humano e em pesquisa e desenvolvimento (PEREZ; FAMÁ, 

2006b). 

Vale ressaltar que, apesar da atual importância que tem sido dada aos ativos 

intangíveis, não quer dizer que os ativos tangíveis estão perdendo importância, pois é a 

combinação dos dois, conjuntamente, que define o valor de uma empresa (KAYO, 2002). 

Esta subseção trata da fundamentação teórica dos ativos intangíveis, abordando 

sua definição e importância, enquanto agregador de valor às empresas, seguindo-se da 

apresentação de diversas propostas de classificação e medidas de mensuração. 

 

2.1.1 Definição e importância 

 

Os ativos intangíveis também são conhecidos por outras denominações, como: 

capital intelectual, ativos do conhecimento (SVEIBY, 1998; LEV, 2001), ativos invisíveis 

(SVEIBY, 1998) e goodwill (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 2007). 

Stewart (1998), Edvinsson e Malone (1998) e Santos e Schmidt (2002) trazem o 

conceito de ativo intangível como sinônimo de capital intelectual ou ativos do conhecimento, 

e o conceituam como um agregador de valor às organizações, sendo compreendidos pelo 

conjunto de conhecimentos e informações presentes nas organizações. 

Lev (2001) define ativo intangível como um direito a benefícios futuros que não 

possui corpo físico ou financeiro, podendo ser gerado a partir de descobertas, práticas 

organizacionais e recursos humanos. Destacando, ainda, a capacidade de criação de valor dos 

ativos intangíveis, Kayo (2002, p. 14) o define como sendo “um conjunto estruturado de 

conhecimentos, práticas e atitudes da empresa, que, interagindo com seus ativos tangíveis, 

contribui para a formação do valor das empresas.” 

Um dos conceitos mais adequados para o ativo intangível, segundo teóricos da 

contabilidade, é o de Kohler (1957), que relata que o ativo intangível é um ativo de capital 

que não tem existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que 

antecipadamente sua posse confere ao proprietário. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) no Pronunciamento Técnico CPC 

04 (R1) (CPC, 2010), em seu item 8, em consonância com o Financial Accounting Standards 

Board (Fasb), por meio do International Accounting Standard 38 (IAS 38), de 1998, adiciona 

a necessidade de identificação do intangível pela empresa e o define como “um ativo não 

monetário identificável sem substância física”, resultante de direitos contratuais e sob o 

controle da empresa. 
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Hendriksen e Van Breda (2007) enfatizam que esses ativos devem ser 

reconhecidos nas demonstrações contábeis das empresas quando preencherem os requisitos de 

definição, reconhecimento e mensuração de todo e qualquer ativo. 

Stewart (1998) e Lev (2001) apresentam o conceito de empresas intangível-

intensivas, que seriam aquelas caracterizadas pela predominância do uso de ativos intangíveis, 

levando-as a um lucro econômico superior e a um valor de mercado significativamente maior 

que o seu valor contábil. 

Percebe-se, portanto, que, apesar de existirem várias definições de ativos intangíveis, 

todas convergem no mesmo sentido, qual seja: que o ativo intangível é um recurso oculto, 

responsável pela valorização de ativos e da empresa, contribuindo para a sua continuidade. 

No Brasil, o registro obrigatório dos ativos intangíveis no balanço patrimonial das 

empresas estabeleceu-se somente a partir da Lei nº 11.638/2007, que tornou compulsória a 

apresentação do subgrupo de intangível no ativo não circulante. Em seguida, o 

Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) (CPC, 2010), baseado na International Accounting 

Standard 38 (IAS 38), estabeleceu critérios de contabilização relativos ao reconhecimento e 

mensuração dos ativos intangíveis, exigindo divulgações específicas sobre esses ativos em 

notas explicativas às demonstrações contábeis das empresas. Para Iudícibus et al. (2010), a 

evidenciação dos ativos intangíveis melhora significativamente a qualidade da informação 

gerada pela contabilidade. 

Observa-se que alguns ativos intangíveis podem ser mais facilmente identificados 

e mensurados, enquanto que outros são de mais difícil identificação e controle, considerados 

como gerados internamente, principalmente os relacionados a ativos humanos (ANTUNES; 

LEITE, 2008). Antunes e Leite (2008) complementam afirmando que, em decorrência, 

principalmente, da dificuldade de mensuração do seu custo com segurança e do efeito 

sinérgico que a atuação conjunta desses elementos produz, alguns ativos intangíveis que 

atuam nas organizações não são contemplados nas demonstrações contábeis, fato que 

contraria a afirmação de Pacheco (2005, p. 54) de que “o capital humano pode ser visto como 

o conjunto de habilidades e conhecimentos dos indivíduos dentro de uma organização, e isto 

pode ser mensurado e divulgado.” 

A respeito das características estratégicas dos ativos intangíveis, pode-se citar a 

singularidade (isto é, são difíceis de adquirir, desenvolver e copiar); não-rivalidade (capacidade 

de um ativo poder ser utilizado simultaneamente e de formas diferentes); sua capacidade de 

escala (ou seja, podem ser explorados indefinidamente, sem investimentos adicionais, até um 

determinado limite); e sua capacidade de influenciar a demanda (PEREZ; FAMÁ, 2006a). 
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Assim como não há um consenso nas definições dos ativos intangíveis, autores 

desenvolveram classificações diversas, apresentadas na subseção seguinte. 

 

2.1.2 Classificação 

 

No que diz respeito à classificação dos ativos intangíveis, os autores clássicos não 

apresentam uma convergência, sendo encontradas na literatura várias classificações 

diferentes, conforme mostra o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Classificação dos ativos intangíveis de acordo com os autores clássicos e sua 

respectiva composição (continua) 
Autoria (ano) Classificação Composição 

Brooking 

(1996) 

Ativos de mercado 

Potencial que a empresa possui em decorrência dos intangíveis 

que estão relacionados ao mercado, tais como: marca, clientes, 

lealdade dos clientes, negócios recorrentes, negócios em 

andamento, canais de distribuição. 

Ativo humano 

Benefícios que o indivíduo pode proporcionar para as 

organizações por meio da sua expertise, criatividade, 

conhecimento, habilidade para resolver problemas, tudo visto 

de forma coletiva e dinâmica. 

Ativos de propriedade 

intelectual 

Ativos que necessitam de proteção legal para proporcionarem 

às organizações benefícios tais como know-how, segredos 

industriais, copyright, patentes, design, dentre outros. 

Ativos de infraestrutura 

Tecnologias, metodologias e processos empregados como 

cultura organizacional, sistema de informação, métodos 

gerenciais, aceitação ao risco, banco de dados de clientes, 

dentre outros. 

Kaplan e 

Norton  

(1996) 

Perspectiva dos  

processos internos 

Capacidade dos funcionários, dos sistemas de informação e à 

motivação, empowerment e alinhamento. 

Perspectiva dos clientes 
Quota de mercado; retenção de clientes; aquisição de clientes; 

satisfação de clientes e rendibilidade de clientes. 

Perspectiva da 

aprendizagem e 

crescimento 

Processos internos de toda a cadeia de valor da empresa e 

inclui o processo de inovação, de operações e de pós-venda. 

Reilly  

(1996) 

Tecnologia Desenhos e esquemas de engenharia. 

Cliente Lista de clientes. 

Contratos Contratos de fornecimento vantajosos. 

Processamento de dados Softwares. 

Capital humano Força de trabalho treinada e capacitada. 

Marketing Marcas e símbolos registrados. 

Localização Direitos sob locais geográficos valiosos. 

Goodwill Valor da continuidade do negócio. 

Capital/ 

Propriedade intelectual 

Ativo fruto de um processo criativo que pode ser atribuível a 

um sujeito específico. 

Saint-Onge 

(1996) 

Capital humano 
Capacidades individuais requeridas para fornecer solução aos 

clientes. 

Capital estrutural Capacidades de perceber as necessidades do mercado. 

Capital de relacionamento Profundidade, lealdade, cobertura e rentabilidade dos clientes. 

Technology 

Broker  

(1997) 

Ativos de infraestrutura 

Filosofia de gestão, cultura corporativa, processo de gestão, 

processo de negócio, Impacto dos sistemas de informação, 

relações externas, networking, cumprimento de standards. 
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Quadro 2 – Classificação dos ativos intangíveis de acordo com os autores clássicos e sua 

respectiva composição (continuação) 
Autoria (ano) Classificação Composição 

Technology 

Broker  

(1997) 

Ativos de mercado 
Marcas, posicionamento, base de clientes, nome da empresa, 

canais de distribuição, acordos e licenças, contratos. 

Propriedade intelectual Patentes, direitos de autor, direitos de design, segredos comerciais 

Ativos humanos 
Inteligência, conhecimento, habilidades literárias, capacidades, 

espírito empreendedor, espírito de equipe, sociabilidade. 

Sveiby  

(1997) 

Estrutura externa 
Marcas, marcas registradas, relações com clientes e 

fornecedores, imagem da empresa. 

Estrutura interna 
Estrutura organizacional, estrutura gerencial, estrutura legal, 

sistemas, P&D, software, dentre outros. 

Competência individual 
Envolve a capacidade de agir em diversas situações para criar 

ativos tangíveis e intangíveis. 

Bontis  

(1998) 

Capital humano 

Ativos humanos, processos de aprendizagem e recursos de 

competências no nível individual, intelecto humano, 

relacionado com o empregado. 

Capital estrutural 

Rotinas organizacionais, processos internos, recursos de 

competência organizacional, infraestrutura interna, clima 

organizacional e capacidade de gestão, ligação organizacional 

interna. 

Capital cliente Relacionamentos de mercado, ligação organizacional externa. 

Edvinsson  

e Malone  

(1998) 

Capital humano 

Combinação de conhecimento, habilidades, capacidade de 

inovação e capacidade dos empregados em desenvolver 

tarefas, valores, cultura e filosofia empresarial. 

Capital estrutural 

Capital Organizacional: hardware, software, banco de dados, 

estrutura organizacional, patentes, marca e tudo o mais que dá 

suporte para a produtividade dos empregados. Pode ser 

dividido em capital inovação e capital processo. 

Capital cliente: clientes e relações desenvolvidas com eles. 

 

Euroforum 

(1998) 

Capital humano 
Conhecimento das pessoas e equipes útil para a empresa, 

assim como as capacidades das pessoas. 

Capital estrutural 

Conhecimento que a organização consegue explicitar, 

sistematizar e internalizar (cultura organizacional, filosofia do 

negócio, sistemas de informações etc.). 

Capital de relacionamento 
Conjunto de relacionamentos que a empresa mantém com o 

exterior (base de clientes, reputação, alianças estratégicas etc.) 

Stewart  

(1998) 

Recursos humanos Talentos e habilidades dos empregados. 

Capital estrutural 
Sistemas de informações, patentes, processos, banco de dados, 

e outros ativos intangíveis internos da empresa. 

Capital cliente Relacionamento com os clientes e fornecedores. 

Roos, 

Edvinsson  

e Roos  

(1998) 

Capital humano Subdividido em competências, atitude e agilidade intelectual. 

Capital estrutural 
Subdivido em relações, organização, renovação de 

desenvolvimento. 

Capital de relacionamento 
Fornecedores, clientes, prestadores de serviços e outros 

parceiros principais envolvidos. 

Camisón, 

Palácios e 

Devece  

(1999) 

Capital humano 
Ativos de conhecimento (tácitos ou explícitos) presentes nas 

pessoas. 

Capital organizacional 

Ativos de conhecimentos sistematizados, explicitados e 

internalizados pela organização (propriedade organizacional, 

ativos de infraestrutura e conhecimentos internalizados). 

Capital social 
Ativos de conhecimento acumulados pela empresa graças a 

suas relações entre os agentes externos. 

Capital de inovação e 

aprendizado 

Ativos de conhecimento capazes de ampliar e melhorar a 

carteira de ativos de conhecimento de outros tipos, ou seja, o 

capital inovador da empresa. 

Wagner et al. 

(1999) 

Capital humano Competências, atitudes, liderança e desenvolvimento. 

Capital organizacional Processos, infraestrutura, cultura e gestão. 
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Quadro 2 – Classificação dos ativos intangíveis de acordo com os autores clássicos e sua 

respectiva composição (conclusão) 
Autoria (ano) Classificação Composição 

Wagner et al. 

(1999) 

Capital de mercado 
Relação com clientes, relação com fornecedores, 

competências de mercado e outras relações. 

Capital de inovação Desenvolvimento de processos, produtos, serviços e tecnologias 

O’Donnell e 

O’Regan 

(2000) 

Pessoas Competências humanas, conhecimento, know-how e experiência 

Estrutura interna 
Estrutura organizacional, rotinas, processos e sistemas 

gerenciais. 

Estrutura externa 
Alianças externas, clientes, fornecedores e outros stakeholders 

e sistemas. 

Cavalcanti, 

Pereira e 

Gomes 

(2001) 

Capital humano Conhecimento das pessoas. 

Capital estrutural 

Infraestrutura que é necessária para que uma empresa 

funcione, como sistemas administrativos, conceitos, rotinas, 

marcas, patentes e programas de computador. 

Capital de relacionamento Relacionamentos da empresa com o exterior. 

Capital ambiental 
Inclui as três perspectivas (capital humano, estrutural e de 

relacionamento). 

Lev  

(2001) 

Inovação 
Investimentos realizados com pesquisa e desenvolvimento, 

puros ou aplicados. 

Desenhos organizacionais 

singulares 

Ativos intangíveis internos e exclusivos das organizações, 

sendo eles, a estrutura e os sistemas singulares. 

Recursos humanos Talentos e habilidades dos empregados. 

Kayo  

(2002) 

Ativos humanos Conhecimento, talento dos empregados e administradores etc. 

Ativos de inovação Pesquisa e desenvolvimento, patentes, fórmulas etc. 

Ativos estruturais Processos, softwares proprietários, patentes, fórmulas etc. 

Ativos de relacionamento Marcas, logos, direitos autorais etc. 

Fonte: Elaboração própria com base na revisão da literatura. 

 

Conforme o Quadro 2, cabe destacar que alguns autores (CAMISÓN; 

PALÁCIOS; DEVECE, 1999; WAGNER et al., 1999; LEV, 2001; KAYO, 2002) adotam 

classificações que apresentam um componente específico relacionado à inovação, e outros 

adotam componentes correlatos à inovação, como: ativos de propriedade intelectual 

(BROOKING, 1996; TECHNOLOGY BROKER, 1997) e capital/propriedade intelectual 

(REILLY, 1996). 

Adotar-se-á nesta pesquisa a classificação proposta por Lev (2001), tendo em 

vista a existência de um componente específico de ativos intangíveis de inovação e pela 

classificação já ter sido adotada em outras pesquisas empíricas anteriores, como nos estudos 

de Almeida (2003), Teh, Kayo e Kimura (2008) e Queiroz (2010). 

Para Lev (2001), os ativos intangíveis são agregadores de valor, incorpóreos, 

criadores de benefícios futuros, gerados por inovação, desenho organizacional único, ou práticas 

de recursos humanos, e pela interação entre esses fatores, conforme breve descrição a seguir. 

Lev (2001) classifica os ativos intangíveis em ativos de inovação, que 

compreendem, principalmente: os investimentos realizados com pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), que podem ser classificados, segundo o autor, como investimentos puros 
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(relacionados ao desenvolvimento de novas ciências e tecnologias) ou aplicados (relacionados 

ao desenvolvimento de produtos e processos); pelas patentes; pelas fórmulas secretas; pelo 

know-how tecnológico; marcas; direitos autorais (de obras literárias, de software etc.); 

contratos de licenciamento; contratos de franquias; direitos de exploração mineral, entre 

outros. Segundo o autor os investimentos nesses intangíveis contribuem significativamente no 

aumento da produtividade das empresas (LEV, 2001). Dos recursos humanos fazem parte: o 

conhecimento, o talento, a capacidade, a habilidade e a experiência dos empregados, a 

administração superior, o treinamento e o desenvolvimento, entre outros. Os ativos estruturais 

ou desenhos organizacionais singulares são formados pelas estruturas e sistemas exclusivos, 

como softwares proprietários, por bancos de dados, por sistemas de informação, por sistemas 

administrativos, entre outros (PATROCÍNIO; KAYO; KIMURA, 2007). 

Vale a pena mencionar, neste ponto da pesquisa, que Stewart (2001) defende que 

o valor econômico das empresas é a soma de seus ativos tangíveis e ativos intangíveis, sendo 

os ativos intangíveis – como ativos de relacionamento (marcas), ativos de inovação (P&D), 

ativos humanos etc. – os ativos de maior importância, conforme estabelecido na Figura 1. 

 

Figura 1 – Modelo do capital intelectual 

 

Fonte: Stewart (2001). 

 

O fator que mais influencia para os ativos intangíveis serem os maiores 

direcionadores de valor das empresas é a característica de singularidade presente nos ativos 

intangíveis (KAYO et al., 2006). Ativos tangíveis, como o imobilizado, por exemplo, podem 

ser facilmente adquiridos por um concorrente. No entanto, ativos intangíveis são fatores de 

diferenciação das empresas, dificilmente imitados ou substituídos pelos competidores.  



27 

2.1.3 Medidas de mensuração 

 

No que diz respeito à mensuração dos ativos intangíveis, não há uma metodologia 

unânime adotada pelos autores, devido principalmente às particularidades das empresas, campo 

de atuação e recursos disponíveis para a obtenção de dados (COLAUTO; BEUREN, 2003). No 

entanto, é pacífico o entendimento de que é imprescindível mensurar os ativos intangíveis, a fim 

de, entre outros objetivos, se analisar o valor real da empresa (BROOKING, 1996).  

De acordo com a classificação sugerida por Luthy (1998), os métodos de 

avaliação dos ativos intangíveis se subdividem em quatro categorias, sendo elas: métodos 

baseados na capitalização de mercado, métodos baseados em medidas diretas de capital 

intelectual, métodos baseados no retorno sobre os ativos e métodos scorecard. Seguindo essa 

classificação, o Quadro 3 apresenta as métricas para avaliação dos ativos intangíveis em cada 

uma das categorias apontadas por Luthy (1998). 

 

Quadro 3 – Principais métricas para mensuração de ativos intangíveis 

Categorias Autoria (ano) Métricas 

Baseados na 

capitalização de 

mercado 

Perez e Famá (2006a) 
Razão entre o Valor de Mercado e o Valor Contábil 

(Market-to-book value) ou Grau de Intangibilidade 

Stewart (1998) e  

Bontis (1998) 
Q de Tobin 

Baseados em 

medidas diretas 

de capital 

intelectual 

Brooking (1996) Technology Broker 

Bontis (2001) Citation-Weighted Patents 

Andriessen e  

Tiessen (2000) 
The Value Explorer™ 

Sullivan (2000) Intellectual Asset Valuation 

Andersen e  

McLean (2000) 
Total Value Creation – TVC™ 

Nash (1998) Accounting for the Future – AFTF 

Baseados no 

retorno sobre os 

ativos (ROA) 

Stewart (1998) e  

Ehrbar (1999) 
Economic Value Added – EVA

TM 

Gröjer e Johansson (1996) Human Resource Costing & Accounting – HRCA 

Luthy (1998) e  

Stewart (1998) 
Valor Intangível Calculado – VIC 

Lev (2001) Knowledge Capital Earnings 

Pulic (2000) Valor do Capital Intelectual Adicionado – VAIC
TM 

 

Scorecard 

Fitz-Enz (1988) Human Capital Intelligence 

Edvinsson e Malone 

(1998) 
Skandia Navigator™ 

Lev (2001) Value Chain Scoreboard™ 

Roos, Edvinsson e Roos 

(1998) 
IC-Index™ 

Sveiby (1997) Monitor de Ativos Intangíveis – Intangibles Assets Monitor 

Kaplan e Norton (1996) Balanced Scorecard 

Fonte: Elaboração própria com base na revisão da literatura. 
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Dessa forma, utilizam-se na presente pesquisa métricas enquadradas na categoria 

de Luthy (1998) denominada capitalização de mercado, em conformidade com Stewart 

(2001), que afirma que a diferença entre o valor de mercado da empresa e seu valor contábil é 

o capital intelectual – nesta pesquisa sinônimo de ativo intangível –, quais sejam: grau de 

intangibilidade e Q de Tobin. Além dessas métricas, foram selecionadas variáveis de 

investimentos em ativos intangíveis e investimentos em ativos intangíveis de inovação, que 

buscam demonstrar o montante de capital próprio investido em ativos intangíveis e ativos 

intangíveis de inovação. 

Portanto, com base nas principais métricas para mensuração de ativos intangíveis 

dispostas no Quadro 3, neste estudo utilizar-se-ão as seguintes métricas de ativos intangíveis 

para avaliação da relação desses recursos como possíveis determinantes do grau de 

intensidade tecnológica setorial das empresas objeto do estudo: (i) investimentos em ativos 

intangíveis; (ii) investimentos em ativos intangíveis de inovação (LEV, 2001); (iii) grau de 

intangibilidade; (iv) Q de Tobin ajustado. Ressalta-se que essas métricas já foram utilizadas 

conjunta ou isoladamente em estudos acadêmicos anteriores, em diferentes contextos 

empresariais e sob diversas perspectivas (PEREZ; FAMÁ, 2006a, 2006b; FIETZ, 2007; 

PATROCÍNIO; KAYO; KIMURA, 2007; FIETZ; SCARPIN, 2008; COUTO, 2009; RITTA; 

ENSSLIN, 2010; MIRANDA; GALLON; NOGUEIRA, 2011; MIRANDA; GALLON; 

SILVA-FILHO, 2011; SANTOS; XIMENES; GALLON, 2011; SANTOS; SILVA; 

GALLON, 2011; SILVA et al., 2011). 

