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RESUMO 

 

 

Essa pesquisa tem por objetivo identificar as dimensões relacionadas ao capital social que 

geram agregação de valor em uma empresa a curto, médio e longo prazos, de forma a 

representar vantagem competitiva sustentável. Foi realizada uma extensa revisão de literatura 

na base Scopus para se fazer o levantamento das variáveis relativas ao capital social mais citadas 

estabelecendo potencial relação com vantagem competitiva sustentável. A partir disso, um 

questionário foi gerado para posterior distribuição a empresários e especialistas em capital 

social e inteligência de mercado. A metodologia proposta foi baseada na pesquisa quali-

quantitativa, através de um estudo bibliográfico e pesquisa Survey utilizando-se na parte 

quantitativa a Estatística Descritiva e, por fim, a Análise de Componentes Principais, com o 

objetivo de estudar as variáveis levantadas inicialmente pela literatura em fatores latentes. Após 

análise dos dados, concluiu-se que os especialistas corroboraram com todas as dezoito variáveis 

levantadas pela literatura. Além disso, chegou-se a quatro fatores latentes que resumem as 

variáveis ligadas ao capital social que geram agregação de valor e posterior vantagem 

competitiva sustentável. Dessa maneira, pode-se dizer que houve contribuição para a literatura 

existente, primeiramente pela sustentação por evidências de proposições teóricas (as variáveis 

levantadas na literatura sendo corroboradas pelos especialistas) e também pelo fato de serem 

encontrados fatores latentes, resumindo a quatro o número de dimensões a serem acompanhadas 

por empresas que queiram analisar seu capital social no tocante a agregação de valor. 

 

Palavras-chave: Capital social, Ativo social, Ativo intangível, Vantagem competitiva 

sustentável 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to identify the set of social capital dimensions that add value to a company 

in short, medium or long terms, leading to sustainable competitive advantage. An extensive 

literature review was done under Scopus basis in order to raise the most quoted social capital 

variables with potential relationship to sustainable competitive advantage. From that data, a 

questionnaire was generated to further distribution to entrepreneurs and specialists in social 

capital and market intelligence. Data analysis was quali-quantitative, through a bibliographic 

research, and a survey was performed on quantitative side through Principal Components 

Analysis, willing to study first raised variables (in literature) into latent factors. After analyzing 

collected data, it was concluded that specialists agree that all eighteen variables quoted by 

literature are someway relevant to value aggregation. Moreover, four latent factors were raised, 

summarizing the previous variables related to social capital that add value to a company leading 

to sustainable competitive advantage. These points lead us to a contribution on existent 

literature, as there are evidences that sustain theoretical propositions (specialists agreeing with 

literature factors) and because latent factors were raised, summarizing to four the number of 

dimensions to be monitored by organizations that are willing to analyze their social capital 

related to value aggregation. 

 

Keywords: Social capital, Social asset, Intangible asset, Sustainable competitive advantage 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O capital intangível tem tomado cada vez mais espaço na avaliação de empresas por 

investidores. Isso porque ele vai além dos impactos dentro das companhias, mas reflete muitas 

das vezes em todo um mercado. 

O tema ativos intangíveis, segundo pesquisa na base Scopus, começou a ser realmente 

abordado em artigos científicos nos anos 80, havendo apenas dois registros antes dessa data. 

Na década de 90, o tema começou a ganhar força, nos anos 2000, houve um aumento expressivo 

no número de publicações, até que, em 2013, atingiu-se o ápice de publicações nessa área (201, 

segundo a base Scopus). De 2013 para cá, houve leve queda, mas ainda há grande 

representatividade do tema, com média de 188 publicações por ano, segundo a base Scopus. 

Pode-se dizer, em meio aos estudos já elaborados nessa temática, que há muitas 

evidências que ressaltam a importância dos ativos intangíveis nos negócios. Conforme a 

economia vai se tornando cada vez mais baseada no conhecimento, um maior percentual do 

crescimento econômico vem sendo devido a capitais intangíveis do que a capitais imobilizados. 

Para Caldas (2014), a ação dos intangíveis se mostra atuante nos lucros gerados pelos ativos de 

uma organização e, consequentemente, no lucro operacional da empresa. Ele afirma também 

que “todo elemento intangível, em algum momento do tempo, sob as mais variadas expressões, 

se tangibiliza”. 

Hoss, Rojo e Grapeggia (2010) definem as competências centrais dos ativos 

intangíveis, alegando que elas têm origem na combinação das necessidades dos clientes com 

suas exigências, bem como das perspectivas internas e externas da empresa. Eles as definem 

como os cinco itens abaixo, que também podem ser observados na Figura 1: 

 Habilidades e conhecimento tácito 

 Cultura e valores 

 Tecnologia e conhecimento explícito 

 Administração de processos 

 Ativos, tais como imagem, relações de cliente e redes 
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Figura 1 - Competências centrais dos ativos intangíveis. Fonte: Adaptado de Hoss, Rojo e 

Grapeggia (2010) 

Há também estudos que ressaltam a importância da interdependência entre ativos 

tangíveis e intangíveis, afirmando que abordagens causais, como mapa de estratégia, podem se 

beneficiar de um melhor entendimento sobre como os recursos interagem para gerar valor. 

Caldas (2014), por sua vez, afirma que elementos tangíveis combinados com os intangíveis 

atuam na construção e destruição de valores e, consequentemente, na expectativa de lucros 

futuros em organizações. Em se tratando de valoração, o autor ainda acrescenta que “dentro de 

um mesmo critério de avaliação, os números são fortemente influenciados por fatores de 

natureza intangível que, aparentemente, atuam isoladamente, mas que, em essência, estão 

conectados com uma série de outros elementos tangíveis e intangíveis, trabalhando em rede, 

gerando um efeito sinérgico e convergindo tal efeito para a performance do empreendimento 

assim envolvido”. 

Marr et al. (2004) alegam que o ativo intangível pode ser usado como base para 

validações ou até mesmo um ponto crucial na tomada de decisões. García-Merino, García-

Zambrano e Rodriguez-Castellanos (2014) ainda afirmam que os recursos intangíveis se 

tornaram a base competitiva para qualquer empresa, já que os possuir permite que a empresa 

tenha a oportunidade de gerar vantagem competitiva sustentável e de aumentar seu valor. 

Para Beattie e Smith (2013), nas décadas de 1990 e 2000, houve uma proliferação dos 

modelos relativos a capitais intelectuais para auxiliar na mensuração, gerenciamento e reporte 

desses ativos. Muitos desses modelos mediam o capital intelectual por meio de uma gama de 

indicadores, incluindo indicadores não financeiros. Contudo, no momento de serem reportados 

em balanços financeiros, esbarrava-se em alguns contratempos. Os pré-requisitos para que 

ativos sejam considerados no balanço são: que seja provável que benefícios econômicos 
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atribuídos a esse ativo sejam incorporados à empresa e que o custo desse ativo possa ser 

mensurado de maneira confiável. Além disso, para serem reconhecidos no balanço financeiro, 

os ativos intangíveis devem obedecer a um critério de identificação. Isso também contempla 

dois aspectos: o ativo deve ser separável da entidade e advir de um direito legal ou contratual. 

Além disso, Hunter, Webster, and Wyatt (2012) afirmam que o tratamento contábil em 

balanços financeiros deve “elucidar as implicações estratégicas dos diferentes tipos de 

intangíveis para futuros resultados” (p.104). Beattie e Smith (2013) concluem que, em termos 

de classificação de contabilização de intangíveis, é preferível se utilizar uma abordagem com 

foco estratégico em vez da tradicional abordagem focada em categorias contábeis baseadas nos 

custos de produtos ou operacionais. 

Isto posto, vale analisar a origem dos modelos iniciais de ativos intangíveis. Eles eram 

baseados em medidas qualitativas, mas deram lugar a modelos com uma abordagem baseada 

em narrativas. Por exemplo, as Danish Guidelines (DATI, 2000, 2002; DMSTI, 2003) sugerem 

um relato separado para o capital intelectual, incluindo narrativa cognitiva, desafios de 

gerenciamento, iniciativas e indicadores. Mouritsen, Larsen e Bukh (2001), por sua vez, 

afirmam que as narrativas permitem que os mecanismos de criação de valor sejam 

contabilizados mais livremente que os números. 