A opção por essas métricas se justifica na medida em que os dados necessários 

para sua construção são compostos, exclusivamente, por dados contábeis, disponíveis nas 

demonstrações contábeis, base documental da pesquisa. 

Cabe esclarecer uma possível fragilidade da pesquisa em virtude de as métricas 

supracitadas selecionadas para operacionalização do objetivo do estudo serem baseadas na 

capitalização de mercado (LUTHY, 1998), e o mercado de ações ser muito volátil, entretanto 

destaca-se a objetividade das mesmas presentes nas demonstrações contábeis das empresas de 

capital aberto objeto de estudo. Acredita-se, conforme realizado em outros estudos 

acadêmicos, na viabilidade da análise proposta tendo como base grupos empresariais 

semelhantes (no caso, companhias abertas industriais com ações listadas na BM&FBovespa), 

onde as variações de mercado afetam todas as empresas de maneira homogênea. 
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2.2 Inovação 

 

Esta seção traz a fundamentação teórica acerca da inovação, abrangendo 

definição, tipologia e suas principais métricas, com destaque para o indicador tecnológico 

setorial do IBI. 

 

2.2.1 Definição 

  

Para Zaltman, Duncan e Holbek (1973), a inovação pode ser entendida como uma 

ideia, uma prática ou um artefato material percebido como novo, relevante e único, adotado 

em determinado processo, área ou por toda a organização. 

Utterback (1971, p. 77) conceitua a “inovação como uma invenção que chegou a 

fase de inserção no mercado no caso de um produto novo.” Se a invenção for de um novo 

processo, a inovação ocorrerá quando da fase do seu primeiro uso. Assim, a invenção é uma 

resposta original para uma necessidade ou desejo. 

Tálamo (2002), de forma semelhante, define inovação considerando-a algo 

abrangente, indo além da novidade ou da invenção. Existem várias etapas entre uma invenção 

e o consumidor final, passando pelas diversas atividades funcionais de uma organização, tais 

como: desenvolvimento, logística, compras, produção, entre outras, antes da disponibilização 

do novo produto ao mercado ou do uso comercial de um novo processo ou equipamento. 

Por sua vez, a terceira edição do Manual de Oslo assim define inovação:  

“é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, 

ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas 

práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OECD, 

2005, p. 55), considerada como definição constitutiva adotada neste estudo.  

Nesta pesquisa utiliza-se o conceito de inovação tecnológica, apresentado em 

seguida, tendo em vista que, nesta metodologia, os gastos em P&D, indicador central do IBI, 

são um dos principais fatores a influenciar ativamente o processo de inovação tecnológica. 

A Pesquisa de Inovação Tecnológica 2000 (PINTEC, 2000), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006, p. 17), fundamentada no Manual de Oslo, 

versão 3 (OECD, 2005) e no modelo de Pesquisa de Inovação da Comunidade (Community 

Innovation Survey), conceitua inovação tecnológica de produto e de processo, como se segue. 
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Produto tecnologicamente novo é aquele cujas características fundamentais diferem 

significativamente de todos os produtos previamente produzidos pela empresa. A 

inovação de produto também pode ser progressiva, por meio de um significativo 

aperfeiçoamento tecnológico de produto previamente existente, cujo desempenho foi 

substancialmente aumentado ou aprimorado. Um produto simples pode ser 

aperfeiçoado, para se obter um melhor desempenho ou um menor custo, por meio da 

utilização de matérias-primas ou componentes de maior rendimento. 

 

A inovação tecnológica de processo refere-se a um processo tecnologicamente 

novo ou substancialmente aprimorado, que envolve a introdução de tecnologia de produção 

nova ou significativamente aperfeiçoada, assim como de métodos novos ou substancialmente 

aprimorados de manuseio e entrega de produtos. Esses novos métodos podem envolver 

mudanças nas máquinas e equipamentos e/ou na organização produtiva, desde que 

acompanhadas de mudanças no processo técnico de transformação do produto. 

Desde 1962, com a edição do Manual Frascati, que deu origem a publicações 

posteriores da OECD (Manual de Oslo), o tema inovação vem sendo conduzido por meio de 

orientações e padronização de conceitos, metodologias e construção de estatísticas e 

indicadores de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de países industrializados (OECD, 2005). 

Para a OECD (2005), os dados sobre inovação podem ter usos variados, porém os focos 

principais são a possibilidade de melhor compreensão da relação entre inovação e crescimento 

econômico e disponibilização de indicadores para confrontar o desempenho nacional com as 

práticas existentes. 

Em relação à inovação no contexto das organizações, Carvalho (2009) enfatiza 

sua importância para a permanência das empresas no mercado, enquanto Freeman e Soete 

(2008) lembram que as estratégias das empresas não devem seguir o padrão neoclássico de 

análise do comportamento racional de maximização dos lucros, que é um modelo preciso de 

análise do comportamento das firmas, sendo necessário buscarem entendimento sobre seu 

comportamento inovativo. 

  

2.2.2 Tipologia e medidas de mensuração 

  

Apesar de a literatura existente apresentar diversos tipos de inovações – Daft 

(1978), Kimberly e Evanisko (1981) e Damanpour (1987): inovações administrativas e 

técnicas; Ettlie, Bridges e O’Keefe (1984) e Nord e Tucker (1987): inovações incrementais e 

radicais; Henderson e Clark (1990): inovação arquitetural e de componente – neste trabalho 

será utilizada a tipologia de inovação apresentada pelo Manual de Oslo (OECD, 2005), que 
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diferencia quatro tipos de inovação: de produto e/ou serviço, de processo, de marketing e 

organizacional. No caso específico desta pesquisa serão tratados os dois primeiros tipos de 

inovação, sendo considerada inovação de produto e/ou serviço as mudanças significativas nas 

potencialidades de produtos e serviços, que incluem bens e serviços totalmente novos ou 

aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes, e inovação de processo as mudanças 

significativas nos métodos de produção e de distribuição, ambos demandantes de intensidade 

de P&D (indicador central do grau de inovação setorial segundo o IBI, utilizado neste 

trabalho). 

Assim como não há consenso na literatura quanto aos tipos de inovações, no que 

se referem aos indicadores de inovação também há uma série de indicadores e índices de 

inovação os quais apresentam diferenças e similaridades. Archibugi e Coco (2005) enfatizam 

que medir capacidades tecnológicas é mais complicado que mensurar outros fenômenos, 

como econômicos e sociais, uma vez que a natureza da tecnologia, com seus aspectos e 

componentes heterogêneos torna difícil a agregação em um único índice significante que 

permita prover informação das capacidades tecnológicas de um país como um todo. 

Cabe ressaltar que, ao se observar os indicadores utilizados pela comunidade 

europeia – conforme European Comission (2006), responsável pela elaboração do European 

Innovation Scoreboard (EIS), que se trata de um instrumento com o objetivo de avaliar e 

comparar a inovação entre os estados-membro da União Europeia –, verifica-se que alguns 

dos indicadores não são considerados nas metodologias brasileiras, quais sejam: indicadores 

voltados a PMEs (inovação local, cooperação, uso de mudanças não tecnológicas etc.), 

percentual de produtos de alta tecnologia em relação às exportações totais de manufatura, 

sucesso na educação juvenil (população entre 20 e 24 anos com segundo grau completo). 

Vasconcelos (2008) comparou PMEs (pequenas e médias empresas) brasileiras com outras 48 

internacionais com base nos indicadores supramencionados e constatou que o Brasil encontra-

se numa situação desfavorável, ocupando o 12º lugar quando se trata de indicadores de 

difusão, e em situação ainda pior quando se trata de indicadores de indução à inovação e de 

propriedade intelectual. 

 No Quadro 4 apresentam-se as principais métricas utilizadas para mensuração do 

grau de inovação encontradas na literatura. 
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Quadro 4 – Principais métricas para mensuração da inovação 

Autoria (ano) Métricas 

Tidd (2001); Motohashi (1998); Li e  

Atuahene-Gima (2001); Walker, Jeanes  

e Rowlands (2002);  Koschatzky (1999) 

Gastos com P&D 

Tidd (2001); Motihashi (1998);  

Walker, Jeanes e Rowlands (2002) 
Patentes 

Tidd (2001) Inovações significativas 

Tidd (2001); Evangelista (1998); Klomp e Van 

Leewen (2001); Hinloopen (2003); OECD (2005) 
Pesquisas de inovação 

Tidd (2001); Chaney et al. (1991);  

Chaney e Devinney (1992);  

Walker, Jeanes e Rowlands (2002) 

Anúncios de produtos 

Tidd (2001); Motohashi (1998);  

Li e Atuahene-Gima (2001) 
Empregados devotados à inovação 

Tidd (2001) Julgamentos de experts 

Pacelli (1998); Li e Atuahene-Gima (2001) Gastos com inovação ou atividades inovadoras 

Zahra (1989); Li e Atuahene-Gima (2001) Ênfase no processo de inovação
 

Motohashi (1998) Instalações de P&D 

Motohashi (1998) 
Relação entre gastos com P&D interno  

e adquirido externamente 

Motohashi (1998) Receita com licenciamento 

Li e Atuahebe-Gima (2001) Ênfase na variedade de linhas de novos produtos 

Li e Atuahebe-Gima (2001) Ênfase na velocidade de introdução de novos produtos 

Damanpour (1989); Gopalakrishnan (2000) Número de inovações adotadas 

Koschatzky (1999) Cooperações e networking externo 

Hinloopen (2003) Percentual da receita obtido com novos produtos 

Fonte: Adaptado de Brito, Brito e Morganti (2009). 

 

Neste estudo utilizar-se-á da métrica de inovação gastos com P&D, devido seu 

uso em estudos anteriores, ser o parâmetro utilizado pelo IBI para o agrupamento setorial com 

base no seu ranking e ser um indicador internacionalmente utilizado para comparar setores e 

até mesmo países (MOTOHASHI, 1998; KOSCHATZKY, 1999; TIDD, 2001; LI; 

ATUAHENE-GIMA, 2001; WALKER; JEANES; ROWLANDS, 2002). Diante da sua 

relevância em termos nacionais, Ramos (2008, p. 12-13) insere o IBI (Uniemp Inovação, 

vários números) entre as principais experiências relevantes internacionalmente, como  

“o Technology Achievement Index (TAI), das Nações Unidas (UNDP, 2001); o Composite of 

Innovation Performance, da OECD (FREUNDENBERG, 2003); o Overall Science and 

Technology Index, do Japão (NISTEP, 1995).” Ressalta-se que o IBI utiliza 

preponderantemente, mas não exclusivamente, os investimentos em P&D, tratando-se de uma 

limitação do estudo. 

Ressalta-se que a métrica de inovação gastos com P&D pode não ser bom 

indicador da eficácia do processo de inovação, mas da disposição e orientação estratégica da 

empresa em inovar, já que nem sempre os investimentos em P&D são divulgados pelas 

empresas, pois, principalmente em países em desenvolvimento, não há departamentos de 
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P&D formalmente estruturados. Assim, autores propõem adotar a produção e citações de 

patentes como indicadores de inovação, já que são resultados dos processos de inovação 

(TEH, KAYO, KIMURA, 2008). 

No que se refere ao indicador setorial, no Brasil, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 

desenvolvem a Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec). O objetivo da Pintec é pesquisar, 

através de recomendações internacionais, as empresas brasileiras de setores industriais e de 

serviços de alta tecnologia e atualizar dados de edições anteriores (IBGE, 2006). A pesquisa, 

que teve sua quarta edição em 2008 (2006-2008) e sua primeira edição em 2000 (1998-2000), 

analisa e aponta indicadores de inovação, bem como apresenta classificação das atividades de 

acordo com o grau inovativo das empresas. Dentre os indicadores de inovação adotados pela 

Pintec, destacam-se: número de marcas; número de patentes; realização de inovação por 

processo e/ou produto ou serviço; desenvolvimento de novos produtos no mercado nacional 

e/ou no mercado mundial; quantitativo de formações (graduação, especialização, mestrado 

etc.); valor dos investimentos em P&D; aquisição de conhecimentos externos; aquisição de 

softwares, dentre outros. Nesta pesquisa os indicadores da Pintec serão utilizados para a 

avaliação da capacidade inovativa das empresas objeto de estudo. 

Em 2005 teve início o projeto Índice Brasil de Inovação (IBI) – desenvolvido por 

pesquisadores do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de 

Geociências (DPCT/IG) da Unicamp, com apoio da Fapesp, a partir de uma iniciativa da 

Revista Inovação do Instituto Uniemp –, que tem como matriz conceitual e metodológica as 

diretrizes das pesquisas de inovação que seguem os conceitos do Manual de Oslo da OECD, 

de maneira que os indicadores de inovação considerados na composição do índice estão 

ancorados em uma abordagem suficientemente ampla e abrangente para uma aproximação do 

que seria a capacidade efetiva de inovação das empresas. Na presente pesquisa os indicadores 

da segunda edição do IBI (lançada em 2009) – que se apoiam em informações do IBGE, 

utilizando as respostas dos questionários da Pintec e da Pesquisa Industrial Anual (PIA), 

tendo 2005 como ano de referência – serão utilizados para a avaliação do grau de inovação 

setorial das empresas objeto de estudo, após a sua adoção para a seleção do universo amostral 

composto das empresas listadas na BM&FBovespa participantes de segmento e/ou setor 

econômico correspondente às atividades econômicas consideradas como inovadoras pelo IBI. 

O IBI é composto por um primeiro nível de macroindicadores (Indicador 

Agregado de Esforço – IAE e Indicador Agregado de Resultado – IAR), divididos em um 

segundo nível de quatro mesoindicadores (Indicador de Atividade Inovadora – IAI, Indicador 
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de recursos Humanos – IRH, Indicador de Receitas de Vendas – IRV com novos produtos e 

Indicador de Patentes – IPT), que, por sua vez, é subdividido em um terceiro nível de 

microindicadores, num total de 16 microindicadores, conforme apresenta o Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Macro e microindicadores utilizados pelo IBI 

Macroindicadores 

utilizados pelo IBI 
Microindicadores utilizados pelo IBI 

Indicador Agregado 

de Esforço (IAE) 

Dispêndios com P&D Interna, dispêndios com P&D Externa, dispêndios com Outros 

Conhecimentos Externos, dispêndios com Software, dispêndios com Máquinas e 

Equipamentos, dispêndios com Treinamento, dispêndios com Lançamento de 

Produto, dispêndios com Projeto Industrial, total de Graduados ocupados em P&D, 

total de Mestres ocupados em P&D e total de Doutores ocupados em P&D. 

Indicador Agregado 

de Resultado (IAR) 

Receita total de vendas com produtos novos para a empresa, receita total de vendas 

com produtos novos para o mercado nacional, receita total de vendas com produtos 

novos para o mercado mundial, total de patentes/registro de programas de 

computador depositados no período e total de patentes/registro de programas de 

computador concedidos no período. 

Fonte: Adaptado de Furtado et al. (2007). 

 

Por meio dos indicadores apresentados no Quadro 5, o IBI classifica, com base no 

que orienta a OECD, as atividades econômicas das empresas em quatro grupos, conforme a 

intensidade de P&D, tornando os grupos setoriais mais homogêneos, convergindo para um 

mesmo patamar as indústrias com uma lógica de competitividade e capacitação tecnológica 

semelhantes, conforme exibe na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classificação dos grupos de inovação setorial do IBI (continua) 

Grupos Pintec 2005 Intensidade de P&D 

Grupo 1 

(alta 

tecnologia) 

Fabricação de outros equipamentos de transporte 3,22 

Atividades de informática e serviços relacionados 2,33 

Instrumentação e automação industrial 2,26 

Máquinas para escritório e equipamentos de informática 1,48 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 1,29 

Veículos, reboques e carrocerias 1,25 

Grupo 2 

(média-alta 

intensidade 

tecnológica) 

Eletrônica e aparelhos e equipamentos p/ telecomunicações 1,10 

Refino de petróleo e álcool 0,77 

Fabricação de máquinas e equipamentos 0,55 

Fabricação de produtos químicos 0,55 

Telecomunicações 0,52 

Fabricação de móveis e indústrias diversas 0,47 

Grupo 3 

(média-baixa 

intensidade 

tecnológica) 

Fabricação de artigos de borracha e plástico 0,42 

Fabricação de produtos de minerais não metálicos 0,36 

Couros, calçados e fabricação de artefatos de couro 0,34 

Fabricação de produtos do fumo 0,23 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,23 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,22 

Fabricação de produtos têxteis 0,22 
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Tabela 1 – Classificação dos grupos de inovação setorial do IBI (conclusão) 

Grupos Pintec 2005 Intensidade de P&D 

Grupo 4 

(baixa 

intensidade 

tecnológica) 

Fabricação de produtos de metal 0,21 

Indústrias extrativas 0,20 

Metalúrgica básica 0,18 

Fabricação de produtos de madeira 0,13 

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 0,13 

Edição, impressão e reprodução de gravações 0,08 

Fonte: Adaptado de Furtado, Quadros e Domingues (2007, p. 27), com base nos dados da Pintec-IBGE (2005). 

 

Cabe esclarecer que a classificação de inovação setorial do IBI apresentada na 

Tabela 1 – indicador do grau de intensidade tecnológica setorial adotado na presente pesquisa 

– já foi ressaltada e aplicada em diversas investigações acadêmicas sobre inovação com 

abordagem setorial. 

Conforme Tabela 1, no Grupo1 (1º quartil) encontram-se as atividades econômicas 

que apresentam as maiores intensidades em pesquisa e desenvolvimento (P&D), representando, 

assim, as empresas industriais de alta intensidade tecnológica, e no Grupo 4 (4º quartil) estão 

listadas as atividades com menor potencial de inovação, e baixa intensidade tecnológica. 

Cabe esclarecer que, pelo fato de ser difícil operacionalizar a classificação de 

empresa brasileira inovadora (OYADOMARI et al., 2010), neste trabalho optou-se utilizar o 

Índice Brasil de Inovação (IBI) de 2007, criado pela Unicamp/Uniemp/Fapesp para a seleção 

dos grupos setoriais da amostra consoante a Tabela 1. Basso e Kimura (2010, p. 97) validam a 

elaboração setorial do IBI “porque as diferenças de esforços inovadores e de resultados entre 

os setores são expressivas. Isso vai ao encontro do que preconiza a RBV ao dizer que a 

empresa faz uma diferença dentro do setor.” Ou seja, o IBI foi utilizado para a seleção dos 

setores foco desta investigação sobre as empresas brasileiras inovadoras, já que é um 

indicador de mercado – “as empresas podem encontrar no IBI uma forma de avaliar o seu 

desempenho inovativo e situá-lo em relação às demais empresas do mercado” (CAMARGO, 

2008, p. 45) – utilizado desde a sua criação, até o momento, em diversas pesquisas 

acadêmicas do Brasil (INÁCIO JÚNIOR; QUADROS, 2008; RAMOS, 2008; LOPES; 

BARBOSA, 2010; OYADOMARI et al., 2010; BASSO; KIMURA, 2010, dentre outros). 

 

2.3 Abordagem teórica e evidências empíricas anteriores sobre ativos intangíveis e inovação 

 

No que se refere à base teórica que fundamenta este estudo, adotar-se-á a lógica 

teórica que apoia o raciocínio apresentado, que é a chamada teoria baseada em recursos 
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(resource based theory – RBT) ou visão baseada em recursos (RBV), corrente ainda 

emergente, mas com elevado potencial para responder ao desafio da busca pela vantagem 

competitiva sustentável (SERRA et al., 2008). 

No âmbito dos trabalhos que fundamentam os conceitos da resource-based view 

(RBV), têm-se os estudos de Penrose (1959), Wernerfelt (1984), Peteraf (1993) e Barney 

(1995), essa teoria tem forte suporte empírico e corrente central da estratégia (NEWBERT, 

2007; CROOK et al., 2008).  

A obra The Theory of the Growth of the Firm, de Penrose (1959) é tida como a 

base da abordagem teórica da RBV. Segundo o autor o crescimento e sucesso das empresas 

dependem de um conjunto de recursos produtivos, podendo criar valor econômico não apenas 

por meio de sua simples posse e uso, mas também da gestão efetiva e inovativa. 

A teoria em análise defende que os reais determinantes do desempenho das 

empresas estão na acumulação e gerenciamento de recursos competitivos internos, sendo a 

heterogeneidade o princípio fundamental da abordagem, que reza que são as diferenças entre 

esses recursos que justificam desempenhos superiores, ou seja, diferenças na dotação de 

recursos causam diferentes desempenhos (WERNERFELT, 1984). 

Para a empresa manter capacidade competitiva, com crescimento e sucesso, esses 

recursos, base central da abordagem, precisam ser valiosos, raros, inimitáveis e 

insubstituíveis. Recursos são todos os ativos, competências, processos organizacionais, 

atributos, informações, conhecimento e outros fatores controlados pela empresa (KAYO et 

al., 2006).  

Segundo Wernerfelt (1984, p. 172), recursos são “qualquer coisa que possa ser 

pensada como uma força ou fraqueza de uma dada firma. Mais formalmente, um recurso da 

firma, em dado tempo, pode ser definido como aqueles ativos (tangíveis e intangíveis) que são 

ligados semi-permanentemente à firma”. Barney (1995) confirma o anteriormente exposto, 

incluindo no conceito todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, atributos da 

firma, informação e conhecimento controlados por uma organização. 

Dessa forma, esses recursos precisam ser valiosos, a fim de explorar as 

oportunidades e/ou anular as ameaças externas; raros e não disponíveis às outras empresas; 

inimitáveis, pois dependem de desenvolvimento específico da organização; e não 

substituíveis, devido ao fato de que não existem recursos idênticos disponíveis (SERRA et al., 

2008). 

A visão baseada em recursos coloca no centro de seu debate como definidores de 

desempenho das empresas a compreensão desses recursos, ativos difíceis de serem copiados, 
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habilidade e conhecimento, características presentes nos ativos intangíveis. Harvey, Speier e 

Novicevic (1999) e Spender (1996) declaram que tanto as dimensões tangíveis – processos e 

procedimentos, como treinamento de pessoal, motivação e políticas de contratação de pessoal 

correto – quanto as intangíveis – cultura corporativa, capacidade de gerar e compartilhar 

conhecimento, capacidade de aprendizagem, inovação proativa e flexibilidade cognitiva dos 

funcionários – podem contribuir para o desenvolvimento do conhecimento global. Assim, a 

capacidade de gerenciamento para coordenar recursos tangíveis e intangíveis para alcançar as 

metas da empresa torna-se ponto primordial da referida teoria. 

Diversos estudos empíricos examinam a eficácia da teoria da visão baseada em 

recursos (PIGNANELLI, 2007; SERRA et al., 2008; BARBOSA; ZILBER; TOLEDO, 2009; 

CESAR; SILVA, 2009; OENING, 2010). Chatterjee e Wernerfelt (1991) mostram que há uma 

forte associação entre recursos, principalmente ativos intangíveis (como a capacidade 

inovadora de um nome de marca) e a diversificação de empresas relacionadas.  

À medida que esses recursos e capacidades diferenciadas, que podem ser 

representados por ativos tangíveis e, principalmente, intangíveis, geram benefícios 

econômicos e não podem ser imitados pelos competidores, devido seu atributo de 

singularidade, eles se tornam fonte de capacidade competitiva. 

A indagação acerca da relação entre os temas ativos intangíveis e inovação gerou 

uma série de pesquisas nacionais e internacionais, muitas das quais apresentaram resultados 

contraditórios e, algumas vezes, inconsistentes, especialmente pela diversidade de base de 

dados ou variáveis consideradas, de empresas e setores analisados e de procedimentos 

estatísticos adotados, fato que justifica as assimetrias identificadas. 

Lev (2001) indica que o interesse em ativos intangíveis se deve à competição e ao 

desenvolvimento de tecnologia da informação, elevando os ativos intangíveis ao nível de 

maior direcionador de valor das empresas. Portanto, não seria inadequado relacionar a 

inovação aos ativos intangíveis, visto que os esforços para inovar são caracterizados como tais 

ativos, cabendo reforçar, conforme Carvalho (2009), que a inovação é um processo que se 

inicia pela percepção de um novo mercado, distinguindo-se da invenção, que só se torna 

inovação quando se estabelece no mercado, e seu impacto econômico está ligado intimamente 

à sua difusão. Assim, verifica-se que a inovação sugere perspectiva de resultados futuros, 

característica essencial para um ativo. 

Wang et al. (2008) tiveram como foco estudar empiricamente a influência do 

capital humano na capacidade inovativa dos bancos comerciais de Taiwan. Segundo os 

autores, aumentando-se o conhecimento dos empregados aumenta-se o capital humano das 
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empresas, por meio de um maior entendimento, absorção e desenvolvimento de novos 

conhecimentos, o que, consequentemente, resulta numa maior capacidade inovativa. O estudo 

conclui que existem alguns elementos do capital humano (visão, mente aberta, execução e 

imitação inovativa), além dos elementos tradicionais (conhecimento, habilidades e 

competências), que são igualmente necessários. No estudo de Zerenler, Hasiloglu e Sezgin 

(2008) procura-se investigar a influência do capital intelectual na performance inovativa das 

indústrias turcas de suprimentos automotivos. Os autores consideram o capital dos 

empregados ou humano a força da cultura e inovação organizacional. Assim, quanto maiores 

os investimentos em capital intelectual, maiores as competências diferenciadas da empresa e 

melhor performance inovativa pode ser alcançada. Os resultados do estudo demonstraram que 

os três tipos de capital intelectual – humano, estrutural e dos clientes – têm uma relação 

positivamente significante com a performance inovativa. 

Corroborando com o acima exposto, Lev (2001) defende que inovações são 

criadas primariamente pelos investimentos em ativos intangíveis. Investimentos em P&D 

geram novos produtos, serviços e processos criados pelo processo de inovação. 

 Marqués, Simón e Carañana (2006) entendem que a inovação gera maiores 

investimentos em ativos intangíveis (BONTIS, 1998; SULLIVAN, 2000; BOUNFOUR, 

2003; LEITNER, 2005; PIKE; ROSS; MARR, 2005), concluindo em seu estudo que, 

implementando-se atividades de inovação, as empresas são forçadas a mudar ou renovar seus 

estoques de recursos tangíveis ou intangíveis, tendo particular efeito no capital de 

relacionamento. 

 Os investimentos realizados em iniciativas para inovação geram perspectivas de 

retorno futuro, cujos valores investidos acabam por incorporar o componente patrimonial das 

empresas denominado de ativos intangíveis. Importante ressaltar que, conforme o normativo 

contábil Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) (CPC, 2010), nem todos os dispêndios nessas 

iniciativas poderão ser considerados como ativos intangíveis. De acordo com o CPC 04 (R1) 

(CPC, 2010), um ativo satisfaz o critério de ativo intangível quando for separável, resultar de 

direitos contratuais e for controlado pela entidade. 

 Destacam-se nos últimos anos os estudos de Marqués, Simon e Carañana (2006), 

Hsu (2007), Wang et al. (2008), Zerenler, Hasiloglu e Sezgin (2008) e Chen (2009), 

apresentados no Quadro 1, que relacionaram ativos intangíveis com inovação, como evidencia 

o Quadro 6. 
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Quadro 6 – Estudos que investigaram o relacionamento entre ativos intangíveis e inovação 

Autoria (ano) Foco da pesquisa 

Marqués, Simón e 

Carañana (2006) 

Relacionar o capital intelectual com o aumento da perfomance inovativa das industrias 

fornecedoras das indústrias automobilísticas 

Hsu (2007) 
Relacionar os ativos intangíveis com a inovação organizacional das indústrias de 

hardware e software 

Wang et al.. (2008) Relacionar o capital humano com a capacidade inovativa das empresas 

Zerenler, Hasiloglu 

e Sezgin (2008) 

Relacionar os ativos intangíveis com a performance inovativa das indústrias Turcas de 

automóveis 

Chen (2009) Mensurar os ativos intangíveis 

Souza (2009) Mensurar os ativos intangíveis de inovação 

Fonte: Elaboração própria com base na revisão da literatura. 

 

 Dentro das perspectivas utilizadas em pesquisas anteriores, expostas no Quadro 6, 

a presente pesquisa objetivará investigar o perfil dos ativos intangíveis das empresas de 

setores industriais listadas na BM&FBovespa, buscando identificar semelhanças e diferenças 

entre o agrupamento setorial com base no ranking do IBI.  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção se divide em quatro subseções, a saber: subseção 3.1 – Enquadramento 

metodológico; 3.2 – População do estudo; 3.3 – Coleta de dados; 3.4 – Procedimentos para a 

análise dos dados e amostra da pesquisa; e 3.5 – Limitações da pesquisa. 

 

3.1 Enquadramento metodológico 

 

O delineamento da pesquisa deu-se em função dos objetivos, dos procedimentos e 

da abordagem do problema. 

No que concerne aos objetivos, o trabalho consiste em um estudo do tipo 

exploratório-descritivo (GIL, 1999). Exploratório pelo fato de ter como intuito principal a 

busca de um maior conhecimento sobre o tema – a análise do perfil dos ativos intangíveis das 

empresas de setores industriais listadas na BM&FBovespa – diante da incipiência de estudos 

acadêmicos nacionais que contemplem as temáticas conjuntamente e que as abordem sob a 

ótica da teoria baseada em recursos ou visão baseada em recursos; e descritivo por focalizar a 

descrição das principais características dos ativos intangíveis e da inovação das empresas 

industriais do Brasil listadas na BM&FBovespa. Para tanto, o estudo será realizado por meio 

de um levantamento ou survey, em conformidade com a afirmação de Tripodi, Fellin e Meyer 

(1981, p. 39): “pesquisas que procuram descrever com exatidão algumas características de 

populações designadas são tipicamente representadas por estudos de survey.” 

No que concerne aos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados, as 

tipologias em pesquisa podem ser: estudo de caso, estudo de levantamento, pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa participante e pesquisa experimental (GIL, 

1999). Portanto, trata-se de uma pesquisa documental, que, segundo Gil (1999), vale-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, utilizando-se de dados 

secundários. 

 Assim, para a consecução dos objetivos propostos neste estudo, serão utilizados 

dados secundários, ou seja, informações que contemplam as demonstrações financeiras 

padronizadas (DFP) de divulgação obrigatória no site da BM&FBovespa, quais sejam: 

balanço patrimonial e notas explicativas, para consecução dos objetivos específicos e dados 

disponíveis no Economática
®
, para a realização do terceiro objetivo específico. 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa proposta apresenta enfoque quali-

quantitativo. A abordagem qualitativa, segundo Richardson (1999), descreve a complexidade 
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de determinado problema e analisa a influência mútua de certas variáveis, além de 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. Por sua vez, a 

abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades 

de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas 

(RICHARDSON, 1999). 

Assim, considerando o problema proposto nesta pesquisa, para fins de 

atingimento das hipóteses estabelecidas, adota-se a abordagem quantitativa, em consonância 

com os estudos mencionados no Quadro 1. Para tanto, utilizam-se as técnicas estatísticas de 

análise de correlação (H1 e H2) e análise de variância (H3), já que ambas as técnicas buscam 

compreender as relações existentes entre duas ou mais variáveis. 

Em síntese, este survey se classifica como exploratório-descritivo, realizado por 

meio de análise documental, com abordagem quali-quantitativa dos dados. 

 

3.2 População do estudo 

 

O recorte escolhido para esta pesquisa compreende as empresas industriais 

listadas na BM&FBovespa classificadas em setores considerados pelo IBI como inovadores. 

Assim, identificaram-se 174 empresas participantes da população do estudo, conforme 

apresenta o Apêndice A. 

A população selecionada se justifica na medida em que padroniza a estrutura do 

capital social das empresas industriais pesquisadas, constituindo-se somente por empresas de 

capital aberto com ações listadas na BM&FBovespa, o que possibilita, pela disponibilidade 

dos dados – via web ou por meio do banco de dados do Economática
® 

–, o cálculo das 

variáveis definidas. 

O processo de escolha da população se deu por meio de duas etapas. De início, 

foram listadas as atividades, pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 

que fazem parte dos critérios de classificação do IBI como inovadoras. Em seguida, foi feito 

um cruzamento dessas CNAEs constantes na classificação do IBI com a classificação de 

segmentos (ou subsetores) da BM&FBovespa. A Tabela 2 apresenta as atividades econômicas 

(PITEC/IBI) e o segmento econômico (BM&FBovespa) das empresas da população do 

estudo, resultado desse processo. 
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Tabela 2 – Atividades econômicas (Pintec/IBI) e segmento econômico (BM&FBovespa) das 

empresas da população do estudo 

Grupo de 

inovação 

do IBI  

Atividades CNAE 2.0 – Pintec 2005  

Segmento/setor 

econômico 

correspondente na 

BM&FBovespa com 

empresas listadas 

Nº de empresas 

listadas na 

BM&FBovespa 

Grupo 1 

(alta 

tecnologia) 

Fabricação de outros equipamentos de 

transporte; 

Atividades de informática e serviços 

relacionados; 

Instrumentação e automação industrial; 

Máquinas para escritório e equipamentos de 

informática; 

Fabricação de máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos; 

Veículos, reboques e carrocerias. 

Material de transporte, 

computadores e 

equipamentos; 

Máquinas e 

equipamentos; 

Programas e serviços. 

24 

Grupo 2 

(média-alta 

intensidade 

tecnológica) 

Eletrônica e aparelhos e equipamentos para 

telecomunicações; 

Refino de petróleo e álcool; 

Fabricação de máquinas e equipamentos; 

Fabricação de produtos químicos; 

Telecomunicações; 

Fabricação de móveis e indústrias diversas. 

Petróleo, gás e 

biocombustíveis; 

Químicos; 

Telecomunicações; 

Diversos 

53 

Grupo 3 

(média-

baixa 

intensidade 

tecnológica) 

Fabricação de artigos de borracha e plástico; 

Fabricação de produtos de minerais não 

metálicos; 

Couros, calçados e fabricação de artefatos de 

couro; 

Fabricação de produtos do fumo; 

Fabricação de celulose, papel e produtos de 

papel; 

Confecção de artigos do vestuário e 

acessórios; 

Fabricação de produtos têxteis. 

Materiais de construção; 

Tecidos, vestuário e 

calçados; 

Cigarros e fumo; 

Papel e celulose; 

Diversos. 

43 

Grupo 4 

(baixa 

intensidade 

tecnológica) 

Fabricação de produtos de metal; 

Indústrias extrativas; 

Metalurgia básica; 

Fabricação de produtos de madeira; 

Fabricação de produtos alimentícios e 

bebidas; 

Edição, impressão e reprodução de gravações. 

Utensílios domésticos; 

Minerais metálicos; 

Siderurgia e metalurgia; 

Madeira; 

Diversos; 

Mídia. 

54 

Fonte: IBI e BM&FBovespa (2011). 

 

Conforme as informações evidenciadas no Quadro 7 e na Tabela 2, a população 

da pesquisa compreende 174 empresas participantes dos grupos setoriais de inovação do IBI 

listadas na BM&FBovespa, sendo 24 do Grupo 1, 53 do Grupo 2, 43 do Grupo 3 e 54 do 

Grupo 4, devidamente identificadas no Apêndice A. 

 

 

 



43 

3.3 Coleta dos dados 

 

 A pesquisa se deu por meio de análise documental, cuja fonte de dados foi 

secundária, obtida por meio das seguintes fontes: 

 

 Base de dados do Economática
®
; e 

 Demonstrações financeiras padronizadas (DFP), disponíveis no sítio 

eletrônico da BM&FBovespa (balanço patrimonial e notas explicativas). 

 

A forma e apresentação das demonstrações contábeis inclui o balanço patrimonial, 

a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos lucros ou prejuízos 

acumulados (ou demonstração das mutações do patrimônio líquido se companhia aberta, 

segundo Instrução CVM nº 59/1986) e demonstração dos fluxos de caixa, conforme a Lei nº 

6.404/1976, alterada pela Lei nº 11.638/2007, incluindo, se for o caso, informações entre 

parênteses. As notas explicativas e os quadros e demonstrações complementares vêm a 

esclarecer a situação patrimonial e do resultado do exercício. A relevância das DFPs como 

informativo contábil justifica-se pelo atributo da comparabilidade das informações e 

padronização dos relatórios.  

O período de análise dos dados selecionado foi de 2008 a 2010, tendo em vista o 

advento da Lei nº 11.638/2007, da Lei nº 11.941/2009 e da Deliberação CVM nº 488/2005, 

que alteraram a Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), com vistas à harmonização 

às normas contábeis internacionais, tornou compulsória a criação do subgrupo de intangível 

no ativo não circulante, ou seja, estabeleceu o registro obrigatório dos ativos intangíveis no 

balanço patrimonial das empresas com atuação no Brasil. Na sequência, o Pronunciamento 

Técnico CPC 04, baseado na norma internacional IAS 38, estabeleceu critérios de 

contabilização dos ativos intangíveis, exigindo divulgações específicas sobre esses ativos nas 

empresas, a partir do exercício social findo em 2008. 

 Para a consecução do objetivo estabelecido desenvolveu-se a matriz de 

congruência demonstrada no Quadro 7, segundo os grupos de variáveis – classificação e 

mensuração – apresentados no referencial teórico, discriminando-se as variáveis a serem 

analisadas para cada grupo estabelecido, assim como os dados necessários e sua respectiva 

fórmula de cálculo. 
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Quadro 7 – Matriz de congruência 

Grupo de 

Variáveis 
Variáveis Dados Fórmula 

Classificação 

 

Composição 

Decomposição dos ativos 

intangíveis conforme Notas 

Explicativas 

 

∑ ativos intangíveis 

Composição segundo 

Lev (2001) 

Ativos humanos ∑ ativos intangíveis humanos 

Ativos de inovação ∑ ativos intangíveis de inovação 

Ativos estruturais ∑ ativos intangíveis estruturais 

Mensuração 

Investimentos em ativos 

intangíveis 

Valor contábil dos ativos 

intangíveis e PL 

∑ ativos intangíveis 

PL 

Inovação Valor contábil das patentes ∑ ativos intangíveis patentes 

Grau de intangibilidade Valor de mercado e PL 
VM 

VC 

Q de Tobin 

Valor de mercado, valor 

contábil das dívidas e ativo 

total 

VMA + D 

AT 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No que se refere ao grupo de variáveis de classificação dos ativos intangíveis, 

adota-se, para a variável de composição, a decomposição dos ativos intangíveis conforme 

disposto no balanço patrimonial e nas notas explicativas, por meio do somatório do valor dos 

ativos intangíveis por categorias. No mesmo grupo, mas com relação à composição segundo 

Lev (2001), soma-se o valor dos ativos intangíveis por categorias definidas por Lev (2001) – 

ativos humanos, ativos de inovação e ativos estruturais – conforme o balanço patrimonial e as 

notas explicativas. 

Já com relação ao grupo de variáveis de mensuração, utilizam-se as variáveis 

investimentos em ativos intangíveis e inovação. A primeira obteve-se pelo valor contábil dos 

ativos intangíveis dividido pelo patrimônio líquido de cada empresa, por meio dos dados 

disponíveis no balanço patrimonial e na base de dados do Economática
®
, indicando o grau de 

investimentos em ativos intangíveis total em relação ao patrimônio líquido (capital próprio) 

(RITTA; ENSSLIN, 2010). A segunda, obtida por meio do valor contábil do ativo intangível 

patentes, refere-se à soma dos valores contábeis dos gatos com aquisição de patentes de cada 

empresa, também disponível no balanço patrimonial e na base de dados do Economática
®
. 

Denominado de grau de intangibilidade por Kayo (2002) e Perez e Famá (2004) e 

de Market-to-book-value por Stewart (1998) e Luthy (1998), a métrica é calculada pela 

divisão do valor de mercado da empresa pelo seu valor contábil ou valor do patrimônio 

líquido da empresa. 

 O grau de intangibilidade, enquanto representação monetária do patrimônio 

líquido da empresa, é uma medida relativa que identifica a composição dos ativos intangíveis 
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na estrutura patrimonial das empresas e a expectativa do mercado em relação à situação da 

empresa. Assim, quanto maior o índice, maior a participação relativa dos ativos intangíveis na 

estrutura de ativos da empresa. Este quociente, de acordo com Stewart (1998), permite a 

análise comparativa das empresas, considerando que fatores exógenos afetam o mercado 

como um todo. 

 O quoeficiente Q de Tobin, inicialmente proposto por Tobin e Brainard (1968) e 

Tobin (1969) e de uso muito difundido em pesquisas nas áreas de economia e finanças, é 

definido como a relação entre o valor de mercado de uma empresa e o valor de reposição de 

seus ativos físicos. No entanto, devido à dificuldade de se mensurar o valor de mercado das 

dívidas e o valor de reposição dos ativos das empresas, optou-se, nesta pesquisa, por utilizar-

se de uma medida alternativa de cálculo do Q de Tobin, conhecida como Q aproximado, 

metodologia essa proposta por Chung e Pruitt (1994), que utiliza variáveis fornecidas pela 

contabilidade.  

 Os dados necessários para a operacionalização da pesquisa diante da composição 

das variáveis selecionadas estão apresentados no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Dados da pesquisa e sua fonte de coleta 

Dados Fonte de coleta dos dados 

Decomposição dos ativos intangíveis Balanço Patrimonial e Notas Explicativas 

Valor contábil dos ativos intangíveis Balanço Patrimonial 

Valor contábil dos ativos intangíveis patentes Balanço Patrimonial 

Valor de mercado da empresa Base de dados do Economática
®
 

Valor contábil das dívidas Base de dados do Economática
®
 

Ativo total da empresa Base de dados do Economática
®
 

Grau de intensidade tecnológica setorial Ranking setorial do IBI 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Ressalta-se que as variáveis serão calculadas por ano analisado (2008, 2009 e 

2010), mas a fim de permitir resultados mais consistentes. Por sua vez, para algumas análises, 

serão criadas variáveis de média entre os anos analisados. 

Caso alguma empresa não apresente as informações sobre as variáveis necessárias 

para a realização das análises estatísticas propostas, essas serão consideradas missing values e 

serão excluídas para a composição da amostra da pesquisa, conforme apresenta a subseção 

seguinte. 
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3.4 Procedimentos para a análise dos dados e amostra da pesquisa 

 

 O desenvolvimento da pesquisa atende, prioritariamente, aos requisitos dos 

objetivos específicos, tornando-os exequíveis, possibilitando a sequência do estudo que tratará 

de responder, através da obediência ao objetivo geral, o questionamento da pesquisa. 

 Dessa forma, para atendimento dos objetivos específicos propostos, o estudo se 

inicia com a caracterização dos ativos intangíveis das empresas, por meio da análise do balanço 

patrimonial e das notas explicativas às demonstrações contábeis, do período de 2008 a 2010, 

das empresas objeto de estudo, considerando o seu enquadramento em relação à intensidade 

tecnológica setorial (conforme o IBI), observando: valor, composição, classificação (LEV, 

2001) e representatividade; e calculando as métricas de ativos intangíveis selecionadas 

enquadradas como de capitalização de mercado (LUTHY, 1998). Especificamente em relação à 

consecução do segundo objetivo específico, foi verificada a classificação dos ativos intangíveis 

segundo a classificação proposta de Lev (2001), conforme apresentado no Quadro 2. 