Ainda assim, contudo, Beattie e Smith (2013) afirmam ser possível perceber que a 

grande maioria dos modelos de reporte de capital intelectual já propostos não foram 

amplamente adotados. As informações mais relevantes continuam bastante diversas, 

extremamente específicas às empresas e sendo suscetíveis a mudanças. Segundo Bueno, 

Salmador e Longo-Somoza (2014), ao longo das últimas três décadas, há poucas aplicações 

práticas no que se refere à elaboração de balanços financeiros ou relatórios suplementares que 

contenham informações sobre o capital intelectual das empresas, o que possibilitaria uma 

medição mais acurada do valor dessas empresas. Em suma, há uma lacuna importante entre a 

teoria e a prática.  

Choi (2015) reforça essa ideia afirmando que, apesar de a maioria das empresas 

estarem bastante avançadas no tocante ao reporte de suas questões ambientais, ainda deixam a 

desejar na atenção a questões como o cumprimento de regulações, por exemplo, e outras 

questões relacionadas aos ativos intangíveis. Beattie e Smith (2013) complementam alegando 

que o desafio do reporte externo é encontrar maneiras de reportar holisticamente, ao mesmo 

tempo deixando de lado detalhes que não podem ser incluídos por razões contratuais ou 

regulatórias. 
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Os modelos iniciais de reporte do capital intelectual eram caracterizados pelo foco nos 

recursos desse capital, que buscavam dividir a atividade de negócios em unidades de registro 

na forma tradicional de contabilidade. O foco desses modelos era em gerenciar o capital 

intelectual, não o negócio como um todo. Isso explica porque eles não foram amplamente 

adotados na prática. Os atributos chave para a construção de um modelo que contemple o 

gerenciamento do negócio são: uma explicação do padrão estático de recursos e capacidades 

que criam uma proposta de valor para o cliente (esse padrão esclarece a conectividade entre os 

vários elementos, muitos dos quais são de natureza intangível); e as capacidades dinâmicas da 

empresa, incluindo percepção e supervisão do ambiente de negócios e das capacidades 

transformacionais da administração (BEATTIE E SMITH, 2013). 

Nesse contexto, para melhorar o reporte corporativo e integrar melhor as informações 

financeiras e não financeiras, o International Integrated Reporting Council (IIRC) desenvolveu 

um modelo de Relato Integrado. IIRC (2013) define Relato Integrado como “um processo 

baseado em pensamentos integrados que resultam em um relatório integrado periódico de uma 

organização sobre criação de valor ao longo do tempo e outras comunicações relacionadas com 

os aspectos da criação de valor. Um relato integrado é uma comunicação concisa sobre como a 

estratégia, governança, performance e perspectivas da organização, no contexto do ambiente 

externo, levam à criação de valor a curto, médio e longo prazos” (p.3). 

De acordo com IIRC (2013), “a proposta principal de um relato integrado é explicar 

aos provedores de capital financeiro como uma organização cria valor ao longo do tempo. Ele, 

portanto, contém informações relevantes, sejam financeiras ou não. Um relato integrado 

beneficia todas as partes interessadas na capacidade de uma empresa para criar valor ao longo 

do tempo, incluindo empregados, clientes, fornecedores, parceiros de negócios, comunidades 

locais, legislações, regulações e decisores políticos” (p.15). 

Uma forte característica da política do IIRC é de que “a melhoria do conteúdo dos 

reportes corporativos deve ser gerada pelas necessidades de investidores em relação a 

circunstâncias específicas do negócio. Ela deve então permitir que as empresas determinem 

como melhor contar sua própria história de riscos e de criação de valor” (IIRC, 2013, p.10). 

De acordo com Lee e Yeo (2016), esse modelo não estabelece indicadores de 

performance específicos (KPIs), métodos de mensuração ou divulgação de questões 

individuais. Os responsáveis pelo preparo e apresentação do relato integrado precisam, 

portanto, exercitar seu poder de julgamento, dadas as circunstâncias específicas da empresa, 

para determinar: “quais questões são materiais e como elas são divulgadas, incluindo a 
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aplicação de medições e métodos de divulgação genericamente aceitos, conforme necessidade” 

(IIRC, 2013, p.4). 

De acordo com IIRC (2014), “um relatório integrado visa explicar os recursos e os 

relacionamentos utilizados e afetados por uma organização – estes são denominados, 

coletivamente, ‘os capitais’ nesta estrutura. Também procura explicar como uma organização 

interage com o ambiente externo e com os capitais para gerar valor no curto, médio e longo 

prazos. Os capitais são fatores de valor que aumentam, diminuem ou se transformam por meio 

de atividades e produtos da organização. São classificados nesta estrutura em capitais 

financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e de relacionamento e natural, embora 

organizações que elaboram um relatório integrado não sejam obrigadas a adotar esta 

classificação ou a estruturar seus relatórios conforme os tipos de capital” (p.4).  

A Figura 2 ilustra melhor no modelo proposto o processo de criação de valor.  Nela é 

possível observar em primeiro lugar o ambiente externo no qual a empresa está enquadrada, 

bem como sua missão e visão abrangendo a organização por inteiro. Além disso, é possível 

identificar em todo o ciclo a presença da governança corporativa, que cria uma estrutura base 

permitindo que a empresa possa gerar valor. O alicerce da organização, contudo, é o modelo de 

negócios, composto pelos mais diversos tipos de capitais, que servem como inputs ou entradas 

para as atividades fins. Nesse ínterim, um monitoramento dos riscos e oportunidades, uma boa 

estratégia e adequada alocação de recursos, além de foco na perspectiva e na performance da 

organização são fundamentais para que se chegue às saídas e resultados almejados e constante 

agregação de valor (IIRC, 2014).  

Por agregação de valor entende-se a transformação dos capitais presentes na estrutura 

da organização de modo a permitir que ela obtenha um retorno financeiro e que gere o mesmo 

aos seus provedores de capital financeiro (IIRC, 2014). 
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Figura 2 - Processo de criação de valor. Fonte: Adaptado de IIRC (2014). 

Lee e Yeo (2016) ainda concluíram em sua pesquisa que uma melhor divulgação 

atingida pelo relato integrado reduz os custos com entidades reguladoras e reduz a assimetria 

nas informações entre gerentes e investidores externos. Ademais, empresas com uma maior 

divulgação em relatos integrados apresentam uma performance melhor que aquelas com menor 

divulgação em relatos, em termos do mercado de ações e performance contábil. Esse resultado 

sugere que, na média, os benefícios do relato integrado excedem seus custos. Além disso, os 

autores comprovam que o benefício do relato integrado é maior em empresas com maior 

complexidade organizacional (com alto nível de ativos intangíveis, com muitos segmentos de 

negócios ou empresas bem grandes), já que facilita o fluxo e integração de informações, e isso 

pode ser refletido em um aumento na valoração dessas empresas. 

Dentre os capitais apresentados na Figura 2, o capital social chama atenção por 

apresentar consequências expressivas quando mal administrado. Khwaja (2009), por exemplo, 

afirma que a falta de capital social é uma explicação frequente do motivo pelo qual comunidades 

apresentam desempenhos fracos. Wilson (1997) acrescenta que “a falta ou diminuição do 

capital social está por trás do mal-estar psicológico, espiritual e econômico em comunidades 

por todo o mundo”. 

Rothstein (2005) apresenta o conceito de armadilhas sociais como situações onde os 

atores não podem cooperar devido a uma falta de confiança mútua, até mesmo se a cooperação 
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for mutuamente benéfica. Ele afirma que para se eliminarem as armadilhas sociais, há que se 

fortalecer o capital social. 

Se um país apresenta pouca gestão do seu capital social, isso influencia diretamente 

em seu crescimento, que fica consideravelmente mais lento, assim como a qualidade judicial. 

A corrupção nesses casos tende a aumentar (Knack e Keefer, 1997; La Porta et al., 1997). Knack 

e Keefer (1997) complementam a ideia afirmando que a falta ou baixo nível de capital social 

têm um impacto negativo no desenvolvimento de cidades, áreas e organizações. Temkin e Robe 

(1998) concluem que é esperado que áreas com níveis relativamente baixos de capital social 

sucumbam às forças da mudança e experimentem o declínio. 

Knack e Keefer (1997) adicionam ainda que pode-se dizer que indivíduos em 

sociedades com pouco capital social, principalmente relacionado à confiança, gastam mais 

tempo se protegendo contra a exploração em transações econômicas. Contratos por escrito são 

mais necessários e gastam-se mais recursos para se proteger contra propinas e violações 

criminais. Além disso, há um desencorajamento para a inovação. Nessas sociedades há também 

uma maior dependência de instituições formais para se fazer cumprir acordos. 