 Cabe esclarecer que, para análise qualitativa dos dados, utilizou-se a técnica de 

análise de conteúdo sobre as demonstrações financeiras padronizadas (DFP), especialmente as 

notas explicativas das empresas. De acordo com Bardin (1979), a análise de conteúdo trata-se 

de um conjunto de técnicas de investigação que tem por finalidade a análise das 

comunicações. Freitas e Janissek (2000, p. 37) comentam que a análise de conteúdo “é um 

método de observação indireto, já que é a expressão verbal ou escrita do respondente que será 

observada.” Dessa forma, por meio da aplicação dessa técnica busca-se condensar as 

informações obtidas nas DFP, para evidenciá-las de forma diferente da original, inferindo 

uma realidade diferente da mensagem (BARDIN, 1979). 

De posse das informações obtidas quanto às características dos ativos intangíveis, 

classificação e variáveis de investimentos em ativos intangíveis, torna-se possível obter as 

variáveis necessárias à realização do tratamento estatístico e atendimento do objetivo geral, 

que inclui a aplicação das técnicas de análise de correlação e da análise de variância.  

Para a análise das relações entre as variáveis de ativos intangíveis e o grau de 

intensidade tecnológica setorial utilizaram-se das técnicas indicadas em momentos distintos. 

Para a análise da relação entre as categorias dos ativos intangíveis das empresas com o grau 

de intensidade tecnológica setorial (H1) e a análise da relação entre as métricas de mensuração 

dos ativos intangíveis das empresas com o grau de intensidade tecnológica setorial (H2), 

utilizou-se da análise de correspondência. Na análise da relação entre as categorias dos ativos 

intangíveis e entre as métricas de mensuração dos ativos intangíveis das empresas com o grau 
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de intensidade tecnológica setorial (H3) utilizou-se da técnica de análise de variância 

(ANOVA). 

No Quadro 9 apresenta-se uma matriz de dados, com o estabelecimento das 

variáveis para cada uma das empresas e para cada um dos períodos analisados. 

 

Quadro 9 – Variáveis da pesquisa 

Tipo Variável Descrição Fonte de dados 

Métrica – 

Independente 
– Categorias de ativos intangíveis Balanço patrimonial 

Métrica – 

Independente 
Vc_int Investimentos em ativos intangíveis Balanço patrimonial 

Métrica – 

Independente 
Inov Inovação Balanço patrimonial 

Métrica – 

Independente 
Intang Grau de intangibilidade Base de dados do Economática

®
 

Métrica – 

Independente 
Q_tob Q de Tobin Base de dados do Economática

®
 

Categórica – 

Dependente 
C_set 

Grau de intensidade tecnológica 

setorial 
Ranking setorial do IBI 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Conforme apresentado no Quadro 9, para a análise de H1 utilizaram-se das 

variáveis de categorias de ativos intangíveis e C_set. Para H2 utilizaram-se das variáveis 

Vc_int, Inov, Intang, Q_tob e C_set. E, para a análise de H3, categorias de ativos intangíveis, 

Vc_int, Inov, Intang, Q_tob e C_set. 

A análise de correlação, medida de associação, de interdependência, de 

intercorrelação ou de relação entre as variáveis, é uma técnica que busca analisar dados 

amostrais a fim de verificar com duas ou mais variáveis se relacionam uma com a outra numa 

população, medindo seu grau de relacionamento (STEVENSON, 1981). Dessa forma, 

objetiva-se medir o grau de associação entre as variáveis. 

Pode-se afirmar que a análise de correlação é uma técnica estatística usada em 

trabalhos exploratórios, onde se procura determinar quais variáveis são potencialmente 

importantes e o interesse está no grau de relacionamento. O resultado da análise é um 

coeficiente de correlação, um valor, positivo ou negativo, que resume o grau de 

relacionamento entre as variáveis. Quando há mais de uma variável independente, aplica-se o 

termo análise de correlação múltipla. 

Por sua vez, a análise de variância (ANOVA) é um método estatístico que busca, 

através de testes de igualdade de médias, verificar se fatores produzem mudanças sistemáticas 

em alguma variável (FONSECA; MARTINS, 2010). Trata-se, portanto, de uma técnica 
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univariada para análise de diferença de grupos, mas que não indica quais variáveis tem médias 

diferentes, gerando como resultado um quadro de análise da variância. 

A aplicação das técnicas estatísticas descritas acima será efetuada através do 

software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
®
), versão 17.  

Após a verificação das premissas básicas, gerar-se-ão as estatísticas descritivas 

das variáveis em questão (média, desvio padrão e número de observações) por variável e ano, 

por média dos anos e por total do período analisado. 

 Do exposto, os resultados dos testes estatísticos aplicados na amostra selecionada 

proporcionam subsídios para confirmar ou refutar as hipóteses da pesquisa. 

Para facilitar a visualização dos procedimentos metodológicos a serem seguidos, 

apresenta-se na Figura 2 o design da pesquisa. 

 

Figura 2 – Design da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 De acordo com a Figura 2, os procedimentos metodológicos da pesquisa 

compreendem quatro etapas, iniciando na definição de sua população que culminou no total 

de 174 empresas, seguida da definição da amostra da pesquisa com a consecução da coleta de 

dados em três fontes distintas (balanço patrimonial, notas explicativas e Economática®), 

finalizando-se pela aplicação da análise de correlação e análise da variância propostas com o 

uso de dados coletados e devidamente ajustados, para, então, emitir os relatórios de análise 

por meio do aplicativo SPSS
®
. 

Explicita-se que, para a composição da amostra, foram excluídas da população 81 

empresas no total, conforme apresenta a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Composição da amostra do estudo 

Discriminação 
Número de 

empresas 

 População do estudo 174 

(-) Empresas que não disponibilizaram as demonstrações contábeis ou apresentaram ativos 

intangíveis igual a zero em pelo menos um dos exercícios analisados 

(24) 

(-) Empresa do mesmo grupo econômico com apresentação das mesmas demonstrações 

contábeis consolidadas 

(01)* 

 Amostra parcial (análise qualitativa dos dados – 1º e 2º objetivos específicos)  149 

(-) Empresas que não disponibilizaram dados no Economática
®
 ou apresentaram o patrimônio 

líquido negativo em pelo menos um dos exercícios analisados 

(56) 

 Amostra final (análise qualitativa dos dados – 3º objetivo específico e análise quantitativa) 93 

* Empresa Suzano Papel e Celulose S.A. e empresa Suzano Holding S.A. integrantes do mesmo grupo 

empresarial. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme os dados da Tabela 3, a amostra, para fins de análise de sua composição 

(primeiro objetivo específico) e classificação (segundo objetivo específico), fica reduzida para 

149 empresas. Por sua vez, para a consecução do terceiro objetivo específico da pesquisa, 

bem como para a análise quantitativa para teste da hipótese norteadora do estudo, das 149 

empresas consideradas, 56 foram excluídas por não disponibilizarem dados no Economática
®

 

ou apresentarem o Patrimônio Líquido negativo em pelo menos um dos três exercícios 

analisados, ficando a amostra reduzida a 93 empresas. Assim, a amostra final da pesquisa 

compreende 93 companhias abertas participantes dos grupos setoriais de inovação do IBI, 

sendo 12 do Grupo 1 (alta tecnologia), 30 do Grupo 2 (média-alta intensidade tecnológica), 22 

do Grupo 3 (média-baixa intensidade tecnológica) e 29 do Grupo 4 (baixa intensidade 

tecnológica). 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentadas a descrição e a análise dos resultados do estudo, 

demonstrando a forma de obtenção das respostas para cada um dos objetivos específicos. 

Assim, a pesquisa se divide em três partes, sendo a primeira correspondente à composição dos 

ativos intangíveis das empresas analisadas, por grupo de intensidade tecnológica, assim como 

à análise da relevância dos ativos intangíveis, por meio do cálculo de sua representatividade. 

A segunda etapa diz respeito à classificação dos ativos intangíveis das empresas tendo como 

parâmetro a classificação proposta por Lev (2001). Por último, foram realizados testes 

estatísticos – análise de correlação e análise de variância – a fim de se analisar a relação entre 

as categorias dos ativos intangíveis e as métricas baseadas na capitalização de mercado dos 

ativos intangíveis com o grau de intensidade tecnológica setorial das empresas industriais 

listadas na BM&FBovespa.  

Portanto, dividiu-se este capítulo em três subseções, em atendimento aos objetivos 

específicos estabelecidos. No terceiro objetivo específico, para obtenção das respostas às 

hipóteses formuladas, subdivide-se a subseção em quatro tópicos, sendo o primeiro para a 

análise e descrição geral dos dados coletados. Os três seguintes correspondem a cada uma das 

hipóteses de pesquisa, contemplando as análises estatísticas propostas na seção anterior. A 

primeira hipótese abordada corresponde à análise da relação entre as categorias dos ativos 

intangíveis das empresas com o grau de intensidade tecnológica setorial. Em seguida, analisa-

se a relação entre as métricas baseadas na capitalização de mercados dos ativos intangíveis 

das empresas com o grau de intensidade tecnológica setorial. Por fim, por meio da análise 

variância, analisa-se a relação entre as categorias dos ativos intangíveis e as métricas baseadas 

na capitalização de mercados dos ativos intangíveis das empresas com o grau de intensidade 

tecnológica setorial. 

 

4.1 Composição dos ativos intangíveis das empresas 

 

Nesta subseção, em atendimento ao primeiro objetivo específico, qual seja, 

identificar a composição dos ativos intangíveis das empresas industriais listadas na 

BM&FBovespa considerando a intensidade tecnológica setorial, apresenta-se a composição dos 

ativos intangíveis divulgados nos relatórios contábeis – balanço patrimonial e notas explicativas 

– das empresas pesquisadas por grupo de inovação, segundo o IBI, em termos de categorias, no 

que se refere à frequência (número de vezes que foi evidenciada a categoria), apresentado na 



51 

Tabela 4, e à participação (em %) dos investimentos nos ativos intangíveis em suas respectivas 

categorias, apresentado na Tabela 5. A análise da categorização dos ativos intangíveis 

evidenciados nos relatórios contábeis compreendeu duas abordagens: a quantitativa não 

monetária (frequência) e a quantitativa monetária (participação dos investimentos). Para essas 

análises, foram consideradas as 149 empresas, conforme demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 4 – Frequência das categorias de ativos intangíveis com evidenciação contábil 

Categorias de ativos 

intangíveis evidenciadas  

nas DCs das empresas 

Grupos setoriais de inovação do IBI 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Aquisição de folha de 

pagamento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos com treinamento  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desenvolvimento profissional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patentes 9 9 5 10 8 14 15 15 15 19 18 17 

Marcas 9 9 7 10 8 14 18 18 16 21 23 21 

Goodwill 4 7 7 22 26 19 9 11 13 19 22 22 

Deságio 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 

Fundo de comércio 0 0 0 0 0 3 4 5 4 0 0 0 

Contratos de franquias 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Direito de uso/exploração 3 3 2 14 13 6 4 4 5 7 8 11 

Contratos de exclusividades/ 

concessões 

0 0 0 4 9 8 0 1 2 2 3 4 

Direito ao uso de software 2 2 2 6 6 6 0 1 3 4 3 2 

Licença de uso de software 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 1 

Licença de uso (outros) 0 0 3 4 7 11 0 0 0 0 0 2 

Desenvolvimento de produto/ 

intangível/outros 

6 6 5 5 9 11 0 0 2 1 1 4 

Gastos com implantação de 

lojas/infraestrutura 

0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Carteira de clientes/ 

fornecedores 

1 1 2 2 1 8 0 0 1 0 0 6 

Contratos de programa 

(compromisso/invest.) 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 3 

Gastos com aquisições e 

participações 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos com projetos em 

desenvolvimento/ 

concluídos 

3 3 3 3 4 2 0 0 0 1 0 0 

Instalações em imóveis de 

terceiros 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Pontos comerciais 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 

Projeto de implementação de 

sistemas/processos 

0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

Projeto ensino a distância 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistema administrativo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Sistema de informação 1 1 1 3 5 9 2 3 3 0 0 1 

Software 13 12 10 16 16 11 10 11 15 20 19 22 

Outros intangíveis 5 8 8 18 21 20 10 14 12 4 9 21 

Frequência total dos AIs 60 66 62 125 142 149 77 89 98 102 110 140 

Nº de empresas 16 16 15 37 37 37 30 34 35 41 41 42 

Frequência por empresa 3,75 4,13 4,13 3,38 3,84 4,03 2,57 2,62 2,80 2,49 2,68 3,33 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Tabela 4 discrimina a composição do grupo ativos intangíveis em termos 

numéricos (número de vezes que a categoria de ativos intangíveis foi discriminada nas 

demonstrações contábeis das empresas). 

Com base nas informações da Tabela 4, verifica-se que as categorias 

predominantes dos ativos intangíveis das empresas inovadoras pesquisadas são: Goodwill 

(Ágio por expectativa de rentabilidade futura), Software, Marcas e Patentes. Essas categorias 

estavam presentes nas demonstrações contábeis das empresas dos quatro grupos de inovação 

nos três períodos analisados. Categorias dos ativos intangíveis como Direito ao 

uso/exploração e Licença de uso de software também aparecem nos quatro grupos durante 

todos os anos, no entanto com percentuais menos representativos. Percebe-se a ausência de 

ativos intangíveis nas categorias de aquisição de folha de pagamento, gastos com treinamento 

e desenvolvimento profissional. 

Observa-se que, nas empresas pertencentes ao Grupo 1 e ao Grupo 2, de alta e 

média-alta intensidade tecnológica, respectivamente, a categoria de ativos intangíveis mais 

recorrente em todos os anos analisados é Software. Nas empresas dos Grupos 3 e 4, de média-

baixa e baixa intensidade tecnológica, a categoria mais encontrada é Marca (exceto no ano de 

2010 do Grupo 4, quando se destacam Software e Goodwill, em iguais percentuais).  

As informações da Tabela 4 revelam, ainda, que há um aumento na quantidade de 

itens discriminados nas demonstrações contábeis das empresas inovadoras analisadas, sendo 

as empresas do Grupo 1 (maior intensidade tecnológica), nos anos de 2009 e 2010, as que 

apresentaram as maiores frequências de categorias de ativos intangíveis por empresa (em 

média, 4,13 categorias de intangíveis discriminados por empresa), e as do Grupo 4 (menor 

intensidade tecnológica), no ano de 2008 (ano inicial de adoção obrigatória do CPC 04) as 

que apresentaram as menores frequências (em média, 2,49 categorias de intangíveis 

discriminados por empresa). Pelos achados da presente pesquisa podem-se validar os 

resultados encontrados no estudo de Miranda, Gallon e Nogueira (2011), que ratificam a 

observação de que o grau de intensidade tecnológica da empresa pode demandar 

investimentos peculiares em intangíveis. 

A Tabela 5 demonstra a composição do grupo ativos intangíveis em termos de 

investimentos, em escala percentual (participação dos investimentos por categoria de ativos 

intangíveis discriminada nas demonstrações contábeis das empresas).  
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Tabela 5 – Participação dos investimentos nos ativos intangíveis em termos de categoria com 

evidenciação contábil 

Categorias de ativos 

intangíveis evidenciadas nas 

DCs das empresas 

Grupos setoriais de inovação do IBI 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Aquisição de folha de 

pagamento 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gastos com treinamento  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desenvolvimento profissional 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Patentes 15% 14% 8% 8% 6% 9% 19% 17% 15% 19% 16% 12% 

Marcas 15% 14% 11% 8% 6% 9% 23% 20% 16% 21% 21% 15% 

Goodwill 7% 11% 11% 18% 18% 13% 12% 12% 13% 19% 20% 16% 

Deságio 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

Fundo de comércio 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% 6% 4% 0% 0% 0% 

Contratos de franquias 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Direito de uso/exploração 5% 5% 3% 11% 9% 4% 5% 4% 5% 7% 7% 8% 

Contratos de exclusividades/ 

concessões 

0% 0% 0% 3% 6% 5% 0% 1% 2% 2% 3% 3% 

Direito ao uso de software 3% 3% 3% 5% 4% 4% 0% 1% 3% 4% 3% 1% 

Licença de uso de software 5% 5% 6% 2% 2% 2% 4% 2% 3% 2% 2% 1% 

Licença de uso (outros) 0% 0% 5% 3% 5% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Desenvolvimento de produto/ 

intangível/outros 

10% 9% 8% 4% 6% 7% 0% 0% 2% 1% 1% 3% 

Gastos com implantação de 

lojas/infraestrutura 

0% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Carteira de clientes/ 

fornecedores 

2% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 0% 1% 0% 0% 4% 

Contratos de programa 

(compromisso/invest.) 

0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 

Gastos com aquisições e 

participações 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gastos com projetos em 

desenvolvimento/concluídos 

5% 5% 5% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Instalações em imóveis de 

terceiros 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 

Pontos comerciais 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 1% 

Projeto de implementação de 

sistemas/processos 

0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Projeto ensino a distância 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sistema administrativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Sistema de informação 2% 2% 2% 2% 4% 6% 3% 3% 3% 0% 0% 1% 

Software 22% 18% 16% 13% 11% 7% 13% 12% 15% 20% 17% 16% 

Outros intangíveis 8% 12% 13% 14% 15% 13% 13% 16% 12% 4% 8% 15% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As informações da Tabela 5 revelam que, em termos de investimentos (em escala 

percentual) por categoria de ativos intangíveis, considerando todos os grupos de inovação, as 

categorias mais representativas são: Goodwill (Ágio por expectativa de rentabilidade futura), 

Licença de uso (outros), Contratos de exclusividade e Direito de uso/exploração, nessa ordem, 

com destaque para o Goodwill, visto que possui um valor monetário bastante alto em relação 

às demais categorias de intangíveis, concentrando cerca de 85% do total dos investimentos em 
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ativos intangíveis, principalmente nas empresas dos grupos de menor intensidade tecnológica 

– Grupo 3 e Grupo 4, em conformidade com os resultados de Miranda, Gallon e Nogueira 

(2011). Para Ritta, Ensslin e Ronchi (2010), isso mostra que: (i) as negociações que envolvem 

aquisições de empresas são uma das principais estratégias de gestão com vistas ao 

crescimento das organizações, e (ii) as companhias adquiridas tem o seu valor de compra 

muito acima do seu valor contábil, justificando a existência significativa dessa categoria de 

intangíveis nas empresas inovadoras pesquisadas. Schmidt e Santos (2009), na mesma linha 

de raciocínio, ressaltam que há estudos que mostram que o valor de mercado das empresas é, 

em média, o dobro do seu valor contábil. 

Fazendo uma análise das categorias mais representativas por grupo de inovação, 

em termos de investimentos totais, no Grupo 1, Desenvolvimento de produto/intangível/ 

outros é a categoria predominante. Vale assinalar que, com o CPC 04 (CPC, 2008), somente 

devem ser registrados do intangível os Gastos com desenvolvimento, deixando de existir o 

subgrupo de pesquisa e desenvolvimento (P&D) – os gastos com pesquisa devem ser lançados 

diretamente na despesa do período. Essa constatação também valida o encontrado por 

Miranda, Gallon e Nogueira (2011), em que Gastos com projetos em desenvolvimento são 

mais frequentes nas empresas dos grupos mais inovadores (Grupo 1 e Grupo 2), apesar de que 

de forma pouco representativa. Nas empresas do Grupo 2 (média-alta intensidade 

tecnológica), a categoria mais representativa é Licença de uso/outros e dos Grupos 3 e 4, 

Goodwill. 

Ressalta-se que a categoria Software mostra-se diferente de zero em todos os 

grupos de inovação nos três exercícios analisados, com predominância nas empresas dos 

grupos menos inovativos do IBI (Grupo 3 e Grupo 4). Sobre esse aspecto, Miranda, Gallon e 

Nogueira (2011) constataram que a categoria Software se mostra presente nas empresas de 

maior intensidade tecnológica. Segundo Ritta, Ensslin e Ronchi (2010), o ativo intangível 

Software é um elemento fundamental para o gerenciamento adequado das atividades 

administrativas e operacionais para maior qualidade, confiabilidade e tempestividade das 

operações nas empresas. 

Pode-se constatar, ainda, que as empresas do Grupo 1 (principalmente) e do 

Grupo 3 detêm a menor frequência e investimentos de ativos intangíveis em suas 

demonstrações contábeis. Já as empresas dos Grupos 2 e 4 apresentam a maior frequência e 

investimentos em ativos intangíveis. Esse fato chama atenção tendo em vista que se esperava 

que as empresas do Grupo 1, por serem de maior intensidade tecnológica, tivessem uma maior 

frequência e investimentos de ativos intangíveis, conforme defendido por Bontis (1998), 
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Sullivan, (2000), Bounfour (2003), Leitner (2005), Pike, Ross e Marr (2005), Perez e Famá 

(2006b), Marqués, Simón e Carañana (2006), Crisóstomo (2009), que indicam que a inovação 

gera maiores investimentos em ativos intangíveis. 

Destaca-se, também, que a categoria Outros ativos intangíveis, possivelmente por 

compilar algumas categorias de intangíveis não desmembradas pela sua irrelevância ou por 

dificuldade na sua identificação em separado, apresentou, em todos os anos e grupos de 

intensidade tecnológica, um alto percentual de representatividade. 

Na sequência apresenta-se a análise da representatividade dos ativos intangíveis 

das empresas inovadoras objeto de estudo evidenciados nas demonstrações contábeis. 

A Figura 3 exibe os resultados da análise da média da representatividade dos 

ativos intangíveis das empresas em relação ao ativo total, por grupo de inovação, segundo 

valores extraídos nas demonstrações contábeis de 2008, 2009 e 2010. 

 

Figura 3 – Média da representatividade dos ativos intangíveis/ativo total por grupo de inovação 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Comparando-se as proporções mostradas na Figura 3, verifica-se uma crescente 

relevância do ativo intangível em relação ao ativo total nas empresas inovadoras pesquisadas 

nos anos de 2008 a 2010, com exceção das empresas do Grupo 1, que apresentaram um 

decréscimo e do Grupo 3, que se mantiveram com uma média de representatividade 

praticamente constante no período. No ano de 2008 a participação dos intangíveis nos ativos 

totais das empresas oscila entre 8,15% (Grupo 2) e 23,77% (Grupo 1), em 2009 oscila entre 

9,02% (Grupo 3) e 21,03% (Grupo 1) e em 2010, entre 8,12% (Grupo 3) e 24,56% (Grupo 2). 

Em análise semelhante, envolvendo 45 empresas de capital aberto no ano de 2008, a pesquisa 
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de Comunelo, Marcon e Thiesen (2010) revelou que em mais da metade delas, cerca de 64%, 

o ativo intangível corresponde a menos de 1% do ativo total. Dessa forma, pode-se inferir a 

maior representatividade dos investimentos em ativos intangíveis em empresas caracterizadas 

como inovadoras, o que ratifica a amostra selecionada nesta pesquisa, por alcançarem 

patamares superiores de intangíveis em relação ao ativo total. 

Pela pesquisa de Comunelo, Marcon e Thiesen (2010), somente 35,56% das 

empresas analisadas apresentaram a relação entre ativos intangíveis e ativos total maior que 

1%. Nesta pesquisa 100% das empresas analisadas apresentam percentuais maiores que 8%, 

demonstrando a importância desse grupo entre os ativos das empresas (PEREZ; FAMÁ, 

2006b). 

Pode-se perceber que, nos anos de 2008 e 2009, as empresas do Grupo 1 (alta 

intensidade tecnológica) apresentam uma maior média de representatividade de ativos 

intangíveis por ativo total, enquanto que, em 2010, as empresas do Grupo 2 (média-alta 

intensidade tecnológica) são as de maior percentual. 

A Figura 4 mostra os resultados da análise da média da representatividade dos 

ativos intangíveis das empresas em relação ao ativo não circulante (somatório dos subgrupos 

ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível do balanço 

patrimonial), por grupo de inovação, segundo valores extraídos nas demonstrações contábeis 

de 2008, 2009 e 2010. 

 

Figura 4 – Média da representatividade dos ativos intangíveis/ativo não circulante por grupo 

de inovação 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Figura 4 revela que, ao longo do período analisado, o ativo intangível das 

empresas passou a ter maior representatividade em relação ao ativo não circulante (exceto o 

Grupo 1), o que repercute na diminuição dos ativos tangíveis das empresas inovadoras 

analisadas, em concordância com o que afirmam Backes, Ott e Wiethauper (2005, p. 1): “a 

proporção de investimentos em ativos intangíveis passa a ser significativa, em contraste com a 

irrelevância observada em outros tempos.” A pesquisa de Crisóstomo (2009), envolvendo 86 

empresas listadas na BM&FBovespa, distribuídas em 22 setores da economia, nos exercícios 

de 2005, 2006 e 2007, revelou uma participação de 5,1% dos ativos intangíveis no ativo 

permanente das empresas, o que, na opinião do autor, já poderia ser considerado relevante, 

porquanto a regulamentação mais clara sobre o tema só veio a surgir em 2007, por meio da 

Lei nº 11.638/2007, e em 2008, com a edição do CPC 04. 

Comparando-se as proporções mostradas na Figura 4 com os resultados expressos 

na pesquisa de Crisóstomo (2009), verifica-se uma crescente relevância do ativo intangível 

em relação ao ativo não circulante nas empresas participantes dos Grupos 2 e 4, variando de 

13,71% a 34,54% no Grupo 2 e de 10,34% a 21,82% no Grupo 4.  

Outro aspecto que merece ser destacado é que se percebe que há correspondência 

direta entre a relevância dos ativos intangíveis em relação ao ativo não circulante e o grau de 

intensidade tecnológica das empresas participantes dos grupos de inovação, com elevado 

destaque às empresas do Grupo 1 (alta tecnologia), que apresenta um elevado percentual de 

representatividade. Desse modo, pode-se inferir, de modo geral, que, quanto maior for o grau 

de inovação da empresa, maior será a relevância dos seus ativos intangíveis em relação ao 

ativo não circulante, o que ratifica parcialmente o pressuposto adotado para a seleção da 

amostra da pesquisa. 

 

4.2 Classificação dos ativos intangíveis das empresas 

 

A Tabela 6 apresenta a classificação, conforme Lev (2001), dos ativos intangíveis 

divulgados nos relatórios contábeis das empresas pesquisadas por grupo de intensidade 

tecnológica, no que se refere à frequência. Na sequência, a participação (em %) dos 

investimentos nos ativos intangíveis em suas respectivas classificações é apresentada na 

Tabela 7. Os resultados apresentados nas Tabelas 6 e 7 são descritos de maneira consolidada.  
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Tabela 6 – Frequência dos ativos intangíveis das empresas, e sua participação conforme 

classificação de Lev (2001), por grupo de inovação 

Grupos  

setoriais  

do IBI 

Período 

Frequência dos AIs  

(nº de vezes que 

constou nas DCs) 

Participação das classificações dos ativos intangíveis em 

relação à frequência dos AIs apresentados nas DCs 

Ativos 

humanos 

Ativos de 

inovação 

Ativos 

estruturais 

Outros 

intangíveis 

Grupo 1 

2008 60 0% 62% 30% 8% 

2009 66 0% 61% 27% 12% 

2010 62 0% 58% 29% 13% 

Grupo 2 

2008 125 0% 64% 22% 14% 

2009 142 0% 64% 21% 15% 

2010 149 0% 64% 23% 13% 

Grupo 3 

2008 77 0% 69% 18% 13% 

2009 89 0% 64% 20% 16% 

2010 98 0% 64% 23% 12% 

Grupo 4 

2008 102 0% 75% 22% 4% 

2009 110 0% 74% 18% 8% 

2010 140 0% 60% 25% 15% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em termos de frequência, os ativos de inovação, item mais participativo entre os 

ativos intangíveis conforme a classificação de Lev (2001), apresentam uma variação percentual 

de 62 a 75% em 2008, 61 a 74% em 2009 e 58 a 64% em 2010. A variação percentual da 

categoria de outros intangíveis é de 4 a 14% em 2008, 8 a 16% em 2009 e 12 a 15% em 2010. 

Com relação aos ativos humanos, não foram encontrados ativos pertencentes a essa categoria. 

 

Tabela 7 – Valor total dos investimentos em ativos intangíveis das empresas, e sua 

participação conforme classificação de Lev (2001), por grupo de inovação 

Grupos  

setoriais  

do IBI 

Período 
Valor total dos AIs 

apresentados nas DCs 

Participação das classificações dos investimentos em 

relação ao valor total dos AIs apresentados nas DCs 

Ativos 

humanos 

Ativos de 

inovação 

Ativos 

estruturais 

Outros 

intangíveis 

Grupo 1 

2008 3.050.157,55 0% 72% 27% 1% 

2009 2.801.963,00 0% 73% 26% 1% 

2010 3.380.938,00 0% 77% 22% 1% 

Grupo 2 

2008 35.035.219,00 0% 82% 18% 0% 

2009 73.258.083,00 0% 87% 12% 1% 

2010 176.144.011,00 0% 94% 5% 1% 

Grupo 3 

2008 2.986.192,00 0% 75% 21% 4% 

2009 6.026.812,00 0% 89% 10% 1% 

2010 6.729.737,00 0% 90% 9% 0% 

Grupo 4 

2008 29.774.502,00 0% 96% 1% 3% 

2009 45.518.253,00 0% 99% 1% 1% 

2010 67.603.806,00 0% 92% 1% 1% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando-se o valor dos investimentos nas categorias definidas por Lev (2001), 

os itens de ativos de inovação também são os mais presentes, apresentando um percentual de 
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participação de 72 a 96% em 2008, 73 a 99% em 2009 e 77 a 94% em 2010. Apresentando 

uma variação percentual em 2008 de 1 a 27%, em 2009 de 1 a 26% e em 2010 de 1 a 22%, os 

ativos estruturais vêm em seguida. Já a rubrica de outros ativos intangíveis, terceira categoria 

mais presente, vem com percentuais de 0 a 4% em 2008 e 0 a 1% em 2009 e 2010. Também 

se verificou ausência de itens de ativos humanos. 

Com base nas informações evidenciadas nas Tabelas 6 e 7, verifica-se que, em 

termos de frequência e de investimentos, a classificação dos ativos intangíveis predominante 

nas empresas analisadas em todos os grupos de intensidade tecnológica é ativos de inovação – 

ou seja, os ativos relacionados às categorias Patentes, Marcas, Goodwill, Direitos de uso e 

exploração, entre outras – seguida das classificações ativos estruturais e outros ativos 

intangíveis. Essa constatação corrobora com o já encontrado na subseção anterior, quanto à 

composição dos ativos intangíveis. 

Destaca-se a ausência de categorias de ativos intangíveis relacionadas a ativos 

humanos – como o conhecimento, o talento, a capacidade, a habilidade e a experiência dos 

empregados, a administração superior, o treinamento e o desenvolvimento, entre outros (LEV, 

2001) –, possivelmente pela dificuldade de mensuração dos ativos intangíveis que integram o 

capital intelectual das empresas. Tal fato contraria a afirmação de Pacheco (2005, p. 54), de 

que “o capital humano pode ser visto como o conjunto de habilidades e conhecimentos dos 

indivíduos dentro de uma organização, e isto pode ser mensurado e divulgado.” 

Também se percebe, assim como já explicitado na subseção anterior, que as 

empresas do Grupo 1 (principalmente) e do Grupo 3 detêm a menor frequência e 

investimentos de ativos intangíveis em suas demonstrações contábeis. Já as empresas dos 

Grupos 2 e 4 apresentam a maior frequência e investimentos em ativos intangíveis. 

Importante ressaltar que é possível verificar, tanto em termos gerais como na análise por 

grupo de inovação, que há um leve aumento (em torno de 10% ao ano) de ativos intangíveis, 

em termos de frequência, e um aumento significativo (em torno de 50% ao ano) em termos de 

investimentos nas empresas pesquisadas. Isso pode ser justificado pela edição da Lei nº 

11.638/2007 e pela adoção do CPC 04 (CPC, 2008), ambos de observância obrigatória desde 

2008, que trouxeram subsídios para a identificação, mensuração e contabilização dos ativos 

intangíveis, já que, conforme Crisóstomo (2009), havia uma carência, no Brasil, de 

formalização normativa. 

Nota-se, ainda, a existência do grupo de outros ativos intangíveis, isto é, ainda há 

empresas que utilizam em suas demonstrações contábeis a categoria genérica de outros ativos 

intangíveis, contrariando o disposto pelo CPC 04 (CPC, 2008), que estabelece que as 
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empresas devam segregar os ativos intangíveis por classes. Sobre esse assunto, o estudo de 

Travassos (2009) demonstrou que, das companhias listadas na BM&FBovespa em 2008, cerca 

de 9,21% não especificaram seus ativos intangíveis nas demonstrações contábeis. 

 

4.3 Análises estatísticas sobre o perfil dos ativos intangíveis das empresas em função do 

seu grau de intensidade tecnológica setorial 

 

Em atendimento ao terceiro objetivo específico do estudo, inicialmente 

apresentam-se as estatísticas descritivas das variáveis de mensuração de ativos intangíveis 

obtidas dos dados das empresas industriais listadas na BM&FBovespa (93 empresas, 

conforme apresenta a Tabela 3) nos três exercícios sociais analisados (2008, 2009 e 2010). 

A Tabela 8 mostra a estatística descritiva da variável investimentos em ativos 

intangíveis das empresas nos anos de 2008, 2009 e 2010. 

 

Tabela 8 – Estatística descritiva da variável investimentos em ativos intangíveis  

Variáveis N Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 

Investimentos em ativos 

intangíveis 2008 
93 ,00 44,52 1,8898 6,30762 5,681 ,250 33,849 ,495 

Investimentos em ativos  

intangíveis 2009 
93 ,00 13,10 ,4511 1,57057 6,518 ,250 48,038 ,495 

Investimentos em ativos  

intangíveis 2010 
93 ,00 11,33 ,4309 1,35633 6,420 ,250 47,337 ,495 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base nas médias para cada ano, expostas na Tabela 8, pode-se avaliar o 

comportamento da variável de investimentos em ativos intangíveis nos três anos analisados. 

Assim, os dados de média relativos aos investimentos em ativos intangíveis das empresas 

inovadoras pesquisadas mostram, surpreendentemente, uma redução contínua dos valores.  

Os investimentos em ativos intangíveis variaram, em termos de mínimo e 

máximo, entre 0 a 44,52 em 2008, 0 a 13,10 em 2009 e 0 a 11,33 em 2010. No entanto, os 

valores de Skewness acima de 3 e de Kurtosis acima de 10 revelam que a distribuição não foi 

normal entre as empresas. 

A Tabela 9 apresenta a estatística descritiva da variável grau de intangibilidade 

das empresas nos anos de 2008, 2009 e 2010. 
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Tabela 9 – Estatística descritiva da variável grau de intangibilidade 

Variáveis N Mín. Máx. Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 

Grau de intangibilidade 2008 93 ,00 33,87 1,6851 3,54160 8,373 ,250 76,097 ,495 

Grau de intangibilidade 2009 93 ,00   9,32 2,0414 1,77578 2,021 ,250 4,279 ,495 

Grau de intangibilidade 2010 93 ,00 13,19 1,8523 2,03765 3,044 ,250 11,628 ,495 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diferentemente dos investimentos em ativos intangíveis, as informações da 

Tabela 9 revelam que a variável de grau de intangibilidade demonstra um comportamento 

errático, aumentando de 2008 em relação a 2009 e diminuindo em 2010, embora 2010 seja 

superior a 2008. A variação, em termos de mínimo e máximo, foi de 0 a 33,87 em 2008, 0 a 

9,32 em 2009 e 0 a 13,19 em 2010. Além disso, a distribuição apresenta-se dentro do padrão 

de normalidade nos anos de 2009 e 2010. 

A Tabela 10 exibe a estatística descritiva da variável Q de Tobin das empresas nos 

anos de 2008, 2009 e 2010. 

 

Tabela 10 – Estatística descritiva da variável Q de Tobin 

Variáveis N Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 

Q de Tobin 2008 93 ,05 3,71   ,7372   ,45781 3,184 ,250 18,471 ,495 

Q de Tobin 2009 93 ,06 4,71 1,0140   ,76508 2,898 ,250 10,886 ,495 

Q de Tobin 2010 93 ,26 6,20 1,0261 1,03051 3,619 ,250 14,191 ,495 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base na Tabela 10, nota-se que as médias para cada ano relativas à variável 

Q de Tobin mostram um aumento contínuo dos valores, variando, em termos de mínimo e 

máximo, entre 0,05 a 3,71 em 2008, 0,06 a 4,71 em 2009 e 0,26 a 6,20 em 2010. No entanto, 

os valores de Skewness e de Kurtosis revelam que a distribuição foi normal nos anos de 2009 

e 2010. 

Analisando-se a evolução no período analisado da média dos valores das variáveis 

de categorias de ativos intangíveis, percebe-se que a maioria dos ativos intangíveis apresenta 

um comportamento evolutivo, conforme se pode verificar pela análise das estatísticas 

descritivas do Apêndice B. 

A seguir apresentam-se, também, os valores mínimo e máximo, a média e o 

desvio padrão das variáveis das empresas, nos respectivos grupo de inovação do IBI (Grupo 

1: alta tecnologia; Grupo 2: média-alta intensidade tecnológica; Grupo 3: média-baixa 



62 

intensidade tecnológica; e Grupo 4: baixa intensidade tecnológica), nos anos de 2008, 2009 e 

2010, conforme exibem as Tabelas 11, 12 e 13.  

 

Tabela 11 – Estatística descritiva das variáveis independentes – 2008 

Grupo de inovação Variável N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Grupo 1 

Vc_Int 12 0,009 1,345 0,221 0,381 

Vc_Inov 12 0,000 0,638 0,144 0,208 

Intang 12 0,751 2,540 1,195 0,505 

Q_Tob 12 0,379 1,335 0,615 0,263 

Grupo 2 

Vc_Int 30 0,008 4,935 0,440 0,977 

Vc_Inov 30 0,000 4,272 0,386 0,873 

Intang 30 0,000 5,761 1,522 1,273 

Q_Tob 30 0,046 1,384 0,751 0,355 

Grupo 3 

Vc_Int 22 0,001 6,310 0,385 1,335 

Vc_Inov 22 0,000 0,749 0,095 0,190 

Intang 22 0,281 33,867 2,791 7,078 

Q_Tob 22 0,145 3,706 0,788 0,723 

Grupo 4 

Vc_Int 29 0,000 0,936 0,155 0,244 

Vc_Inov 29 0,000 0,928 0,146 0,241 

Intang 29 0,423 3,302 1,219 0,731 

Q_Tob 29 0,219 1,838 0,738 0,361 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por meio da Tabela 11 percebe-se, com relação à variável investimentos em ativos 

intangíveis, que, em 2008, as empresas apresentam uma média variando de 0,155 (Grupo 4) a 

0,440 (Grupo 2) de ativos intangíveis por ativo total. Na relação entre ativos intangíveis de 

inovação e ativo total, apresenta-se uma média variando de 0,095 (Grupo 3) a 0,386 (Grupo 2) 

de ativos intangíveis por ativo total.  

Em relação à média do grau de intangibilidade das empresas, pode-se afirmar que 

existe uma predominância de valores de mercado superiores aos respectivos valores 

contábeis, visto que, em média, todas as empresas apresentaram índices acima de 1. O que 

excede o valor 1 teoricamente demonstra a representatividade dos ativos intangíveis perante 

os ativos tangíveis. Com relação a essa variável encontram-se valores entre 1,195 (Grupo 1) e 

2,791 (Grupo 3). 

Com relação à variável Q de Tobin, têm-se como resultados uma média menor 

que 1 do Q de Tobin Aproximado, variando entre 0,615 (Grupo 1) e 0,788 (Grupo 3), 

sugerindo que, em média, as empresas têm destruído valor, investido em projetos não 

maximizadores de valor para seus acionistas, ou não têm distribuído proventos para seus 

minoritários, ao menos na percepção do mercado. Além disso, o Q de Tobin pode ser 

interpretado como indicador de oportunidade de crescimento. As empresas com um Q mais 
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elevado possuem maior estímulo para realizar novos investimentos de capital em relação às 

que apresentam o Q mais modesto. 

Pela análise da Tabela 12, nota-se que a variável investimentos em ativos 

intangíveis apresenta uma média variando de 0,329 (Grupo 3) a 0,716 (Grupo 2) de ativos 

intangíveis por ativo total em 2009. Analisando a variável investimentos em ativos intangíveis 

de inovação, percebe-se uma média variando de 0,117 (Grupo 3) a 0,644 (Grupo 2) de ativos 

intangíveis por ativo total. 

 

Tabela 12 – Estatística descritiva das variáveis independentes – 2009 

Grupo de inovação Variável N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Grupo 1 

Vc_Int 12 0,006 1,223 0,277 0,375 

Vc_Inov 12 0,000 0,636 0,206 0,260 

Intang 12 0,941 7,330 2,422 1,843 

Q_Tob 12 0,352 3,204 1,070 0,763 

Grupo 2 

Vc_Int 30 0,005 13,101 0,716 2,405 

Vc_Inov 30 0,001 11,900 0,644 2,187 

Intang 30 0,000 6,016 2,005 1,562 

Q_Tob 30 0,056 4,708 1,012 0,803 

Grupo 3 

Vc_Int 22 0,000 5,713 0,347 1,208 

Vc_Inov 22 0,000 0,927 0,117 0,232 

Intang 22 0,353 9,316 2,031 2,427 

Q_Tob 22 0,067 4,687 0,975 0,962 

Grupo 4 

Vc_Int 29 0,000 4,946 0,329 0,923 

Vc_Inov 29 0,000 4,685 0,316 0,878 

Intang 29 0,584 7,408 1,930 1,415 

Q_Tob 29 0,296 2,673 1,022 0,575 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando a média do grau de intangibilidade das empresas, em 2009 as 

empresas apresentaram nos Grupos 1, 2 e 3 um valor maior que 2, entre 1,930 (Grupo 4) e 

2,422 (Grupo 1), o que resulta em um valor de intangíveis maior que o valor dos ativos 

relatados pela contabilidade. 

Em 2009, com relação à variável Q de Tobin, têm-se como resultados uma média 

maior ou praticamente igual que 1 do Q de Tobin aproximado, variando entre 0,975 (Grupo 3) 

e 1,070 (Grupo 1), o que permite afirmar que essas empresas apresentaram, em média, um 

valor de mercado acima do valor de seus ativos tangíveis. 

Com base na Tabela 13 nota-se que, na relação entre o ativo intangível e ativo 

total as empresas, em 2010, apresentaram uma média variando de 0,231 (Grupo 4) a 0,760 

(Grupo 2), sendo esta última a maior média dessa variável encontrada em todos os anos 

analisados, demonstrando que, de cada 1,00 investido em ativos, 0,76 é em ativos intangíveis.  
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Tabela 13 – Estatística descritiva das variáveis independentes – 2010 

Grupo de inovação Variável N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Grupo 1 

Vc_Int 12 0,018 0,959 0,297 0,353 

Vc_Inov 12 0,000 0,637 0,222 0,262 

Intang 12 0,809 8,586 2,393 2,131 

Q_Tob 12 0,363 3,937 1,081 0,946 

Grupo 2 

Vc_Int 30 0,001 11,332 0,760 2,183 

Vc_Inov 30 0,000 10,502 0,700 2,032 

Intang 30 0,000 7,017 1,681 1,592 

Q_Tob 30 0,311 6,040 0,971 1,019 

Grupo 3 

Vc_Int 22 0,000 4,861 0,317 1,027 

Vc_Inov 22 0,000 0,759 0,117 0,199 

Intang 22 0,219 13,186 2,059 3,159 

Q_Tob 22 0,265 6,203 1,123 1,484 

Grupo 4 

Vc_Int 29 0,000 1,204 0,231 0,309 

Vc_Inov 29 0,000 1,064 0,201 0,283 

Intang 29 0,644 5,926 1,649 1,226 

Q_Tob 29 0,300 3,549 0,986 0,630 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Já com relação à variável investimentos em ativos intangíveis de inovação, 

percebe-se uma média variando de 0,117 (Grupo 3) a 0,700 (Grupo 2) de ativos intangíveis 

por ativo total, sendo os mesmos grupos que apresentarem as variações de média encontrados 

no ano de 2008 e 2009. 