Ademais, sob a perspectiva de novos empreendimentos, pode-se afirmar que o capital 

social é relativamente escasso neles (Davidsson e Honig, 2003; Greve e Salaff, 2003).  Como 

esse capital é necessário para a sobrevivência e crescimento de empresas, os novos 

empreendimentos que não estiverem muito bem preparados para gerir de forma adequada o 

capital social estão fadados à desvantagem competitiva e posterior insucesso (MORSE, 

FOWLER E LAWRENCE, 2007). 

Consideradas as consequências potencialmente desastrosas da falta ou má 

administração do capital social, essa pesquisa visa encontrar variáveis nesse capital que sejam 

influentes na obtenção de vantagem competitiva sustentável. Esse ativo abrange (IIRC, 2014): 

 “Padrões compartilhados, bem como valores e comportamentos comuns” 

 “Relacionamentos com as principais partes interessadas e a confiança e 

compromisso que uma organização desenvolve e procura construir e proteger com 

as partes interessadas externas” 

 “Intangíveis associados com a marca e reputação desenvolvidas por uma 

organização” 

 “Licença social para a organização operar” 
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1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA  

 

Quanto ao capital social e de relacionamento, pode-se dizer que ele tem um valor 

bastante estratégico para as empresas, principalmente quando se trata de reputação. Estudos 

afirmam que a percepção de reputação quando é mensurada por ativos intangíveis é muito mais 

relevante na geração de valor para as empresas (na visão dos acionistas) que quando é medida 

por indicadores de performance financeira (CUSUMANO ET AL, 2008). 

Diante do contexto, propõe-se a seguinte situação problema: Quais variáveis 

orientadas para a gestão do capital social podem contribuir com o valor organizacional?  

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

A pesquisa visa identificar as variáveis relacionadas ao capital social que geram 

agregação de valor em uma empresa a curto, médio e longo prazos, de forma a representar 

vantagem competitiva sustentável. Isso se dará através de análise de estudos anteriores e da 

aplicação de questionário em grupo de empresários e especialistas em capital social e 

inteligência de mercado. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos dessa pesquisa são:  

 Esclarecer em detalhes o conceito de capital social, mostrando que não se trata 

somente do entorno social. 

 Analisar as variáveis promovidas pela literatura em contraponto com os 

especialistas  

 Propor fatores latentes, com base na Análise de Componentes Principais, que se 

ordenem de forma a possibilitarem a avaliação das variáveis relacionadas ao capital 

social que geram valoração da empresa. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Nesse contexto, surgem as seguintes questões: 

 Qual a abrangência do termo capital social e como ele tem sido mensurado? 
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 As variáveis promovidas pela literatura como fontes de agregação de valor e 

posterior conquista de vantagem competitiva sustentável são corroboradas pelos 

especialistas? 

 Como ordenar, por meio de fatores latentes, a análise das variáveis relacionadas ao 

capital social que agregam valor a empresas? 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

  

Apesar de abranger uma gama de artigos científicos datada de todas as décadas desde 

1970 até os dias de hoje, há que se ressaltar que essa pesquisa encontrou maior relevância nas 

pesquisas das décadas de 1990 e 2000. É importante que se realizem novas pesquisas com foco 

em artigos mais recentes para se verificar se houve grandes mudanças de perspectivas. 

Além disso, em se tratando da pesquisa Survey apesar de a aplicação ser com 

especialistas de todo o mundo (via LinkedIn), 94% das respostas obtidas foram de brasileiros. 

Sendo assim, vale ressaltar que, para estudos futuros, possa se dar ênfase a outro país. Nesse 

ínterim, também cabe a observação de a amostra, apesar de ter-se procurado uma abrangência 

maior, foi por conveniência, incluindo somente empresários, especialistas em capital social ou 

inteligência de mercado, contendo no mínimo 10 anos de experiência. O contato foi feito por 

e-mail e LinkedIn, pontualmente e através de grupos específicos que reunissem o universo 

desejado. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Este trabalho está estruturado em 5 capítulos conforme exposto abaixo:  

 Capitulo 1 – Introdução – contém a contextualização no tema, a situação problema, 

as questões e objetivos da pesquisa, a delimitação da pesquisa, bem como a 

estruturação deste trabalho. 

 Capítulo 2 – Revisão da literatura – inclui abordagens atuais, relevantes e clássicas 

sobre o tema abordado.  

 Capítulo 3 – Metodologia científica – apresenta a metodologia utilizada na 

pesquisa, identifica o estado da arte e das práticas a serem aplicados na solução 

proposta. Este capítulo também contempla a bibliometria utilizada na pesquisa. 

 Capítulo 4 – Análise dos resultados – nesse capítulo são apresentados os resultados 

obtidos ao final da análise dos dados coletados na pesquisa. 
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 Capítulo 5 – Conclusão – contém a discussão sobre o que foi obtido como resultado 

e se os objetivos e questões da pesquisa foram atingidos. Além disso, contempla 

recomendações para estudos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CRIAÇÃO DE VANTAGEM COMPETITIVA SUSTENTÁVEL  

 

Muito se tem discutido sobre vantagem competitiva ao longo das últimas décadas, mas 

encontrar uma maneira de manter essa vantagem ao longo do tempo tem sido objeto de estudo 

somente recentemente.  

A abordagem de se valer somente do “marketing social”, que “abrange a missão de 

uma empresa em determinar as necessidades, vontades e interesses dos mercados alvo, bem 

como em entregar as satisfações com mais eficiência e eficácia que os competidores, de modo 

que o bem estar do consumidor e da sociedade seja preservado ou melhorado” (Kotler, 1997, 

p. 27) pode não ser a mais adequada quando se pretende atingir a estabilidade e a constância de 

direcionamento necessários como alicerce para uma vantagem sustentável. Isso porque 

ultimamente a preferência do cliente é volátil e a identidade dos clientes e as tecnologias para 

servi-lo estão mudando (VIEDMA, 2003). 

De acordo com Quinn (1992), o olhar de uma empresa em termos de o que ela é capaz 

de fazer pode oferecer uma base para estratégia mais duradoura que uma visão calcada nas 

necessidades que o negócio visa satisfazer. 

Uma abordagem baseada em recursos também surge como opção para se chegar a essa 

constância, uma vez que é aplicada para identificar “...as fontes e mecanismos para criar 

vantagens competitivas sustentáveis, que irão permitir que as empresas ganhem benefícios 

econômicos não disponíveis a seus concorrentes” (KATKALO, 2006, p. 52). 

Segundo Petzick et al. (1999), a vantagem competitiva sustentável ocorre quando uma 

empresa (pequena, média ou macro) implementa uma estratégia para agregação de valor que 

outras organizações são incapazes de imitar. Eles ainda adicionam que ela é o resultado da 

exploração de uma gama de capacidades diferenciadas cultivadas pelo gerenciamento 

responsável dos ativos e habilidades, tanto tangíveis quanto intangíveis. O tipo e o nível de 

ativos e habilidades coordenados que uma empresa possui irão determinar suas capacidades 

diferenciais e sua verdadeira vantagem competitiva sustentável. 

Segundo Bontis (1996) e Martin de Castro et al. (2004), há evidente inclinação de 

empresas a focarem mais nos ativos intangíveis e menos nos ativos materiais ao buscar por 

vantagem competitiva. Até para o caso de vantagens entre nações essa ideia pode ser aplicada, 

tendo em vista que a capacidade de acessar e utilizar a informação está se tornando cada vez 

mais um determinante crucial para a capacidade de um país para atingir um desenvolvimento 



25 

 

socioeconômico sustentável. Países que são capazes de gerenciar e utilizar os dados e 

informações têm vantagem competitiva sobre outras nações (NETWORKING OF 

NETWORKS, 1992). 

A vantagem competitiva quando acompanhada somente pela vertente tangível, pode 

ter sua materialização falha, pois o aprendizado, por exemplo, é um produto de fatores que não 

incrementam essa variável. Nesse caso, a capacidade de se gerenciar os fatores intangíveis gera 

taxas heterogêneas de aprendizagem entre empresas, mesmo que elas possuam seus ativos 

tangíveis com valoração idêntica (Adler e Clark, 1991; Hatch e Mowery, 1998). Sendo assim, 

empresas podem perder a batalha pelo espaço de mercado, mas ainda serem vencedoras no 

valor de mercado (HATCH E DYER, 2004).  