Em relação à média do grau de intangibilidade das empresas, assim como em 

2008, as empresas apresentaram, em média, um valor de mercado acima do valor de seus 

ativos tangíveis, visto que, em média, todas as empresas apresentaram índices acima de 1 e 2, 

variando entre 1,649 (Grupo 4) e 2,393 (Grupo 1). 

Com relação à variável Q de Tobin, as empresas analisadas apresentam uma 

variação de 0,971 e 1,123. 

Em resumo, com base nos resultados dos três exercícios sociais analisados 

(Tabela 11, 12 e 13), constata-se, com relação à variável investimentos em ativos intangíveis, 

que as empresas apresentam uma média variando de 0,155 (Grupo 4, no ano de 2008) a 0,760 

(Grupo 2, no ano de 2010) de ativos intangíveis por ativo total. Pode-se inferir que há um 

aumento na relação analisada nas empresas dos Grupos 1 e 2, entre os anos de 2008 a 2010, e 

nas do Grupo 4, nos anos de 2008 e 2009. 

Na relação entre ativos intangíveis de inovação e ativo total, apresenta-se uma 

média variando de 0,955 (Grupo 3, no ano de 2008) a 0,644 (Grupo 2, no ano de 2009) de 

ativos intangíveis por ativo total. Em linhas gerais, verifica-se um aumento dessa variável em 

quase todos os anos e grupos (exceto nas empresas do Grupo 3, em 2010, em que a relação se 

mantém constante, e do Grupo 4, em 2010, que apresentam um decréscimo). 
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Em relação à média do grau de intangibilidade das empresas, pode-se afirmar que 

existe uma predominância de valores de mercado superiores aos respectivos valores contábeis, 

visto que, em média, todas as companhias apresentaram índices acima de 1. O que excede o 

valor 1 teoricamente demonstra a representatividade dos ativos intangíveis perante os ativos 

tangíveis, e, conforme o quadro elaborado a partir dos dados coletados, as empresas do Grupo 3, 

em 2008, dos Grupos 1, 2 e 3, em 2009 e dos Grupos 1 e 3, em 2010, apresentaram a média do 

índice maior que 2, o que resulta em um valor de intangíveis maior que o valor dos ativos 

relatados pela contabilidade. De acordo com o relato de Lev (2001), se o mercado avalia a 

companhia além do seu valor contábil, deve atribuir-se essa diferença aos ativos intangíveis. 

Com relação à variável Q de Tobin, tem-se como resultados uma média menor 

que 1 do Q de Tobin aproximado nas empresas nos anos de 2008 (Grupos 1, 2, 3 e 4), 2009 

(Grupo 3) e 2010 (Grupos 2 e 4), demonstrando, nesses casos, que o valor da empresa é 

inferior ao investimentos atual a preços de reposição. 

Na sequência, a Tabela 14 apresenta a estatística descritiva em termos de médias 

dos anos das variáveis analisadas. 

 

Tabela 14 – Estatística descritiva das variáveis médias (continua) 

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 

Valor contábil dos 

investimentos em 

intangíveis 

93 ,00 20,75 ,9239 2,83856 5,482 ,250 32,540 ,495 

Grau de intangibilidade 93 ,00 15,64 1,8596 2,06073 4,179 ,250 23,046 ,495 

Intangibilidade com 

base valor de mercado 
93 ,16 4,87 ,9258 ,70435 3,304 ,250 13,751 ,495 

Valor inovações base 

patentes 
93 ,00 138980,17 5271,5774 19744,22928 5,461 ,250 32,193 ,495 

Ativo intangível 

categoria marcas 
93 ,00 953207,00 21085,5512 1,08788E5 7,548 ,250 61,526 ,495 

Ativo intangível 

categoria goodwill 
93 ,00 16993298,00 551986,0696 2,03912E6 6,524 ,250 48,546 ,495 

Ativo intangível 

categoria deságio 
93 -8318,67 ,00 -105,6846 875,02532 -9,229 ,250 87,022 ,495 

Ativo intangível 

categoria fundo de 

comércio 

93 ,00 14595,33 277,0534 1663,87332 7,581 ,250 62,126 ,495 

Ativo intangível 

categoria contratos  

de franquias 

93 ,00 56797,00 610,7204 5889,57454 9,644 ,250 93,000 ,495 

Ativo intangível 

categoria direito  

de exploração 

93 ,00 14971204,17 238373,5228 1,57867E6 9,056 ,250 84,937 ,495 

Ativo intangível 

categoria contratos  

de exclusividade 

93 ,00 14971204,17 248931,6398 1,59853E6 8,748 ,250 80,477 ,495 
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Tabela 14 – Estatística descritiva das variáveis médias (conclusão) 

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio padrão Skewness Kurtosis 

Ativo intangível 

categoria direito  

ao uso de software 

93 ,00 2324518,67 34139,0729 2,51555E5 8,606 ,250 77,269 ,495 

Ativo intangível 

categoria licença  

de uso de software 

93 ,00 71726,33 1355,7237 7711,80814 8,534 ,250 77,503 ,495 

Ativo intangível 

categoria pesquisa e 

desenv. de produto 

93 ,00 1303966,33 18699,4946 1,35615E5 9,458 ,250 90,504 ,495 

Ativo intangível 

categoria gastos com 

implantação de lojas 

93 ,00 158393,67 1930,2366 16542,71399 9,414 ,250 89,766 ,495 

Ativo intangível 

categoria carteira  

de clientes 

93 ,00 357792,67 18439,8387 65741,56095 4,028 ,250 16,330 ,495 

Ativo intangível 

categoria contratos  

de programas 

93 ,00 887476,33 9630,8208 92019,71542 9,643 ,250 92,992 ,495 

Ativo intangível 

categoria gastos  

com aquisições e 

participações 

93 ,00 2721,33 29,2616 282,18912 9,644 ,250 93,000 ,495 

Ativo intangível 

categoria gastos  

com projetos em 

desenvolvimento 

93 ,00 22570,33 443,7692 2476,79727 8,077 ,250 71,066 ,495 

Ativo intangível 

categoria instalações 

em imóveis de 

terceiros 

93 ,00 62953,00 772,8244 6577,79501 9,400 ,250 89,568 ,495 

Ativo intangível 

categoria pontos 

comerciais 

93 ,00 90779,67 1116,8925 9447,00703 9,500 ,250 91,050 ,495 

Ativo intangível 

categoria projeto  

de implementação  

de sistemas 

93 ,00 25385,67 383,7025 2792,32569 8,328 ,250 72,654 ,495 

Ativo intangível 

categoria sistema  

de informação 

93 ,00 642495,67 18786,9140 85789,50967 5,639 ,250 34,669 ,495 

Ativo intangível 

categoria software 
93 ,00 1734226,33 52565,9080 2,03839E5 6,702 ,250 51,841 ,495 

Ativo intangível 

categoria outros  

ativos intangíveis 

93 ,00 478398,67 15318,6811 63510,54755 5,930 ,250 37,784 ,495 

Valid N (listwise) 93         

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base nas informações evidenciadas na Tabela 14, observa-se que a maior 

média do período avaliado é a da variável de ativos intangíveis Goodwill, assim como 
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Direitos de uso/exploração e Contrato de exclusividade/concessões, confirmando o 

encontrado na subseção 4.1, que aborda a composição dos ativos intangíveis das empresas. 

Realizados os procedimentos de análise e tratamentos dos dados, iniciou-se o 

processo de análise por meio das técnicas estatísticas de análise de correlação e análise de 

variância com o intuito de responder às hipóteses da pesquisa. A seguir são apresentados os 

resultados da pesquisa para cada hipótese. 

 

4.3.1 Análise da correlação entre as categorias dos ativos intangíveis das empresas e o grau de 

intensidade tecnológica setorial 

 

Analisou-se, por meio da análise de correlação, a Hipótese 1 (H1), de que há 

correlação entre as categorias dos ativos intangíveis das empresas com o grau de intensidade 

tecnológica setorial. A Tabela 15, composta pelo resumo da tabela de correlação apresentada 

no Apêndice C, apresenta os graus de correlação entre as médias das variáveis. 

 

Tabela 15 – Valores dos graus de correlação entre as médias das variáveis de categorias de 

ativos intangíveis e o grau de intensidade tecnológica setorial 
Variáveis independentes Grau de intensidade tecnológica setorial 

MEDVCINT -0,182 

MEDGINT -0,910 

MEDQTOBIN 0,015 

MEDVCINOV 0,070 

MEDMARCAS 0,134 

MEDGOOD -0,027 

MEDDESAG -0,038 

MEDFUNCOM -0,038 

MEDCONTFRAN -0,164 

MEDDTOEXPL -0,138 

MEDCONTEX -0,061 

MEDDTOUSOSOF -0,198 

MEDLICUSOSOF -0,231* 

MEDLICUSOOUT -0,203 

MEDPDPROD -0,231* 

MEDGASIMP -0,315** 

MEDCARTCLIEN 0,187 

MEDCONTPROG 0,006 

MEDGASAQUIS 0,102 

MEDINSTMOV -0,079 

MEDPONTCOM 0,051 

MEDPROJIMP 0,108 

MEDSISTINF -0,204* 

MEDSOFTWARE 0,192 

MEDOUTROS 0,093 

* Nível de significância de 95%.  

** Nível de significância de 99%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com as informações da Tabela 15, observa-se uma relação de fraca a 

moderada entre a variável dependente (grau de intensidade tecnológica setorial) e as variáveis 

de categorias de ativos intangíveis de Licença de uso de software, Desenvolvimento de 

produto/intangível/outros e Projeto de implementação de sistemas/processos. As demais 

categorias de ativos intangíveis, conforme demonstrado pela tabela de correlação na Tabela 

15, não apresentaram correlação significativa com o grau de intensidade tecnológica setorial 

das empresas. 

Com base no exposto na Tabela 15, pode-se, portanto, rejeitar a Hipótese 1, ou 

seja, não se pode afirmar que há correlação entre as categorias dos ativos intangíveis das 

empresas com o grau de intensidade tecnológica setorial. 

No entanto, percebe-se uma relação negativa entre as variáveis. Isso confirma, em 

parte, o encontrado na análise qualitativa apresentada na Tabela 5, na análise da composição 

dos ativos intangíveis, em que as empresas dos Grupos 1 e 3 apresentaram a menor frequência 

e investimentos em ativos intangíveis, e as empresas dos Grupos 2 e 4 apresentaram a menor 

frequência e investimentos em ativos intangíveis em suas demonstrações contábeis no período 

em análise, contrariando o pressuposto de que a inovação gera maiores investimentos em 

ativos intangíveis (BONTIS, 1998; SULLIVAN, 2000; BOUNFOUR, 2003; LEITNER, 2005; 

PIKE; ROSS; MARR, 2005; PEREZ; FAMÁ, 2006b; MARQUÉS; SIMÓN; CARAÑANA, 

2006; CRISÓSTOMO, 2009). 

   

4.3.2 Análise da correlação entre as métricas baseadas na capitalização de mercados de ativos 

intangíveis e o grau de intensidade tecnológica setorial 

 

As variáveis de métricas de mensuração dos ativos intangíveis das empresas, 

dispostas no Quadro 8, quais sejam, investimentos em ativos intangíveis, inovação, grau de 

intangibilidade e Q de Tobin, foram analisadas por meio da análise de correlação, a fim de se 

confirmar a Hipótese 2 (H2), de que há correlação entre as variáveis de mensuração dos ativos 

intangíveis das empresas com o grau de intensidade tecnológica setorial. 

Apresentam-se, na Tabela 16, os valores dos graus de correlação entre as médias 

das variáveis, obtidos por meio da matriz de correlação disposta no Apêndice D. 
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Tabela 16 – Valores dos graus de correlação entre as médias das variáveis de métricas de 

mensuração dos ativos intangíveis das empresas e o grau de intensidade tecnológica  
Variáveis independentes Variável dependente – Grau de intensidade tecnológica setorial 

Investimentos em ativos intangíveis -0,229 

Inovação -0,150 

Grau de intangibilidade -0,072 

Q de Tobin 0,047 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pela análise da Tabela 16 percebe-se que a única variável independente que 

demonstrou uma relação significativa com o grau de intensidade tecnológica setorial das 

empresas foi a variável de investimentos em ativos intangíveis, apesar de ser uma relação 

fraca e negativa. Ou seja, quanto maior o grau de intensidade tecnológica setorial da empresa, 

menor os investimentos em ativos intangíveis, confirmando o encontrando na análise da 

subseção anterior. 

Do exposto, não é possível confirmar a Hipótese 2, ou seja, não se pode afirmar 

que há correlação significante entre as métricas de mensuração dos ativos intangíveis das 

empresas e o grau de intensidade tecnológica setorial. 

 

4.3.3 Relação entre as categorias e as métricas baseadas na capitalização de mercados dos 

ativos intangíveis das empresas e o grau de intensidade tecnológica setorial 

 

A análise de variância busca testar a igualdade de médias entre as variáveis dos 

grupos estudados, mas não indica quais médias são diferentes, não afirmando quais grupos 

possuem médias diferentes. Como se tem apenas uma variável dependente, utilizou-se do 

método de análise de variância one-way. Analisaram-se as médias das variáveis pelo período 

analisado (2008 a 2010), tendo como variável dependente o grau de intensidade tecnológica 

setorial das empresas, conforme a classificação do IBI. 

Dessa forma, busca-se testar se há diferença entre as médias das variáveis de 

categorias dos ativos intangíveis e as variáveis de métricas de mensuração dos ativos 

intangíveis das empresas por grau de intensidade tecnológica setorial. 

Assim, procura-se verificar a existência de diferenças significativas entre as 

médias das categorias dos ativos intangíveis e as médias das métricas de mensuração dos 

ativos intangíveis dos grupos de empresas analisados, quais sejam: Grupo 1 – alta tecnologia; 

Grupo 2 – média-alta intensidade tecnológica; Grupo 3 – média-baixa intensidade 

tecnológica; e Grupo 4 – baixa intensidade tecnológica. 
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A Tabela 17 apresenta um resumo dos resultados da análise de variância, 

apresentados no Apêndice E.  

 

Tabela 17 – Teste F e análise de variância 

Variáveis independentes 
Variável dependente – Grau de intensidade tecnológica setorial 

F Sig (p-valor) 

MEDVCINT 1,358 0,261 

MEDGINT 0,527 0,655 

MEDQTOBIN 0,025 0,995 

MEDVCINOV 0,718 0,544 

MEDMARCAS 1,855 0,143 

MEDGOOD 2,428 0,071 

MEDDESAG 0,612 0,609 

MEDFUNCOM 1,681 0,177 

MEDCONTFRAN 2,349 0,078 

MEDDTOEXPL 1,190 0,318 

MEDCONTEX 1,572 0,202 

MEDDTOUSOSOF 1,199 0,315 

MEDLICUSOSOF 0,841 0,490 

MEDLICUSOOUT 2,779 0,046 

MEDPDPROD 2,362 0,77 

MEDGASIMP 0,879 0,455 

MEDCARTCLIEN 2,294 0,083 

MEDCONTPROG 0,687 0,562 

MEDGASAQUIS 0,693 0,559 

MEDINSTMOV 0,978 0,407 

MEDPONTCOM 0,650 0,585 

MEDPROJIMP 0,708 0,550 

MEDSISTINF 3,182 0,028 

MEDSOFTWARE 1,796 0,154 

MEDOUTROS 0,759 0,520 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Com base nas informações da Tabela 17, nota-se que não existe significância 

estatística entre as variáveis analisadas no período em estudo (nível de significância – p-valor 

– maior que zero). As variáveis de média de Licença de uso (outros) (0,046) e Sistema de 

informação (0,028) apresentaram um nível de significância um pouco melhor, mas, ainda 

assim, abaixo de 85%. 

 Portanto, rejeita-se a Hipótese 3 (H3), ou seja, não se pode afirmar que há 

diferença estatisticamente significante entre as variáveis de categorias dos ativos intangíveis e 

as métricas de mensuração dos ativos intangíveis das empresas com o grau de intensidade 

tecnológica setorial. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo são enunciadas as conclusões do estudo realizado, as limitações e 

as recomendações para futuras pesquisas sobre o tema investigado. 

 

5.1 Conclusões 

  

A pesquisa, fundamentada na teoria baseada em recursos (RBV), amparada pela 

afirmação de que os recursos intangíveis e capacidades diferenciadas geram benefícios 

econômicos e se tornam fonte de capacidade competitiva sustentável, teve como principal 

objetivo descrever o perfil dos ativos intangíveis das empresas industriais listadas na 

BM&FBovespa, buscando identificar suas semelhanças e diferenças decorrentes do grau de 

intensidade tecnológica setorial, em termos de composição (categorização e 

representatividade), classificação e análise de seu perfil. Para tanto, realizou-se um estudo 

descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa dos dados, utilizando-se a análise de 

conteúdo, análise da correlação e análise de variância. 

Dessa forma, procurou-se verificar as hipóteses de pesquisa, quais sejam: H1) as 

categorias dos ativos intangíveis das empresas possuem correlação com o grau de intensidade 

tecnológica setorial; H2) as métricas de mensuração dos ativos intangíveis das empresas 

possuem correlação significativa com o grau de intensidade tecnológica setorial; e H3) existe 

diferença estatisticamente significante entre as médias das categorias dos ativos intangíveis e 

das métricas de mensuração dos ativos intangíveis com o grau de intensidade tecnológica 

setorial. 

Definiu-se, por conseguinte, três objetivos específicos, apresentados pontualmente 

a seguir. 

Com relação ao primeiro objetivo especifico, qual seja, a composição dos ativos 

intangíveis evidenciados nas demonstrações contábeis, considerando todos os grupos de 

inovação, constatou-se que as categorias predominantes são: (i) em termos de frequência: 

Ágio por expectativa de rentabilidade futura (Goodwill), Software, Marcas e Patentes; e (ii) 

em termos de participação dos investimentos: Ágio por expectativa de rentabilidade futura 

(Goodwill), Licença de uso (outros), Contratos de exclusividade e Direito de uso/exploração, 

respectivamente, com destaque para o Goodwill, visto que possui um valor monetário bastante 

alto em relação às demais categorias de intangíveis, principalmente nas empresas dos grupos 

de menor intensidade tecnológica. 
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Ainda tratando do primeiro objetivo específico, no que se refere à análise da 

representatividade do Grupo Ativos intangíveis em relação ao ativo total e ao ativo não 

circulante, contatou-se: i) na primeira, uma crescente relevância do ativo intangível em 

relação ao ativo total nas empresas nos anos de 2008 a 2010, com exceção das empresas do 

Grupo1, onde apresentou um decréscimo, e do Grupo 3, onde se manteve constante, e que nos 

anos de 2008 e 2009 as empresas do Grupo 1 (alta intensidade tecnológica) apresentam uma 

maior média de representatividade de ativos intangíveis por ativo total, enquanto que em 2010 

as empresas do Grupo 2 (média-alta intensidade tecnológica) são as de maior percentual; e ii) 

na segunda, o ativo intangível das empresas passou a ter maior representatividade em relação 

ao ativo não circulante. 

Os resultados obtidos possibilitaram verificar que a maior parte das empresas 

inovadoras apresenta a discriminação ou decomposição das categorias dos ativos intangíveis 

nos relatórios contábeis analisados, especialmente em notas explicativas às demonstrações 

contábeis. Foi possível observar, ainda, o número crescente de empresas com maior 

divulgação sobre os ativos intangíveis a partir do exercício de 2008 – primeiro ano de adoção 

da Lei nº 11.638/2007 e do CPC 04, revelando que os normativos contribuíram para a 

melhoria informacional dos relatórios contábeis das empresas pesquisadas. 

No que tange à classificação dos ativos intangíveis evidenciadas demonstrações 

contábeis, em conformidade com a proposta de Lev (2001), segundo objetivo específico, 

observou-se que, tanto em termos de frequência como de investimentos, a classificação 

predominante nas empresas estudadas são os ativos de inovação, seguidos  dos ativos 

estruturais e outros ativos. Com relação às categorias dos ativos intangíveis relacionados à 

classificação ativos humanos, nada foi evidenciado pelas empresas. 

Na consecução do terceiro objetivo específico, as análises de correlação e de 

variância foram aplicadas para se testar as hipóteses de pesquisa e são descritas brevemente a 

seguir. 

Ao se analisarem as estatísticas descritivas dessas variáveis, percebeu-se que, em 

relação à média do grau de intangibilidade das empresas, pode-se afirmar que existe uma 

predominância de valores de mercado superiores aos respectivos valores contábeis, visto que, 

em média, todas as companhias apresentaram índices acima de 1. Com relação à variável Q de 

Tobin, tem-se como resultados uma média menor que 1 do Q de Tobin aproximado na 

maioria dos anos e grupos analisados, sugerindo que, em média, as empresas têm destruído 

valor, investido em projetos não maximizadores de valor para seus acionistas, ou não têm 

distribuído proventos para seus minoritários, ao menos na percepção do mercado.  
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Os resultados de H1 revelaram que não há correlação entre as categorias dos ativos 

intangíveis das empresas com o grau de intensidade tecnológica setorial, rejeitando-se a 

hipótese estabelecida. Percebeu-se uma correlação fraca e negativa entre as categorias de 

Licença de uso de software, Gastos com projetos em desenvolvimento/concluídos e Projeto de 

implementação de sistemas/processos. 

Os achados da H2 revelaram que as métricas de mensuração dos ativos intangíveis 

das empresas também não possuem correlação significativa com o grau de intensidade 

tecnológica setorial. Os resultados sugerem haver uma correlação fraca e positiva com a 

variável de métrica de mensuração de ativos intangíveis de investimentos em ativos 

intangíveis, não sendo significantes as demais correlações. 

A terceira hipótese (H3) não identificou diferença estatisticamente significante 

entre as médias das categorias dos ativos intangíveis e as métricas de mensuração dos ativos 

intangíveis das empresas com o grau de intensidade tecnológica setorial. 

Por fim, vale lembrar que a presente análise, ainda que embrionária, sinaliza 

aspectos essenciais sobre o perfil dos ativos intangíveis evidenciados nas demonstrações 

contábeis de empresas brasileiras inovadoras e sobre a associação entre o grau de intensidade 

tecnológica setorial e os investimentos em recursos intangíveis, revelando a importância das 

temáticas intangíveis e inovação como foco de pesquisas futuras, especialmente com 

abordagem quantitativa dos dados. Deve-se observar que os resultados encontrados se limitam 

apenas às empresas da amostra da pesquisa.  

Espera-se que este trabalho tenha contribuído para o aprofundamento do estudo 

dos ativos intangíveis de empresas brasileiras e dos fatores que podem contribuir para a 

identificação de empresas inovadoras no contexto nacional. 

 

5.2 Limitações e recomendações 

 

A presente pesquisa apresenta algumas limitações que devem ser destacadas, pois 

podem, apesar do rigor científico adotado na coleta e análise dos dados, distorcer os 

resultados e afetar a interpretação dos resultados. Algumas limitações decorrem do caráter 

descritivo da pesquisa. Bruyne, Herman e Schoutheete (1977) ressaltam que o poder de 

generalização descritiva em estudo dessa natureza e a validade das conclusões são bastante 

limitados a um estudo em particular. 
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Pelo fato de a pesquisa se limitar às empresas de capital aberto com ações 

negociadas na BM&FBovespa, devido à necessidade de variáveis de mercado, não é possível 

generalizar as conclusões do estudo a todas as empresas industriais do Brasil. 

Apesar da obrigatoriedade estabelecida pela Lei nº 11.638/2007, outra limitação a 

ser considerada é o fato de o perfil dos ativos intangíveis das empresas ser traçado tendo por 

base somente os ativos intangíveis com evidenciação contábil, não tendo sido implementadas 

estratégias para obtenção de dados primários (entrevista ou questionário) junto às empresas, a 

fim de se considerar os intangíveis que possam não ter sido evidenciados contabilmente. Ou 

seja, o perfil dos ativos intangíveis das empresas objeto de estudo considera apenas as 

informações sobre os intangíveis das empresas com evidenciação contábil, principal limitação 

da pesquisa. Em decorrência disso, pelo fato de no Brasil a obrigatoriedade de divulgação das 

informações sobre os ativos intangíveis nas demonstrações contábeis só se dar a partir de 

2008, a pesquisa realizada compreende os exercícios sociais de 2008 a 2010. Assim, os 

resultados obtidos não podem ser extrapolados para outros anos. Portanto, a conclusão deve 

ser limitada ao período analisado e está sujeita a testes adicionais baseados em dados 

coletados outras vezes.  

Além disso, o CPC 04 (R1) (CPC, 2010) determina que o ágio derivado da 

expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, assim como os ativos 

intangíveis gerados internamente relacionados às atividades de pesquisa e os relacionados às 

atividades de desenvolvimento que não demonstrem os aspectos listados no item 57 do citado 

pronunciamento, não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis, mas como despesa do 

período. Dessa forma, o estudo limita-se a analisar os ativos reconhecidos como intangíveis, 

desconsiderando-se os gastos classificados como despesa do período. 

Ressalta-se, ainda, que a métrica de inovação utilizada no estudo de gastos com 

P&D pode não ser bom indicador da eficácia do processo de inovação, mas da disposição e 

orientação estratégica da empresa em inovar. Assim, autores propõem adotar a produção e 

citações de patentes como indicadores de inovação, já que são resultados dos processos de 

inovação (TEH; KAYO; KIMURA, 2008). 

Contudo, acredita-se que essas limitações não invalidam os resultados obtidos 

nesta pesquisa, visto que a mesma terá como propósito identificar semelhanças e diferenças 

decorrentes do grau de intensidade tecnológica setorial. 

Consideradas as limitações da presente pesquisa, apresentam-se recomendações 

para futuras pesquisas na busca da análise do perfil dos ativos intangíveis de empresas 

industriais considerando o grau de intensidade tecnológica. Neste sentido, recomenda-se: 
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a) Utilização de outras métricas de intangibilidade, visando a comparação dos 

resultados obtidos; 

b) Investigar com maior quantidade de variáveis explicativas no modelo e 

analisar mais detalhadamente os fatores subjetivos, bem como averiguar se 

eles podem ser transformados em valores mensuráveis; 

c)  Ampliar a base de dados, buscando-se informações de todas as empresas 

industriais, com implementação de estratégias para obtenção de dados 

primários (entrevista ou questionário) junto às empresas, a fim de se 

considerar os intangíveis não evidenciados contabilmente; e 

d) Utilização de outras técnicas estatísticas mais robustas. 
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APÊNDICE A – Razão social das empresas participantes da população do estudo 

 

Aços Villares Açúcar Guarani S.A. 

Americel S.A. Arthur Lange S.A. Indústria e Comércio 

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas Baumer S.A. 

Bematech S.A. Betapart Participações S.A. 

Botucatu Têxtil S.A. 
Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de 

Biocombustível e Óleos Vegetais S.A. 

Brasil Telecom S.A. Braskem S.A. 

Brasmotor S.A. BRF - Brasil Foods S.A. 

Buettner S.A. Indústria e Comercio Café Solúvel Brasília S.A. 

Camargo Correa Cimentos S.A. Cambuci S.A. 

Celm Cia Equipadora de Laboratórios Modernos Celulose Irani S.A. 

Centennial Asset Participações Amapa S.A. Centennial Asset Participações Minas - Rio S.A. 

Cerâmica Chiarelli S.A. Cia Cacique Café Solúvel 

Cia de Bebidas das Américas - Ambev Cia Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa 

Cia Fiação Tecidos Cedro Cachoeira Cia Hering 

Cia Iguaçu de Café Solúvel Cia Industrial Cataguases 

Cia Industrial Schlosser S.A. Cia Melhoramentos de São Paulo 

Cia Siderúrgica Nacional Cia Tecidos Norte de Minas Coteminas 

Cia Tecidos Santanense Cia Telecomunicações do Brasil Central 

Cia Têxtil Ferreira Guimarães Clarion S.A. Agroindustrial 

Coari Participações S.A. Cobrasma S.A. 

Confab Industrial S.A. Conservas Oderich S.A. 

Cosan Alimentos S.A. Cosan S.A. Indústria e Comercio 

CP Cimento e Participações S.A. DHB Indústria e Comercio S.A. 

Docas Investimentos S.A. Dohler S.A. 

Duratex S.A. Electro Aço Altona S.A. 

Elekeiroz S.A. Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 

Embratel Participações S.A. 
Empresa Nacional de Comércio, Redito e 

Participações S.A. – Encorpar 

Eternit S.A. Eucatex S.A. Indústria e Comércio 

Excelsior Alimentos S.A. Fábrica Tecidos Carlos Renaux S.A. 

Fertilizantes Fosfatados S.A.- Fosfértil Fertilizantes Heringer S.A. 

Fiação Tecidos São Jose S.A. Fibam Cia Industria 

Fibria Celulose S.A. Forjas Taurus S.A. 

Fras-Le S.A. Gama Participações S.A. 

Gazola S.A. Indústria Metalúrgica Gerdau S.A. 

GPC Participações S.A. Grendene S.A. 

Haga S.A. Indústria e Comércio Hercules S.A. Fábrica de Talheres 

Ideiasnet S.A. IGB Eletrônica S.A. 

Indústrias Romi S.A. Inepar S.A. Indústria e Construções 

Inepar Telecomunicações S.A. Iochpe Maxion S.A. 

Itautec Informática S.A. J. Macedo S.A. 

JBS S.A. Jereissati Participações S.A. 

Josapar - Joaquim Oliveira S.A. Participações Karsten S.A. 

Kepler Weber S.A. Klabin S.A. 

La Fonte Telecom S.A. Laep Investments Ltd 

LF Tel S.A. Litel Participações S.A. 

Lupatech S.A. M G Poliester S.A. 

M. Dias Branco S.A. Mahle-Metal Leve S.A. 

Mangels Industrial S.A. Marambaia Energia Renovável S.A. 

Marcopolo S.A. Marfrig Alimentos S.A. 

Marisol S.A. Metalfrio Solutions S.A. 

Metalúrgica Duque S.A. Metalúrgica Gerdau S.A. 

Metalúrgica Riosulense S.A. Metisa Metalúrgica Timboense S.A. 



91 

Millennium Inorganic Chemicals Br S.A. Minerva S.A. 

Minupar Participações S.A. Mmx Mineração e Metálicos S.A. 

Monticiano Participações S.A. Mundial Artefatos de Couro S.A. 

Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S.A. Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. 

Nova America S.A. Novamarlim Petróleo S.A. 

Nutriplant Indústria e Comércio S.A. Ogx Petróleo e Gás Participações 

Osx Brasil S.A. Panatlantica S.A. 

Paranapanema S.A. Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás 

Pettenati S.A. Industria Têxtil Plascar Participações Industriais S.A. 

Portobello S.A. Positivo Informática S.A. 

Pronor Petroquímica S.A. QGN Participações S.A. 

Quattor Petroquímica S.A. Randon S.A. Implementos e Participações 

Rasip Agro Pastoril S.A. Recrusul S.A. 

Refinaria Pet Manguinhos S.A. Renar Maçãs S.A. 

Santher Fábrica de Papel Sta Therezinha S.A. São Martinho S.A. 

São Paulo Alpargatas S.A. Saraiva S.A. Livreiros Editores 

Schulz S.A. Siderurgica J L Aliperti Sa 

SLC Agrícola S.A. Souza Cruz S.A. 

Springer S.A. Springs Global Participações S.A. 

Suzano Holding S.A. Suzano Papel e Celulose S.A. 

Tecblu Tecelagem Blumenau S.A. Teka-Tecelagem Kuehnrich S.A. 

Tekno S.A. Indústria e Comércio Tele Norte Celular Participações S.A. 

Tele Norte Leste Participações S.A. Telec de São Paulo S.A. – Telesp 

Telefônica S.A. Telemar Norte Leste S.A. 

Telemar Participações S.A. Têxtil Renauxview S.A. 

Tim Participações S.A. Tivit Terc. de Processos, Serviços e Terc. S.A. 

Totvs S.A. Tupy S.A. 

Unipar Participações S.A. Universo Online S.A. 

Usina Costa Pinto S.A. Açúcar Álcool Usinas Siderúrgica de Minas Gerais S.A.-Usiminas 

Vale S.A. Vicunha Siderurgia S.A. 

Vicunha Têxtil S.A. Vivo Participações S.A. 

Vulcabrás S.A. Weg S.A. 

Wembley Sociedade Anônima Wetzel S.A. 

Whirlpool S.A. Wiest S.A. 

Yara Brasil Fertilizantes S.A. Ypf Sociedad Anonim  

Fonte: BM&FBovespa (2011). 
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APÊNDICE B – Estatísticas descritivas 

 

 

N Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão Skewness Kurtosis 

Valor inovações base 

patentes 2008 

93 ,00 41936,00 1969,3178 7073,37201 4,440 ,250 20,156 ,495 

Valor inovações base 

patentes 2009 

93 ,00 92307,50 2926,5797 11937,82497 5,681 ,250 36,751 ,495 

Valor inovações base 

patentes 2010 

93 ,00 324633,00 10918,8346 44987,65602 5,810 ,250 35,881 ,495 

Ativo intangível categoria 

marcas 2008 

93 ,00 107777,50 3681,7101 13287,55311 5,937 ,250 42,184 ,495 

Ativo intangível categoria 

marcas 2009 

93 ,00 1465307,00 20624,5658 1,52319E5 9,479 ,250 90,790 ,495 

Ativo intangível categoria 

marcas 2010 

93 ,00 1382595,00 38950,3776 1,96127E5 6,270 ,250 39,735 ,495 

Ativo intangível categoria 

goodwill 2008 

93 ,00 16010667,00 377601,1120 1,69510E6 8,736 ,250 80,861 ,495 

Ativo intangível categoria 

goodwill 2009 

93 ,00 17527471,00 565142,6478 2,27117E6 6,246 ,250 41,650 ,495 

Ativo intangível categoria 

goodwill 2010 

93 ,00 17441756,00 713214,4489 2,48051E6 4,923 ,250 26,801 ,495 

Ativo intangível categoria 

deságio 2008 

93 -12478,00 ,00 -158,5269 1312,53798 -9,229 ,250 87,022 ,495 

Ativo intangível categoria 

deságio 2009 

93 -12478,00 ,00 -158,5269 1312,53798 -9,229 ,250 87,022 ,495 

Ativo intangível categoria 

deságio 2010 

93 ,00 ,00 ,0000 ,00000 . . . . 

Ativo intangível categoria 

fundo de comércio 2008 

93 ,00 12295,00 160,1415 1292,08261 9,242 ,250 87,232 ,495 

Ativo intangível categoria 

fundo de comércio 2009 

93 ,00 13588,00 204,6531 1508,08413 8,199 ,250 70,418 ,495 

Ativo intangível categoria 

fundo de comércio 2010 

93 ,00 17903,00 466,3656 2417,34520 5,913 ,250 36,301 ,495 

Ativo intangível categoria 

contratos de franquias 

2008 

93 ,00 75451,00 811,3011 7823,90423 9,644 ,250 93,000 ,495 

Ativo intangível categoria 

contratos de franquias 

2009 

93 ,00 56796,00 610,7097 5889,47085 9,644 ,250 93,000 ,495 

Ativo intangível categoria 

contratos de franquias 

2010 

93 ,00 38144,00 410,1505 3955,34854 9,644 ,250 93,000 ,495 

Ativo intangível categoria 

direito de exploração 

2008 

93 ,00 2643289,00 108327,1008 4,29624E5 4,339 ,250 18,916 ,495 

Ativo intangível categoria 

direito de exploração 

2009 

93 ,00 2583247,00 122862,1075 4,78546E5 4,256 ,250 17,731 ,495 

Ativo intangível categoria 

direito de exploração 

2010 

93 ,00 40188515,50 483931,3602 4,17577E6 9,550 ,250 91,733 ,495 
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Ativo intangível categoria 

contratos de 

exclusividade 2008 

93 ,00 2643289,00 52524,1828 3,47426E5 6,836 ,250 46,439 ,495 

Ativo intangível categoria 

contratos de 

exclusividade 2009 

93 ,00 7346960,00 223591,7634 1,11284E6 5,933 ,250 36,046 ,495 

Ativo intangível categoria 

contratos de 

exclusividade 2010 

93 ,00 40188515,50 470678,9731 4,16946E6 9,601 ,250 92,435 ,495 

Ativo intangível categoria 

direito ao uso de software 

2008 

93 ,00 2641176,00 31496,8432 2,74201E5 9,576 ,250 92,094 ,495 

Ativo intangível categoria 

direito ao uso de software 

2009 

93 -25,50 2340837,00 38197,3162 2,67012E5 7,816 ,250 63,947 ,495 

Ativo intangível categoria 

direito ao uso de software 

2010 

93 -5,00 1991543,00 32723,0591 2,25677E5 7,881 ,250 65,221 ,495 

Ativo intangível categoria 

licença de uso de software 

2008 

93 ,00 83491,00 1450,0000 8933,24997 8,687 ,250 79,577 ,495 

Ativo intangível categoria 

licença de uso de software 

2009 

93 ,00 66160,00 1188,9023 7170,03293 8,398 ,250 75,368 ,495 

Ativo intangível categoria 

licença de uso de software 

2010 

93 ,00 65528,00 1428,2688 7420,79640 7,487 ,250 62,280 ,495 

Ativo intangível categoria 

licença de uso outros 

2008 

93 ,00 745091,00 8301,6559 77266,99844 9,630 ,250 92,826 ,495 

Ativo intangível categoria 

licença de uso outros 

2009 

93 ,00 1618460,00 29109,0538 1,84608E5 7,644 ,250 62,612 ,495 

Ativo intangível categoria 

licença de uso outros 

2010 

93 ,00 15026357,00 416819,3039 2,23474E6 6,249 ,250 39,348 ,495 

Ativo intangível categoria 

pesquisa e 

desenvolvimento de 

produto 2008 

93 ,00 1558958,00 18808,7312 1,61725E5 9,593 ,250 92,328 ,495 

Ativo intangível categoria 

pesquisa e 

desenvolvimento de 

produto 2009 

93 ,00 1220819,00 17162,5161 1,27507E5 9,356 ,250 89,046 ,495 

Ativo intangível categoria 

pesquisa e 

desenvolvimento de 

produto 2010 

93 ,00 1132122,00 20127,2366 1,19565E5 8,965 ,250 83,738 ,495 

Ativo intangível categoria 

gastos com implantação 

de lojas 2008 

93 ,00 5707,00 61,3656 591,78833 9,644 ,250 93,000 ,495 

Ativo intangível categoria 

gastos com implantação 

de lojas 2009 

93 ,00 469474,00 5050,0323 48681,98778 9,644 ,250 93,000 ,495 
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Ativo intangível categoria 

gastos com implantação 

de lojas 2010 

93 ,00 62550,00 679,3118 6485,75209 9,642 ,250 92,981 ,495 

Ativo intangível categoria 

carteira de clientes 2008 

93 ,00 161540,00 2074,5376 16985,58433 9,235 ,250 87,106 ,495 

Ativo intangível categoria 

carteira de clientes 2009 

93 ,00 167212,00 1815,7312 17338,06096 9,642 ,250 92,981 ,495 

Ativo intangível categoria 

carteira de clientes 2010 

93 ,00 1073378,00 51429,2473 1,92350E5 4,280 ,250 18,440 ,495 

Ativo intangível categoria 

contratos de programas 

2008 

93 ,00 552174,00 5937,3548 57257,77651 9,644 ,250 93,000 ,495 

Ativo intangível categoria 

contratos de programas 

2009 

93 ,00 618532,00 6650,8817 64138,78056 9,644 ,250 93,000 ,495 

Ativo intangível categoria 

contratos de programas 

2010 

93 ,00 1491723,00 16304,2258 1,54667E5 9,642 ,250 92,974 ,495 

Ativo intangível categoria 

gastos com aquisições e 

participações 2008 

93 ,00 ,00 ,0000 ,00000 . . . . 

Ativo intangível categoria 

gastos com aquisições e 

participações 2009 

93 ,00 ,00 ,0000 ,00000 . . . . 

Ativo intangível categoria 

gastos com aquisições e 

participações 2010 

93 ,00 8164,00 87,7849 846,56736 9,644 ,250 93,000 ,495 

Ativo intangível categoria 

gastos com projetos em 

desenvolvimento 2008 

93 ,00 12185,00 404,3441 1900,32421 5,110 ,250 26,552 ,495 

Ativo intangível categoria 

gastos com projetos em 

desenvolvimento 2009 

93 ,00 31009,00 560,1142 3405,10281 8,132 ,250 71,451 ,495 

Ativo intangível categoria 

gastos com projetos em 

desenvolvimento 2010 

93 ,00 24517,00 366,8495 2651,18470 8,593 ,250 77,315 ,495 

Ativo intangível categoria 

instalações em imoveis de 

terceiros 2008 

93 ,00 188859,00 2030,7419 19583,76601 9,644 ,250 93,000 ,495 

Ativo intangível categoria 

instalações em imoveis de 

terceiros 2009 

93 ,00 ,00 ,0000 ,00000 . . . . 

Ativo intangível categoria 

instalações em imoveis de 

terceiros 2010 

93 ,00 25618,00 287,7312 2657,80199 9,615 ,250 92,621 ,495 

Ativo intangível categoria 

pontos comerciais 2008 

93 ,00 ,00 ,0000 ,00000 . . . . 