Lee e Yeo (2016) afirmam que a integração das questões envolvidas em relatos 

integrados (como performance, governança, engajamento das partes interessadas, 

considerações éticas e sociais, identificação de riscos e oportunidades) no modelo de negócios 

e estratégia de uma empresa pode ser uma fonte de vantagem competitiva. 

García-Merino, García-Zambrano e Rodriguez-Castellanos (2014) alegam que a 

importância atribuída aos recursos intangíveis tem gerado cada vez mais interesse, o que 

estimula pesquisadores a focar no conhecimento e em seu gerenciamento. Os intangíveis, então, 

se tornaram o recurso mais básico para se gerar vantagem competitiva. Para Bueno, Salmador 

e Longo-Somoza (2014), o conhecimento e o gerenciamento do capital intelectual se tornaram 

ativos chave para as empresas construírem vantagem competitiva sustentável. O cenário muda 

rapidamente o conhecimento, e, por conseguinte, o gerenciamento do capital intelectual da 

empresa. Esses são fatores críticos para se tirar vantagem das oportunidades. 

Enquanto a vantagem competitiva é obtida por meio da atração direta de clientes nos 

mercados alvo, a vantagem competitiva sustentável é o resultado de uma capacidade diferencial 

devida em grande parte à alavancagem dos recursos intangíveis das habilidades dos líderes e 

dos ativos de reputação que são mais difíceis de substituir ou imitar que os recursos tangíveis 

(Petzick et al., 1999). Davey (2017) complementa ainda que o capital intelectual pode fornecer 

vantagem competitiva sustentável e, por conseguinte, ser um fator de sucesso para a empresa. 

A abordagem baseada em recursos (Barney, 1991, 1999; Grant, 1991, 1998a, b; Teece 

et al., 1997) reforça que em épocas conturbadas e de rápidas mudanças tecnológicas e nas 

necessidades da indústria e do cliente, vantagens competitivas sustentáveis se devem 

principalmente aos recursos e capacidades da empresa, isto é, às competências principais ou ao 

capital intelectual. Alguns modelos foram desenvolvidos nos últimos anos em pesquisas sobre 

vantagem competitiva sustentável. Esses modelos gerenciam o capital intelectual de duas 
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cadeias de valores: a de operações e a de inovação. As mais conhecidas são: Navegador Skandia 

(Leif e Malone, 1997), monitoramento de ativos intangíveis (Sveiby, 1997) e balanced 

scorecard (Kaplan e Norton, 1994). Todos eles consideram a estratégia (visão, missão e 

objetivos) como a principal referência (Viedma, 2003). Esses modelos serão mais discutidos na 

seção 2.2. 

Os recursos citados anteriormente podem ser pessoas, finanças, nomes de marcas, 

tecnologia, maquinário, terras, contratos, habilidades empresariais e ativos similares. Entender 

as oportunidades geradas por cada um desses recursos disponíveis é o que pode levar uma 

empresa a ter mais opções de vantagens estratégicas (RECHENTHIN, 2004). 

Barney (1991) identificou quatro indicadores empíricos dos recursos potenciais de 

empresas para gerar vantagem competitiva sustentável. São eles: valor, raridade, imitabilidade 

e poder de substituição. Nesse contexto, Reed e DeFillippi (1990) afirmam que a vertente 

intangível dos recursos de uma organização pode ser a base para ela atingir essa tão almejada 

vantagem, pois produz barreiras contra a imitação através da “ambiguidade causal induzida por 

sua natureza tácita, complexa e específica”.  

Além disso, se os canais de comunicação forem densos e as normas para 

compartilhamento de informações forem rígidas, a capacidade de resposta da empresa à 

inteligência de mercado é fortalecida (Kohli e Jaworski, 1990). Dessa maneira, há uma 

motivação para se analisarem os ativos intangíveis que compõem esses recursos que são vistos 

como chave para o processo de gerenciamento estratégico das empresas. Andriessen (2001) 

acrescenta ainda a definição de “competências essenciais” como um pacote de ativos 

intangíveis que são a raiz da vantagem competitiva sustentável de uma empresa. 

Mattera e Baena (2015) afirmam que a Responsabilidade Social Corporativa (CSR) 

contribui no aprimoramento dos ativos intangíveis, o que reforça a vantagem competitiva 

corporativa sustentável, isto é, há associação positiva entre o investimento na eficiência do 

negócio e em atividades de CSR para a criação dessa vantagem. Eles atingem essa conclusão 

combinando a Teoria das Partes Interessadas com a Teoria da Inovação para entender como a 

CSR deve ser incorporada aos ativos intelectuais de uma empresa para que ela possa atingir 

vantagem competitiva e valor agregado.  

Na economia cognitiva, as empresas constroem vantagem competitiva sustentável não 

somente confiando em seu capital intelectual interno, mas também no capital intelectual de 

outras empresas, organizações e instituições e especificamente naquelas que se encontram em 

seu agrupamento ou cluster (Porter, 1990a), microcluster ou território em que a empresa esteja 

localizada. Esse tipo de capital intelectual, basicamente externo e de natureza relacional, é um 
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dos principais constituintes de uma organização conectada e é denominado capital social 

(NAHAPIET E GHOSHAL, 1998). 

O capital social pode ser visto como um recurso porque é um fenômeno social 

complexo (Barney, 1991). Ele é desenvolvido através de um histórico de interações (que 

diferem das interações por si só), é idiossincrático aos atores envolvidos e não pode ser 

facilmente reproduzido. Sendo assim, o capital social representa uma importante fonte de 

vantagem competitiva sustentável (Barney 1991; Ramsay 2001). Nesse contexto, Chung e 

Gibbons (1997) afirmam que, em vários cenários, as práticas sociais e seus efeitos são difíceis 

de serem descobertos e, consequentemente, é difícil para aqueles tanto dentro quanto fora da 

empresa explicarem o porquê da vantagem competitiva dessa organização. 

Segundo Johnson (1999), o terceiro maior componente do capital intelectual é o capital 

social e de relacionamento, que pode ser definido como a habilidade de uma empresa para 

interagir positivamente com os membros de sua comunidade empresarial para estimular o 

potencial de geração de riqueza, por meio de capital humano e estrutural. Ele acrescenta ainda 

que evidências mostram que uma empresa que possua uma cultura rara e valiosa que estimule 

o capital social e de relacionamento, deve ser impossível de ser imitada e, por conseguinte, 

possuirá uma fonte de vantagem competitiva sustentável.  

A necessidade de se tomar vantagem de habilidades e capacidades desconhecidas 

provenientes de redes interdependentes de alianças e acordos de cooperação é uma condição 

“sine qua non” para a criação de capacidades essenciais próprias que podem levar a vantagens 

competitivas sustentáveis (DOZ E HAMEL, 1998). 

Em se tratando de alianças, Widodo (2015) afirma que alianças estratégicas são 

reconhecidas como uma maneira efetiva de sustentar a vantagem competitiva através do 

gerenciamento de conhecimento. Elas, assim como o conhecimento estratégico, podem ser 

utilizadas para melhorar o capital social, que é desenvolvido através de modelos parcerias de 

confiança e qualidade de redes de relacionamento. As empresas geralmente encontram 

dificuldade em obter vantagem competitiva sustentável na estrutura de mercado em que se 

encontram, com altos níveis de competição. Sendo assim, para lidar com essa competição, elas 

precisam ter cooperação (alianças) em sua estratégia corporativa para reduzir o nível de 

competição. 

Beattie e Smith (2013) acrescentam que o valor não é mais criado pela atuação 

autônoma de empresas, mas pela atuação conjunta da organização com partes externas a ela. 

Essa parceria pode ser em arranjos informais com fornecedores ou em alianças formais. Em tais 

circunstâncias, as fronteiras do modelo de negócios são estendidas além das fronteiras da 
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própria empresa (Zott et al., 2011). Essa parceria além das fronteiras permite que ambas as 

partes compartilhem recursos, custos e riscos e desenvolvam capacidades competitivas 

dinâmicas (LI, QIAN, E QIAN, 2013; YAPRAK, 2011). 