Ativo intangível categoria 

pontos comerciais 2009 

93 ,00 9762,00 209,9355 1423,76761 6,706 ,250 43,911 ,495 

Ativo intangível categoria 

pontos comerciais 2010 

93 ,00 272339,00 3140,7419 28254,70065 9,606 ,250 92,501 ,495 

Ativo intangível categoria 

projeto de implementacao 

de sistemas 2008 

93 ,00 45987,00 494,4839 4768,62976 9,644 ,250 93,000 ,495 
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Ativo intangível categoria 

projeto de implementacao 

de sistemas 2009 

93 ,00 30170,00 330,8710 3128,42659 9,638 ,250 92,924 ,495 

Ativo intangível categoria 

projeto de implementacao 

de sistemas 2010 

93 ,00 27770,00 325,7527 2886,25500 9,552 ,250 91,745 ,495 

Ativo intangível categoria 

sistema de informação 

2008 

93 ,00 781593,00 8924,3065 81079,70623 9,613 ,250 92,589 ,495 

Ativo intangível categoria 

sistema de informação 

2009 

93 -25,50 692758,00 9967,5430 74124,37624 8,819 ,250 80,765 ,495 

Ativo intangível categoria 

sistema de informação 

2010 

93 -5,00 1050183,00 37468,8925 1,66909E5 5,273 ,250 29,040 ,495 

Ativo intangível categoria 

software 2008 

93 ,00 1784264,00 55533,7568 2,19689E5 6,155 ,250 43,645 ,495 

Ativo intangível categoria 

software 2009 

93 ,00 1719876,00 62171,9349 2,47398E5 5,239 ,250 28,802 ,495 

Ativo intangível categoria 

software 2010 

93 ,00 1698539,00 39992,0323 1,91117E5 7,607 ,250 63,618 ,495 

Ativo intangível categoria 

outros ativos intangíveis 

2008 

93 ,00 874064,00 12095,7867 90789,47307 9,506 ,250 91,168 ,495 

Ativo intangível categoria 

outros ativos intangíveis 

2009 

93 ,00 728676,00 12743,9258 77475,12669 8,828 ,250 81,599 ,495 

Ativo intangível categoria 

outros ativos intangíveis 

2010 

93 ,00 665682,00 21116,3308 90581,55545 5,857 ,250 36,322 ,495 

Valid N (listwise) 93         
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APÊNDICE C – Análise de correlação categorias de ativos intangíveis 
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APÊNDICE D – Análise de correlação métricas de mensuração de ativos intangíveis 

 

 

 

 



98 

APÊNDICE E – ANOVA 

 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Valor contábil dos 

investimentos em intangíveis 

2008 

Between Groups 172,166 3 57,389 1,464 ,230 

Within Groups 3488,158 89 39,193   

Total 3660,324 92    

Valor contábil dos 

investimentos em intangíveis 

2009 

Between Groups 3,139 3 1,046 ,416 ,742 

Within Groups 223,796 89 2,515   

Total 226,934 92    

Valor contábil dos 

investimentos em intangíveis 

2010 

Between Groups 4,897 3 1,632 ,884 ,453 

Within Groups 164,349 89 1,847   

Total 169,247 92    

Grau de intangibilidade 2008 Between Groups 36,909 3 12,303 ,980 ,406 

Within Groups 1117,039 89 12,551   

Total 1153,947 92    

Grau de intangibilidade 2009 Between Groups 2,130 3 ,710 ,219 ,883 

Within Groups 287,984 89 3,236   

Total 290,113 92    

Grau de intangibilidade 2010 Between Groups 6,508 3 2,169 ,514 ,674 

Within Groups 375,478 89 4,219   

Total 381,985 92    

Intangibilidade com base 

valor de mercado 2008 

Between Groups ,244 3 ,081 ,381 ,767 

Within Groups 19,038 89 ,214   

Total 19,282 92    

Intangibilidade com base 

valor de mercado 2009 

Between Groups ,070 3 ,023 ,039 ,990 

Within Groups 53,783 89 ,604   

Total 53,853 92    

Intangibilidade com base 

valor de mercado 2010 

Between Groups ,379 3 ,126 ,115 ,951 

Within Groups 97,321 89 1,093   

Total 97,699 92    

Valor inovações base 

patentes 2008 

Between Groups 4,400E7 3 1,467E7 ,286 ,835 

Within Groups 4,559E9 89 5,122E7   

Total 4,603E9 92    

Valor inovações base 

patentes 2009 

Between Groups 1,717E8 3 5,722E7 ,394 ,758 

Within Groups 1,294E10 89 1,454E8   
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Total 1,311E10 92    

Valor inovações base 

patentes 2010 

Between Groups 5,660E9 3 1,887E9 ,930 ,430 

Within Groups 1,805E11 89 2,029E9   

Total 1,862E11 92    

Ativo intangível categoria 

marcas 2008 

Between Groups 4,397E8 3 1,466E8 ,825 ,483 

Within Groups 1,580E10 89 1,776E8   

Total 1,624E10 92    

Ativo intangível categoria 

marcas 2009 

Between Groups 6,465E10 3 2,155E10 ,927 ,431 

Within Groups 2,070E12 89 2,326E10   

Total 2,134E12 92    

Ativo intangível categoria 

marcas 2010 

Between Groups 2,376E11 3 7,920E10 2,135 ,101 

Within Groups 3,301E12 89 3,709E10   

Total 3,539E12 92    

Ativo intangível categoria 

goodwill 2008 

Between Groups 1,105E13 3 3,685E12 1,295 ,281 

Within Groups 2,533E14 89 2,846E12   

Total 2,644E14 92    

Ativo intangível categoria 

goodwill 2009 

Between Groups 2,847E13 3 9,490E12 1,893 ,136 

Within Groups 4,461E14 89 5,012E12   

Total 4,746E14 92    

Ativo intangível categoria 

goodwill 2010 

Between Groups 5,711E13 3 1,904E13 3,329 ,023 

Within Groups 5,090E14 89 5,719E12   

Total 5,661E14 92    

Ativo intangível categoria 

deságio 2008 

Between Groups 3202827,890 3 1067609,297 ,612 ,609 

Within Groups 1,553E8 89 1744839,543   

Total 1,585E8 92    

Ativo intangível categoria 

deságio 2009 

Between Groups 3202827,890 3 1067609,297 ,612 ,609 

Within Groups 1,553E8 89 1744839,543   

Total 1,585E8 92    

Ativo intangível categoria 

deságio 2010 

Between Groups ,000 3 ,000 . . 

Within Groups ,000 89 ,000   

Total ,000 92    

Ativo intangível categoria 

fundo de comércio 2008 

Between Groups 7697087,610 3 2565695,870 1,565 ,203 

Within Groups 1,459E8 89 1639267,870   

Total 1,536E8 92    



100 

Ativo intangível categoria 

fundo de comércio 2009 

Between Groups 1,257E7 3 4190193,650 1,896 ,136 

Within Groups 1,967E8 89 2209737,649   

Total 2,092E8 92    

Ativo intangível categoria 

fundo de comércio 2010 

Between Groups 2,498E7 3 8328166,760 1,446 ,235 

Within Groups 5,126E8 89 5759806,936   

Total 5,376E8 92    

Ativo intangível categoria 

contratos de franquias 2008 

Between Groups 4,132E8 3 1,377E8 2,349 ,078 

Within Groups 5,218E9 89 5,863E7   

Total 5,632E9 92    

Ativo intangível categoria 

contratos de franquias 2009 

Between Groups 2,341E8 3 7,804E7 2,349 ,078 

Within Groups 2,957E9 89 3,322E7   

Total 3,191E9 92    

Ativo intangível categoria 

contratos de franquias 2010 

Between Groups 1,056E8 3 3,520E7 2,349 ,078 

Within Groups 1,334E9 89 1,499E7   

Total 1,439E9 92    

Ativo intangível categoria 

direito de exploração 2008 

Between Groups 1,450E12 3 4,835E11 2,771 ,046 

Within Groups 1,553E13 89 1,745E11   

Total 1,698E13 92    

Ativo intangível categoria 

direito de exploração 2009 

Between Groups 1,911E12 3 6,369E11 2,959 ,037 

Within Groups 1,916E13 89 2,153E11   

Total 2,107E13 92    

Ativo intangível categoria 

direito de exploração 2010 

Between Groups 4,034E13 3 1,345E13 ,765 ,516 

Within Groups 1,564E15 89 1,757E13   

Total 1,604E15 92    

Ativo intangível categoria 

contratos de exclusividade 

2008 

Between Groups 5,372E11 3 1,791E11 1,508 ,218 

Within Groups 1,057E13 89 1,187E11   

Total 1,110E13 92    

Ativo intangível categoria 

contratos de exclusividade 

2009 

Between Groups 9,321E12 3 3,107E12 2,643 ,054 

Within Groups 1,046E14 89 1,175E12   

Total 1,139E14 92    

Ativo intangível categoria 

contratos de exclusividade 

2010 

Between Groups 4,266E13 3 1,422E13 ,813 ,490 

Within Groups 1,557E15 89 1,749E13   

Total 1,599E15 92    

Ativo intangível categoria Between Groups 1,930E11 3 6,432E10 ,851 ,470 
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direito ao uso de software 

2008 

Within Groups 6,724E12 89 7,555E10   

Total 6,917E12 92    

Ativo intangível categoria 

direito ao uso de software 

2009 

Between Groups 2,838E11 3 9,460E10 1,342 ,266 

Within Groups 6,275E12 89 7,051E10   

Total 6,559E12 92    

Ativo intangível categoria 

direito ao uso de software 

2010 

Between Groups 2,066E11 3 6,887E10 1,368 ,258 

Within Groups 4,479E12 89 5,033E10   

Total 4,686E12 92    

Ativo intangível categoria 

licença de uso de software 

2008 

Between Groups 1,901E8 3 6,336E7 ,789 ,503 

Within Groups 7,152E9 89 8,036E7   

Total 7,342E9 92    

Ativo intangível categoria 

licença de uso de software 

2009 

Between Groups 1,175E8 3 3,917E7 ,756 ,522 

Within Groups 4,612E9 89 5,182E7   

Total 4,730E9 92    

Ativo intangível categoria 

licença de uso de software 

2010 

Between Groups 1,718E8 3 5,726E7 1,041 ,378 

Within Groups 4,895E9 89 5,499E7   

Total 5,066E9 92    

Ativo intangível categoria 

licença de uso outros 2008 

Between Groups 1,346E10 3 4,487E9 ,745 ,528 

Within Groups 5,358E11 89 6,020E9   

Total 5,493E11 92    

Ativo intangível categoria 

licença de uso outros 2009 

Between Groups 1,655E11 3 5,516E10 1,653 ,183 

Within Groups 2,970E12 89 3,337E10   

Total 3,135E12 92    

Ativo intangível categoria 

licença de uso outros 2010 

Between Groups 3,390E13 3 1,130E13 2,364 ,076 

Within Groups 4,255E14 89 4,781E12   

Total 4,595E14 92    

Ativo intangível categoria 

pesquisa e desenvolvimento 

de produto 2008 

Between Groups 1,840E11 3 6,135E10 2,457 ,068 

Within Groups 2,222E12 89 2,497E10   

Total 2,406E12 92    

Ativo intangível categoria 

pesquisa e desenvolvimento 

de produto 2009 

Between Groups 1,148E11 3 3,826E10 2,466 ,067 

Within Groups 1,381E12 89 1,552E10   

Total 1,496E12 92    

Ativo intangível categoria 

pesquisa e desenvolvimento 

Between Groups 8,592E10 3 2,864E10 2,073 ,109 

Within Groups 1,229E12 89 1,381E10   
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de produto 2010 Total 1,315E12 92    

Ativo intangível categoria 

gastos com implantação de 

lojas 2008 

Between Groups 735448,203 3 245149,401 ,693 ,559 

Within Groups 3,148E7 89 353754,914   

Total 3,222E7 92    

Ativo intangível categoria 

gastos com implantação de 

lojas 2009 

Between Groups 4,975E9 3 1,658E9 ,693 ,559 

Within Groups 2,131E11 89 2,394E9   

Total 2,180E11 92    

Ativo intangível categoria 

gastos com implantação de 

lojas 2010 

Between Groups 8,753E7 3 2,918E7 ,687 ,563 

Within Groups 3,782E9 89 4,250E7   

Total 3,870E9 92    

Ativo intangível categoria 

carteira de clientes 2008 

Between Groups 1,807E9 3 6,024E8 2,167 ,097 

Within Groups 2,474E10 89 2,779E8   

Total 2,654E10 92    

Ativo intangível categoria 

carteira de clientes 2009 

Between Groups 2,023E9 3 6,745E8 2,342 ,079 

Within Groups 2,563E10 89 2,880E8   

Total 2,766E10 92    

Ativo intangível categoria 

carteira de clientes 2010 

Between Groups 2,757E11 3 9,191E10 2,615 ,056 

Within Groups 3,128E12 89 3,515E10   

Total 3,404E12 92    

Ativo intangível categoria 

contratos de programas 2008 

Between Groups 6,885E9 3 2,295E9 ,693 ,559 

Within Groups 2,947E11 89 3,312E9   

Total 3,016E11 92    

Ativo intangível categoria 

contratos de programas 2009 

Between Groups 8,639E9 3 2,880E9 ,693 ,559 

Within Groups 3,698E11 89 4,155E9   

Total 3,785E11 92    

Ativo intangível categoria 

contratos de programas 2010 

Between Groups 4,947E10 3 1,649E10 ,682 ,565 

Within Groups 2,151E12 89 2,417E10   

Total 2,201E12 92    

Ativo intangível categoria 

gastos com aquisições e 

participações 2008 

Between Groups ,000 3 ,000 . . 

Within Groups ,000 89 ,000   

Total ,000 92    

Ativo intangível categoria 

gastos com aquisições e 

participações 2009 

Between Groups ,000 3 ,000 . . 

Within Groups ,000 89 ,000   

Total ,000 92    
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Ativo intangível categoria 

gastos com aquisições e 

participações 2010 

Between Groups 1505020,232 3 501673,411 ,693 ,559 

Within Groups 6,443E7 89 723923,590   

Total 6,593E7 92    

Ativo intangível categoria 

gastos com projetos em 

desenvolvimento 2008 

Between Groups 8309236,416 3 2769745,472 ,761 ,519 

Within Groups 3,239E8 89 3639596,838   

Total 3,322E8 92    

Ativo intangível categoria 

gastos com projetos em 

desenvolvimento 2009 

Between Groups 7,030E7 3 2,343E7 2,093 ,107 

Within Groups 9,964E8 89 1,120E7   

Total 1,067E9 92    

Ativo intangível categoria 

gastos com projetos em 

desenvolvimento 2010 

Between Groups 4,939E7 3 1,646E7 2,453 ,068 

Within Groups 5,973E8 89 6710814,921   

Total 6,466E8 92    

Ativo intangível categoria 

instalações em imoveis de 

terceiros 2008 

Between Groups 1,238E9 3 4,126E8 1,079 ,362 

Within Groups 3,405E10 89 3,825E8   

Total 3,528E10 92    

Ativo intangível categoria 

instalações em imoveis de 

terceiros 2009 

Between Groups ,000 3 ,000 . . 

Within Groups ,000 89 ,000   

Total ,000 92    

Ativo intangível categoria 

instalações em imoveis de 

terceiros 2010 

Between Groups 1,422E7 3 4740466,934 ,664 ,577 

Within Groups 6,357E8 89 7142229,769   

Total 6,499E8 92    

Ativo intangível categoria 

pontos comerciais 2008 

Between Groups ,000 3 ,000 . . 

Within Groups ,000 89 ,000   

Total ,000 92    

Ativo intangível categoria 

pontos comerciais 2009 

Between Groups 1,323E7 3 4409294,053 2,265 ,086 

Within Groups 1,733E8 89 1946816,016   

Total 1,865E8 92    

Ativo intangível categoria 

pontos comerciais 2010 

Between Groups 1,658E9 3 5,526E8 ,685 ,563 

Within Groups 7,179E10 89 8,066E8   

Total 7,345E10 92    

Ativo intangível categoria 

projeto de implementacao de 

sistemas 2008 

Between Groups 4,775E7 3 1,592E7 ,693 ,559 

Within Groups 2,044E9 89 2,297E7   

Total 2,092E9 92    

Ativo intangível categoria Between Groups 2,138E7 3 7126861,384 ,722 ,542 
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projeto de implementacao de 

sistemas 2009 

Within Groups 8,790E8 89 9876722,318   

Total 9,004E8 92    

Ativo intangível categoria 

projeto de implementacao de 

sistemas 2010 

Between Groups 5,461E7 3 1,820E7 2,276 ,085 

Within Groups 7,118E8 89 7997694,335   

Total 7,664E8 92    

Ativo intangível categoria 

sistema de informação 2008 

Between Groups 1,372E10 3 4,574E9 ,689 ,561 

Within Groups 5,911E11 89 6,641E9   

Total 6,048E11 92    

Ativo intangível categoria 

sistema de informação 2009 

Between Groups 1,694E10 3 5,646E9 1,029 ,384 

Within Groups 4,885E11 89 5,489E9   

Total 5,055E11 92    

Ativo intangível categoria 

sistema de informação 2010 

Between Groups 2,717E11 3 9,058E10 3,518 ,018 

Within Groups 2,291E12 89 2,574E10   

Total 2,563E12 92    

Ativo intangível categoria 

software 2008 

Between Groups 3,292E11 3 1,097E11 2,376 ,075 

Within Groups 4,111E12 89 4,619E10   

Total 4,440E12 92    

Ativo intangível categoria 

software 2009 

Between Groups 4,220E11 3 1,407E11 2,404 ,073 

Within Groups 5,209E12 89 5,853E10   

Total 5,631E12 92    

Ativo intangível categoria 

software 2010 

Between Groups 3,361E10 3 1,120E10 ,300 ,826 

Within Groups 3,327E12 89 3,738E10   

Total 3,360E12 92    

Ativo intangível categoria 

outros ativos intangíveis 

2008 

Between Groups 1,393E10 3 4,642E9 ,555 ,646 

Within Groups 7,444E11 89 8,364E9   

Total 7,583E11 92    

Ativo intangível categoria 

outros ativos intangíveis 

2009 

Between Groups 1,066E10 3 3,554E9 ,584 ,627 

Within Groups 5,416E11 89 6,085E9   

Total 5,522E11 92    

Ativo intangível categoria 

outros ativos intangíveis 

2010 

Between Groups 2,602E10 3 8,675E9 1,059 ,371 

Within Groups 7,288E11 89 8,189E9   

Total 7,549E11 92    
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MEDIAVCINT 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 32,449 3 10,816 1,358 ,261 

Within Groups 708,836 89 7,964   

Total 741,285 92    

MEDIAVCINT 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 32,449 3 10,816 1,358 ,261 

Within Groups 708,836 89 7,964   

Total 741,285 92    

Media do grau de 
intangibilidade Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6,817 3 2,272 ,527 ,665 

Within Groups 383,870 89 4,313   

Total 390,687 92    

MEDQTOBIN 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,039 3 ,013 ,025 ,995 

Within Groups 45,603 89 ,512   

Total 45,642 92    

MEDVCONIV 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8,478E8 3 2,826E8 ,718 ,544 

Within Groups 3,502E10 89 3,934E8   

Total 3,586E10 92    

MEDMARCAS 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6,409E10 3 2,136E10 1,855 ,143 

Within Groups 1,025E12 89 1,151E10   

Total 1,089E12 92    

MEDGOOD 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,894E13 3 9,648E12 2,428 ,071 

Within Groups 3,536E14 89 3,973E12   

Total 3,825E14 92    

MEDFUNCOM 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,366E7 3 4552015,280 1,681 ,177 

Within Groups 2,410E8 89 2708355,068   

Total 2,547E8 92    

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

MEDCONTFRAN Between Groups 2,341E8 3 7,805E7 2,349 ,078 

Within Groups 2,957E9 89 3,323E7   

Total 3,191E9 92    

MEDDESAG Between Groups 1423479,062 3 474493,021 ,612 ,609 

Within Groups 6,902E7 89 775484,241   
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  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

MEDDTOEXPL Between Groups 8,844E12 3 2,948E12 1,190 ,318 

Within Groups 2,204E14 89 2,477E12   

Total 2,293E14 92    

MEDCONTEXP Between Groups 1,183E13 3 3,943E12 1,572 ,202 

Within Groups 2,233E14 89 2,509E12   

Total 2,351E14 92    

MEDDTOUSOSOF Between Groups 2,261E11 3 7,537E10 1,199 ,315 

Within Groups 5,596E12 89 6,287E10   

Total 5,822E12 92    

MEDLIUSOSOFT Between Groups 1,461E8 3 4,869E7 ,814 ,490 

Within Groups 5,325E9 89 5,984E7   

Total 5,471E9 92    

MEDLIUSOOUT Between Groups 4,474E12 3 1,491E12 2,779 ,046 

Within Groups 4,776E13 89 5,366E11   

Total 5,223E13 92    

MEDPDPROD Between Groups 1,248E11 3 4,159E10 2,362 ,077 

Within Groups 1,567E12 89 1,761E10   

Total 1,692E12 92    

MEDGASIMP Between Groups 7,244E8 3 2,415E8 ,879 ,455 

Within Groups 2,445E10 89 2,747E8   

Total 2,518E10 92    

MEDCARTCLIENT Between Groups 2,853E10 3 9,512E9 2,294 ,083 

Within Groups 3,691E11 89 4,147E9   

Total 3,976E11 92    

MEDCONTPROG Between Groups 1,763E10 3 5,877E9 ,687 ,562 

Within Groups 7,614E11 89 8,555E9   

Total 7,790E11 92    

MEDGASAQUIS Between Groups 167224,470 3 55741,490 ,693 ,559 

Within Groups 7158799,941 89 80435,954   

Total 7326024,411 92    

MEDINSTMOV Between Groups 1,270E8 3 4,234E7 ,978 ,407 

Within Groups 3,854E9 89 4,330E7   

Total 3,981E9 92    
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MEDPONTCOM Between Groups 1,759E8 3 5,865E7 ,650 ,585 

Within Groups 8,035E9 89 9,028E7   

Total 8,211E9 92    

MEDPROJIMP Between Groups 1,673E7 3 5576346,811 ,708 ,550 

Within Groups 7,006E8 89 7871939,047   

Total 7,173E8 92    

MEDSISTINF Between Groups 6,560E10 3 2,187E10 3,182 ,028 

Within Groups 6,115E11 89 6,871E9   

Total 6,771E11 92    

MEDSOFTWARE Between Groups 2,182E11 3 7,272E10 1,796 ,154 

Within Groups 3,604E12 89 4,050E10   

Total 3,823E12 92    

MEDOUTROS Between Groups 9,259E9 3 3,086E9 ,759 ,520 

Within Groups 3,618E11 89 4,066E9   

Total 3,711E11 92    

 

 

 