Widodo (2015) acrescenta que para aumentar a vantagem competitiva é necessário 

capital social, que é um recurso atual e potencial que pode resultar em redes de relacionamento 

respeitosas e nas quais há entendimento mútuo. Ele também é um recurso organizacional 

importante, que inclui a experiência na criação de relacionamentos com outras empresas. Esses 

relacionamentos irão aumentar baseados nos valores das interações sociais. Recursos e 

habilidades organizacionais adquiridos nessas relações são a fonte de poder e autoridade das 

empresas. Esse capital será discutido mais a fundo na seção 2.4. 

Egbu et al. (2005) afirmam que, em pequenas e médias empresas, as relações 

interpessoais representam tradicionalmente a maior contribuição para o sucesso. Utilizando 

esses laços já existentes, juntamente com uma clara compreensão sobre o que a empresa 

estrategicamente quer alcançar, pode se tornar uma vantagem competitiva sustentável, que, por 

conseguinte, levará a um crescimento dos lucros.  

Segundo Walters e Lancaster (2000), o gerenciamento das relações com os clientes 

agrega valor à empresa. Dessa maneira, deve-se utilizar essa relação para criar vantagem 

competitiva. Também pode-se criar valor desenvolvendo-se um sistema de comunicação que 

comunique as oportunidades oferecidas. Eles afirmam que o melhor valor é aquele que o cliente 

reconhece, corroborando com a ideia de Duffy (2000), que afirma que o valor da marca é 

representado pelo reconhecimento do cliente na qualidade consistente, atributos físicos 

satisfatórios do produto e outras satisfações emocionais – frequentemente relacionadas ao 

“relacionamento com o cliente” e interações associadas. 

Para Duffy (2000), a palavra “relacionamento” significa que uma troca está 

acontecendo. O relacionamento com o cliente é a maneira como uma empresa entrega, mostra, 

seu compromisso com ele. Na medida em que os relacionamentos são cultivados, o vínculo e a 

lealdade do cliente aumentam e o capital de relacionamento aumenta. Quanto mais perto uma 

organização estiver de seus clientes, mais eles irão estar dispostos a compartilhar informações. 

Preferencialmente, um arranjo onde se fornece ao cliente visões úteis de seu negócio, produtos 

e serviços, irá acarretar uma troca valiosa que permitirá que a empresa aprenda mais sobre seus 

clientes, bem como seus negócios, produtos e serviços.  

Duffy (2000) ainda afirma que, quanto mais um conhece sobre o outro, mais rico o 

relacionamento se torna e maior a oportunidade de se fazerem negócios com esse cliente. Assim 

como os nomes das marcas têm um valor que qualquer potencial comprador esperaria pagar, os 
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relacionamentos de uma organização com seus clientes representam um valor significativo em 

uma potencial aquisição. Esse mesmo autor afirma que adquirir vantagem competitiva exige 

uma combinação em serviços com foco no cliente e estratégias de marketing, o produto certo, 

agilidade - liderança precoce no mercado pode gerar vantagem competitiva a longo prazo – e 

alta performance de práticas organizacionais. Tudo se resume à criação de valor para o cliente. 

Apesar de parecer algo complicado de ser aplicado, desenvolver e aplicar indicadores de capital 

de relacionamento é provavelmente a chave para se chegar à vantagem competitiva sustentável. 

García-Merino, García-Zambrano e Rodriguez-Castellanos (2014) corroboram 

alegando que o cliente e sua satisfação se tornaram a meta de empresas, sendo o principal 

caminho para se atingir uma excelência sustentável em performance. Empresas que melhoram 

suas relações com os clientes e, por conseguinte, sua satisfação, irão atingir uma performance 

melhor e aumentar seu valor. Os autores comprovaram em sua pesquisa que há uma relação 

positiva entre o índice de satisfação do cliente e o valor das empresas. Isso significa que 

aumentar o capital de relacionamento e, mais especificamente, a satisfação do cliente, aumenta 

o valor das empresas. 

Deve-se, contudo, atentar também ao fato de que alguns dos custos envolvidos nos 

valores de organizações estão tão escondidos que nem a literatura, por vezes, consegue revelar. 

Um deles é o custo da perda de vantagem competitiva. Ela reduz o valor da empresa perante os 

clientes (Rechenthin, 2004). Essa perda está em grande parte diretamente ligada a uma vertente 

do capital social, a reputação. 

Nesse sentido, Petzick et al. (1999) propõem quatro práticas de gerenciamento para 

melhorar a competitividade estratégica de uma empresa (Tabela 1): habilidades de liderança 

globais, responsabilidades de fiscalização executiva para a reputação corporativa global, 

auditoria anual de reputação global e recompensas e rankings focados nos ativos intangíveis 

chaves para se atingir vantagem competitiva sustentável. A auditoria seria constituída por três 

componentes: diagnóstico da atual reputação, planejamento do que se deseja atingir como 

reputação e gerenciamento e monitoramento dos processos de transição. 

 

 

 

 

 

Práticas Vantagem competitiva sustentável 
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Criar uma supervisão e 

coordenação para a 

reputação 

• Apresenta como retorno aos executivos 

prestação de contas e responsabilidade 

corporativa 

• Coordenação de processos para reduzir 

estrategicamente os riscos com a 

reputação. 

Realizar uma auditoria 

anual para avaliar a 

reputação global 

• Monitora o progresso, gerenciando com 

responsabilidade um ativo antes 

negligenciado. 

• Aponta e prioriza oportunidades de 

melhoria na reputação 

Participar de rankings de 

reputação e prêmios de 

liderança 

• Canaliza energias criativas e foca em 

iniciativas de melhoria. 

• Desenvolve habilidades de 

benchmarking externo para neutralizar a 

arrogância estratégica da concorrência 

Tabela 1 - Práticas de gerenciamento para a melhoria de lideranças e capital de reputação. 

Fonte: adaptado de Petzick et al. (1999). 

 

Petzick et al. (1999) ainda afirmam que a ideia de que a estratégia de uma empresa 

deve ser focada somente em se aumentarem os lucros internamente, deixando à parte a 

reputação global dessa organização e os impactos ambientais definitivamente não é viável no 

atual complexo mundo corporativo. Como o capital de reputação é um componente do capital 

social, que solidifica a credibilidade, a confiabilidade e a responsabilidade, a habilidade de 

líderes globais de mostrar o gerenciamento de suas competências está diretamente ligada à 

capacidade de acelerar a prosperidade das partes interessadas e, por conseguinte, conquistar 

vantagem competitiva sustentável. Somente as empresas e sociedades com um alto nível de 

gerenciamento das competências de liderança, que constroem o capital de reputação, serão 

capazes de criar o tipo de respostas flexíveis e de larga escala necessários para se competir na 

economia global. 

Hyršlová, Vnoučková e Hájek (2015) acrescentam que a reputação corporativa atrai 

futuros candidatos à empresa e concluem que os impactos de uma reputação positiva podem 

diminuir os custos operacionais e influenciar positivamente a produtividade. 

Ao se analisarem os modelos de capital intelectual existentes, nota-se que estão 

focados na cadeia de valores do capital intelectual interno e não consideram o capital social 

quando se trata de construir e gerenciar organizações conectadas que pretendam alcançar 

vantagem competitiva sustentável. Os relacionamentos com outras empresas fora da localização 

do cluster geralmente transmitem somente o conhecimento explícito que é menos relevante para 

o processo de obtenção e sustentação de vantagem competitiva. Viedma (2003) propõe o 
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conceito de empresas inteligentes como um novo paradigma para uma nova era de se criar 

vantagem competitiva sustentável. Elas focam em criar e explorar as atividades e competências 

essenciais e em confiar nas capacidades dos fornecedores externos para outras atividades 

consideradas como não estratégicas ou não essenciais. 

Esse mesmo autor também desenvolveu um sistema comparativo de capital social 

(SCBS), um novo modelo de capital social que complementa os modelos existentes de capital 

intelectual. O SCBS é também um novo método e uma nova ferramenta de gerenciamento que 

permite que uma empresa específica meça os recursos e capacidades do cluster onde a 

companhia está localizada, comparando-os com o cluster de mais sucesso, para que ela possa 

desenvolver com êxito a atividade fim dessa empresa. É uma abordagem criada em torno dos 

critérios e fatores chave que determinam a competitividade do cluster no mercado global 

(VIEDMA, 2003).  

Esse método identificou os fatores e critérios relevantes que permitem a construção da 

melhor rede para uma atividade empresarial específica e buscou inspiração nos determinantes 

de Porter para vantagem nacional (Porter, 1990d). Os fatores considerados foram: (1) Recursos 

e capacidades, (2) Demanda, (3) Fornecedores e outras indústrias relacionadas, (4) Estratégia, 

cultura e estrutura das empresas, (5) Competidores e (6) Governo. O autor constatou que quando 

se utiliza o SCBS de uma maneira ordenada, sistemática e repetitiva, obtêm-se balanços do 

capital social que são vanguardistas e complementam e aperfeiçoam balanços financeiros e de 

capital intelectual, levando as empresas a alavancar o capital social (VIEDMA, 2003). 

 

2.2 ATIVOS INTANGÍVEIS – CONCEITUAÇÃO 

 

Segundo Wu (2005), o primeiro registro de menção ao termo “intangíveis” é de 1896, 

na pesquisa de Lawrence R. Dicksee. Após essa primeira abordagem, surgiram inúmeros 

autores pesquisando sobre o tema, conforme relatado na introdução dessa pesquisa. Um dos 

conceitos mais básicos nessa temática foi descrito por Itami e Roehl (1987), que afirmaram que 

há uma distinção básica entre ativos tangíveis e intangíveis. Os tangíveis são concretos, 

tratáveis e fáceis de se identificar e avaliar. Eles incluem os ativos financeiros e os ativos físicos, 

que são identificados e valorados nos balanços financeiros, tais como capital, fábricas, 

maquinário, matérias primas e terrenos. Os intangíveis são geralmente mais difíceis de serem 

transferidos que os tangíveis, já que o valor dos intangíveis é difícil de ser avaliado e 

mensurado. Eles incluem habilidades, conhecimento, relacionamentos, motivação, cultura, 

tecnologia e competências. Johanson (2000) adiciona que os mesmos intangíveis podem ser 
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interpretados de maneiras diferentes. Os intangíveis consistem em fatos objetivos, 

interpretações cognitivas conscientes e inconscientes. 

Ao longo dos anos, muitas definições foram atribuídas a esse termo, como a de Hall 

(1992), que afirma que “ativos intangíveis são vetores de valor que transformam recursos 

produtivos em ativos de valor agregado”. Dois anos depois, Smith (1994) definiu ativos 

intangíveis como todos os elementos de um negócio que existem além do capital de giro e dos 

ativos tangíveis.  

 Em 1997, Edvinsson e Malone introduziram a ideia de que os ativos intangíveis são 

aqueles que não possuem uma representação física, mas que ainda assim agregam valor para a 

empresa. No mesmo ano, Roos et al. afirmaram que ativos intangíveis são a soma dos ativos 

ocultos de uma empresa, que não são totalmente capturados no balanço financeiro. Eles incluem 

tanto o que se encontra na mente dos membros da organização quanto o que é deixado por eles 

quando saem da empresa. Roos e Roos (1997), complementaram que, contudo, esses ativos por 

vezes dizem mais sobre os resultados futuros de uma empresa do que o cenário em que ela se 

encontra no presente. 

Nos anos seguintes, Nahapiet e Ghoshal (1998) definiram ativos intangíveis como o 

conhecimento e a capacidade de aprendizagem de um grupo, como uma organização, uma 

comunidade intelectual ou práticas profissionais; e Bontis, Dragonetti, Jacobsen e Roos (1999) 

os caracterizaram como “qualquer fator que contribua no processo de geração de valor em uma 

empresa”. 

Em 2001, inúmeros outros autores procuraram buscar uma definição mais acurada para 

o termo, como Lev (2001), que afirmou que um ativo intangível significa uma expectativa para 

que se obtenha um benefício futuro – corroborando com Roos e Roos (1997) – e que ele não 

possui uma representação física ou financeira. Ativos intangíveis são aqueles não financeiros 

que não possuem uma estrutura física e que geram futuros benefícios à empresa. (FASB NN, 

2001). 

Para Gu e Lev (2001), os intangíveis são definidos pelos seus vetores de valor 

(pesquisa e desenvolvimento, publicidade, TI, despesas de investimento e práticas de recursos 

humanos). Blair e Wallman (2001) adicionam que são fatores não físicos que contribuem para 

ou que são utilizados na confecção de produtos ou fornecimento de serviços, ou que geram a 

expectativa de lucros futuros às empresas ou indivíduos que controlam seu uso. Ativos 

intangíveis são aqueles que não são compostos por instrumentos financeiros ou tangíveis; são 

itens que fogem à definição clássica de ativos, mas são elementos importantes para o sucesso 

de um negócio (UPTON, 2001). 
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Em 2002, as definições de Lev (2001) foram sendo reafirmadas, até mesmo em 

diretrizes, como na atribuição dada pela MERITUM (2002) aos ativos intangíveis: são fontes 

não monetárias de prováveis lucros futuros, que não possuem uma estrutura física, são 

controlados (ou ao menos influenciados) pelos resultados de transações de uma empresa e 

podem ou não ser vendidos separadamente de outros ativos. 

Os intangíveis são caracterizados por uma gama de atributos. Eles tendem a ter menos 

características críticas, alcançam as economias de escala esperadas mais rapidamente e, 

frequentemente, mostram os efeitos em uma rede de relacionamentos (Daum, 2002). Além 

disso, podem ser caracterizados por várias ocorrências no grupo de intangíveis, sem atributos 

físicos ou financeiros, contabilidade parcial, expectativa de lucros futuros e comercialização 

limitada (KAUFFMANN E SCHNEIDER, 2004). 

São ativos não financeiros sem representação física que são utilizados na produção ou 

suprimentos de produtos ou serviços, que são identificáveis e controlados pela empresa como 

resultados de eventos passados e que possuem uma expectativa de fluxo de benefícios 

financeiros futuros. (IASB, 2004). 

Em 2007, Kristandl e Bontis afirmaram que os intangíveis são recursos de uma 

organização que a possibilitam criar valor sustentável, mas não estão disponíveis em muitas 

empresas (são raros). Eles levam a potenciais benefícios futuros que não podem ser levados por 

outros, não permitem imitação pelos concorrentes ou substituição por outros recursos 

disponíveis. Eles não são negociáveis ou transferíveis devido a seu controle corporativo. Por 

conta de sua natureza intangível, eles são não-físicos, não-financeiros, não estão incluídos nos 

relatórios financeiros e tem uma durabilidade finita. Para que um ativo intangível seja 

considerado nos relatórios financeiros, é necessário que esses recursos sejam claramente 

relacionados aos produtos e serviços da empresa, que possam ser diferenciados dos demais 

recursos e que se tornem um resultado rastreável de operações passadas. 

Segundo Choong (2008), eles são os elementos, depois dos capitais de giro e dos ativos 

tangíveis, que fazem o negócio funcionar e, frequentemente, são os que mais contribuem na 

conquista de poder da empresa. A visão do relato integrado corrobora com essa ideia, já que, o 

ativo intangível aparece como mais um dos agregadores de valor que compõem as organizações. 

Capitais, segundo os autores, (tanto tangíveis como intangíveis) são definidos como “estoques 

de valor dos quais todas as organizações dependem para seu sucesso; servem como insumos de 

seu modelo de negócios e aumentam, diminuem ou se transformam devido às atividades 

empresariais e produtos da organização” (IIRC, 2013). 
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Mais recentemente, a definição de Caldas (2014) resume o conceito de ativos 

intangíveis como aqueles que, “de forma direta ou indireta, e do ponto de vista da continuidade 

das atividades do empreendimento, promovem benefícios financeiros futuros, ou são 

recuperáveis financeiramente de alguma outra forma subordinada a uma determinada 

circunstância”. 

Ativos intangíveis são primariamente baseados em informações e conhecimento, 

sendo, portanto, difíceis de serem detectados, imitados, replicados e transferidos no mercado 

(Martin De Castro, Lopez e Navas, 2004). Essas características explicam o aumento nos estudos 

desse tipo de fenômeno na literatura acadêmica (De Leaniz e Del Bosque, 2013). A estratégia 

das empresas deve, portanto, ser baseada em recursos intangíveis, já que eles são os que geram 

maior diferenciação e não estão disponíveis no mercado. Muito pelo contrário, eles são 

inerentes à empresa e devem ser desenvolvidos internamente por meio de um processo 

complexo ao longo do tempo (DANVILA DEL VALLE E SASTRE CASTILLO, 2009).  

Kauffmann e Schneider (2004) afirmam que em tempos de capital consideravelmente 

limitado, investidores potenciais estão interessados em informações adicionais além das que 

recebem nos relatórios anuais. Fornecer informações sobre os intangíveis a esses potenciais 

investidores pode gerar vantagens na competição por capital. Eles adicionam ainda que, 

internamente, a falta de informações sobre os intangíveis de uma empresa pode levar a uma 

alocação de recursos deficiente na organização. 

A partir do momento em que se incutiu a ideia de mensurar os ativos intangíveis, eles 

receberam a denominação de capital intelectual. Esse capital pode ser definido como “o 

conhecimento que pode ser convertido em futuros lucros e abrange recursos como ideias, 

invenções, tecnologias, designs, processos e programas de computação” (SULLIVAN, 1999). 

Além da definição estabelecida por Sullivan (1999), inúmeras outras foram sugeridas 

para o termo capital intelectual, como a de Stewart (1997), que afirmou que esse capital é a 

soma de tudo aquilo que todos da empresa sabem que gera a ela vantagem competitiva de 

mercado. Um ano depois, esse mesmo autor adicionou que o capital intelectual é o material 

intelectual (conhecimento, informação, propriedade intelectual, experiência) que pode ser 

utilizado para gerar riqueza (STEWART, 1998). 

Já nos anos 2000, Brennan e Connell (2000) afirmaram que “capital intelectual é o 

capital próprio da empresa baseado em conhecimento”. Heisig et al. (2001) complementaram 

com a ideia de que o capital intelectual tem valor, mas é invisível. O capital intelectual não é 

algo que pode ser facilmente definido. Ele é um constructo frágil, que precisa ser continuamente 

suportado e sustentado por uma gama de outros elementos inter-relacionados (Bukh, Larsen e 
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Mouritsen, 2001). Além disso, ele não é um termo econômico ou contábil convencional. Ele 

pode ser um efeito, uma estratégia ou até mesmo uma fórmula matemática (MOURITSEN, 

BUKH, LARSEN E JOHANSEN, 2001). 

O capital intelectual é composto por “recursos baseados em conhecimento e que 

contribuam com a geração de vantagem competitiva sustentável” (Ordonez De Pablos, 2003). 

Habersam e Piber (2003) afirmam que a definição de capital intelectual não pode ser somente 

a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil. Isso porque essa diferença pode ser 

atribuída a muitos outros fatores além do capital intelectual. As flutuações no preço das ações 

por exemplo, podem acontecer por conta de questões totalmente não relacionadas aos 

intangíveis. Rastogi (2003) complementa afirmando que “o capital intelectual pode ser visto 

como uma capacidade holística de uma empresa para coordenar, orquestrar e implementar seus 

recursos de conhecimento, através da criação de valor na busca por sua visão futura”. 

Mouritsen et al. (2004) afirmam que o capital intelectual mobiliza “coisas”, tais como 

funcionários, clientes, TI, trabalho gerencial e conhecimento. Ele não se suporta sozinho, já que 

somente fornece um mecanismo que possibilita que vários outros ativos se liguem diretamente 

no processo produtivo da empresa. 

Nas últimas décadas, muitas alternativas foram propostas para se categorizar o capital 

intelectual. Uma das classificações com o maior consenso entre os acadêmicos é a baseada em 

três dimensões, incluindo o capital humano, estrutural e de relacionamento (Brennan e Connell, 

2000; Roos, Bainbridge e Jacobsen, 2001; Marr e Roos, 2005). Entre essas três dimensões, o 

capital de relacionamento é reconhecido por muitos autores como o recurso intangível mais 

importante de uma organização, tendo um papel fundamental nessas empresas. A dimensão do 

capital de relacionamento é baseada na noção de que empresas não são consideradas sistemas 

isolados, mas sistemas que são, em sua maioria, dependentes das relações com os ambientes 

em que se encontram (Martin De Castro, Lopez e Navas, 2004). Sendo assim, esse tipo de 

capital inclui o valor gerado pelos relacionamentos, não somente com os clientes, mas com os 

fornecedores, partes interessadas e acionistas, ambos internos e externos (DE LEANIZ E DEL 

BOSQUE, 2013). 

Além disso, um grande número de modelos tem sido desenvolvido para medir e 

gerenciar os intangíveis. Esses modelos possuem diferentes propostas. Eles podem ser gerados 

para causas internas, isto é, para auxiliar o gerenciamento de intangíveis dentro de uma 

empresa, ou para motivos externos, que incluem a visualização dos intangíveis e tornar a 

informação mais acessível às partes interessadas externas, principalmente investidores 

(Kauffmann e Schneider, 2004). Esse tópico será mais desenvolvido na próxima seção. 
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2.3 MENSURAÇÃO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS 

 

O valor de uma empresa é comumente associado a fatores exógenos (Shakina et al., 

2017). Yang, Brashear e Asare (2015) e Nimtrakoon (2015) procuraram encontrar esses fatores 

determinantes dentre os intangíveis, buscando uma maneira de diferenciar o valor real de 

mercado do valor contábil. Como a informação só é útil na medida em que é utilizada 

(Networking of Networks, 1992), é importante que se haja evidências da aplicabilidade dos 

ativos intangíveis e, por conseguinte, sua mensuração. 

A necessidade da mensuração dos intangíveis surgiu principalmente da assimetria 

entre informações, que vinha gerando uma grande dúvida na tomada de decisões: como 

gerenciar os intangíveis interessantes aos investidores sem negligenciar as preferências dos 

acionistas? (Holmstrom e Milgrom, 1991; Tirole, 2001). Para ser mensurado, contudo, o capital 

intelectual necessita ser categorizado (ROOS E ROOS, 1997). 

Duas técnicas de mensuração de intangíveis podem ser identificadas para se 

determinarem seus indicadores quantitativos e qualitativos. A primeira é a medida física, 

utilizando-se informações contábeis da empresa. A segunda trata da utilização de medidas 

sociológicas, utilizando técnicas de pesquisa de observadores internos e externos. Pode haver 

algum ruído ao se utilizar tais medidas para determinar o valor desses ativos. Contudo, em se 

considerando a natureza intangível deles, essas medidas podem ser as mais apropriadas 

(Johnson, 1999). A Tabela 2 apresenta alguns dos indicadores identificados por Johnson (1999): 

 

 

 

Tipo de ativo Indicadores gerais Exemplos em softwares 

Indicadores quantitativos 

Relações com as partes 

interessadas da 

comunidade empresarial 

 Número de alianças 

 Eficiência das alianças 

 Tempo de aprovação de 

produtos regulados ou 

sensíveis 

Relações com clientes 

 Percentual de carteira; 

valor de longevidade do 

cliente 

 Número de usuários do 

software 

Indicadores qualitativos 
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Relações internas 

 Pesquisas com as partes 

interessadas internas à 

organização 

 Percepção da cultura 

organizacional 

Relações com clientes 

 Auditorias para 

monitorar a qualidade do 

serviço 

 Feedback online; tempo 

de resposta a solicitações 

Relações com 

fornecedores 

 Auditorias para 

monitorar as relações 

com os fornecedores 

 Certificação na ISO 

9001 

Tabela 2 - Indicadores do capital de relacionamento. Fonte: adaptado de Jonhson (1999). 

 

Widodo (2015) propõe alguns indicadores para as variáveis Capital Social e Vantagem 

Competitiva Sustentável, conforme tabela abaixo: 

Variável Indicadores 

Capital social 

Recursos atuais ou potenciais que são 

capazes de produzir redes de 

relacionamentos de respeito e 

entendimento mútuos 

 Confiança nos parceiros;  

 Qualidade dos relacionamentos; 

 Quantidade de relacionamentos 

Vantagem competitiva sustentável: 

Recursos que tenham competências 

sustentáveis 

 Possuir excelência de longa data; 

 Possuir excelência que a organização 

ainda não tem 

Tabela 3 - Indicadores para capital social e vantagem competitiva sustentável. Fonte: 

Elaboração própria. 

Para Duffy (2000), colocar valor no capital social envolve medir alguns elementos 

chave dentre todas as categorias de produtos, todos os canais e todas as localidades, como a 

eficiência e efetividade das ferramentas, técnicas e processos projetados para melhorar o 

relacionamento da empresa com o cliente. Além disso, ele afirma que, para que a medição e 

monitoramento dos ativos intangíveis seja útil à empresa, a abordagem da medição precisa 

refletir as competências organizacionais que fazem a empresa ser competitiva. O modelo deve 

estar apto a auxiliar os gerentes a pensar sobre a empresa em termos de eficiência e efetividade. 

O autor ainda acrescenta que indicadores de valores devem considerar fatores tanto internos 

quanto externos e que os melhores indicadores são significativos, relativamente baratos de se 

coletar e processar, facilmente e rapidamente registrados como parte do trabalho, e aptos a 

serem modificados conforme necessário. Segundo Duffy (2000) eles devem ser: 



38 

 

 Indicadores de progresso para fatores de sucesso, por exemplo, um aumento no 

número de dias de treinamento não é necessariamente uma indicação de maior 

efetividade; 

 Mensuráveis e quantificáveis, utilizando números, raízes, percentagens ou outras 

métricas facilmente compreensíveis; 

 Significativos para aqueles que irão utilizá-los. Se não o forem, conclusões sem 

significado serão tiradas ao final da análise dos indicadores; 

 Adaptáveis a circunstâncias transitórias. O sistema de medição precisa estar apto a 

se adaptar a mudanças no gerenciamento e nos processos, bem como nos 

relacionamentos com as partes interessadas. 

 Baseados em um número limitado de áreas, mas considerando influenciadores 

internos e externos. Frequentemente o número de indicadores inicialmente 

identificado é muito grande ou há muitos fatores de sucesso para serem 

significativos 

 

Dentre os modelos já existentes para medição do capital intelectual, há que se avaliar 

o que mais se enquadra em sua organização. Segundo Duffy (2000), deve-se avaliar se a 

abordagem é compatível com a estratégia da empresa, se ela pode medir o que a empresa 

necessita, se o sistema de medição é prático, quantificável e eficiente e, por fim, se ele pode ser 

facilmente avaliado por efetividade.  

Bueno, Salmador e Longo-Somoza (2014) concluíram haver uma lacuna entre a teoria 

e a aplicabilidade dos atuais modelos de mensuração dos intangíveis e identificaram alguns 

fatores internos e externos à organização que podem justificá-la. Alguns dos fatores externos à 

empresa são: a aplicação prática do capital intelectual como um todo depende da cultura 

científica do país, dos esforços em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e do papel dado 

à ciência e tecnologia no processo de criação de valor no sistema econômico; a terminologia 

utilizada no desenvolvimento do conceito de capital intelectual tende a ser muito científica e 

técnica para a já citada limitação cultural e, consequentemente, não é compreendida na maioria 

das empresas; por décadas, o modelo econômico dominante foi baseado em uma visão mais 

financeira, na qual o valor é criado utilizando-se ativos tangíveis. 

Como fatores internos, valem ser citados: a cultura tradicional de empresas, baseada 

na utilização somente de ativos tangíveis para criação de valor; essa mesma cultura ser pautada 

em um modelo dominantemente capitalista, baseado em uma abordagem basicamente 
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financeira; essa abordagem, juntamente com a relativa aos direitos de propriedade dos ativos 

da empresa, são fatores determinantes que estão por trás da importância dada às informações 

contábeis tradicionais e da dificuldade em se incutir uma nova abordagem focada nos ativos 

intangíveis como os maiores criadores de valor (BUENO, SALMADOR E LONGO-SOMOZA, 

2014). 

Bueno, Salmador e Longo-Somoza (2014) propõem, por fim, algumas medidas para 

se diminuir a lacuna entre o conceito de capital intelectual e sua aplicação prática: dar 

dinamismo aos modelos já existentes por meio da incorporação de um novo componente, o 

Capital para Empreendedorismo e Inovação; analisar algumas informações históricas da 

aplicação prática do capital intelectual; elaborar algumas regras para padronizar o reporte do 

capital intelectual, deixando-o mais simples e fácil, elaborar um índice sintético que resuma 

todo o capital intelectual da empresa; formular um painel de avaliação que permita o 

desenvolvimento de um processo multidimensional de medição para caracterizar o capital 

intelectual. 

A tabela abaixo mostra um resumo das abordagens de medição mais conhecidas e 

discutidas academicamente, bem como as novas propostas citadas nesse trabalho: 

 

Características dos sistemas de medição existentes e novas propostas 

Sistema de Medição Características 

Balanced Business 

Scorecard 

Fornece uma visão balanceada da performance empresarial 

combinando medidas financeiras, que mostram os resultados das 

ações já tomadas, com medidas operacionais de satisfação do 

cliente, processos internos, e inovação e atividades de melhoria da 

empresa – os vetores da performance futura. As medidas para cada 

dimensão são específicas de cada empresa, unidade de negócios ou 

equipe de projeto e são desenvolvidas por uma vasta gama de 

empregados de todos os níveis. As questões envolvidas incluem 

tratar o capital intelectual como a soma dos ativos ocultos de uma 

empresa, que são a fonte mais importante de vantagem competitiva 

e visualização sistemática do capital intelectual (Kaplan e Norton, 

1998). A filosofia do Balanced Scorecard afirma que indicadores 

não financeiros podem ser úteis no monitoramento de performance, 

já que estão relacionados às metas estratégicas de performance 

(JOHNSON, 1999). 

Monitoramento de 

Ativos Intangíveis 

Três tipos de intangíveis que poderiam contar com a discrepância 

de valor entre papel e mercado de empresas foram identificados 

nesse modelo. Sveiby (1997) acredita que as pessoas são os únicos 

agentes verdadeiros nos negócios e que, todos os ativos e estruturas, 

sejam tangíveis ou intangíveis, são resultado de ações humanas.  

Navegador Skandia Em 1991, Skandia AFS (Assurance and Financial Services) 

organizou o pioneiro departamento corporativo de capital 

intelectual e recrutou Leif Edvinsson como seu diretor. A missão 
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desse departamento era de crescer e desenvolver o capital intelectual 

da empresa, tornando-o visível, gerando valor que complementaria 

o balanço financeiro. O departamento de capital intelectual deveria 

forjar ligações entre outros departamentos da empresa, tais como TI, 

Capital Humano e desenvolvimento de negócios; criar novas 

ferramentas e métricas de medição; e implementar novos programas 

de compartilhamento de conhecimento. Em 1993, Leif Edvinsson 

combinou o framework de Konrad com o Balanced Scorecard e 

publicou o resultado como um suplemento do Reporte Anual da 

Skandia em 1994. Pela primeira vez o termo “capital intelectual” foi 

utilizado em vez do termo contábil “ativos intangíveis” 

Índice de Capital 

Intelectual 

Roos e Roos (1998) estimularam a prática da medição e 

gerenciamento do capital intelectual com o que chamam de 

“segunda geração” de desenvolvimento. As características chave de 

sua abordagem estão na ênfase aos “fluxos” de capital intelectual 

bem como seus “estoques”; na consolidação de indicadores em um 

índice de capital intelectual para tipos chave de capital intelectual; 

e na ligação do índice de capital intelectual (elementos gerais e 

específicos) com os valores de mercado da empresa. Segundo eles, 

o capital intelectual é percebido como “todos os processos e ativos 

que não são normalmente mostrados nos balanços da empresa”, mas 

contribuem com a criação de valor, “bem como todos os ativos 

intangíveis que métodos contábeis modernos consideram 

(principalmente marcas, patentes e registros)”. 

Índice de Capital para 

Empreendedorismo e 

Inovação 

Medidas propostas por Bueno, Salmador e Longo-Somoza (2014) 

para aumentar a aplicabilidade dos atuais modelos de medição de 

intangíveis: dar dinamismo aos modelos já existentes por meio da 

incorporação de um novo componente, o Capital para 

Empreendedorismo e Inovação; analisar algumas informações 

históricas da aplicação prática  do capital intelectual; elaborar 

algumas regras para padronizar o reporte do capital intelectual, 

deixando-o mais simples e fácil, elaborar um índice sintético que 

resuma todo o capital intelectual da empresa; formular um painel de 

avaliação que permita o desenvolvimento de um processo 

multidimensional de medição para caracterizar o capital intelectual. 

Matriz de Elementos 

Intangíveis 

Caldas (2014) elaborou essa matriz para ser uma ferramenta para 

diagnóstico de uma situação atual vivenciada por certa organização, 

isto é, uma ferramenta que traduz melhor as conexões entre os 

intangíveis. Os ativos intangíveis detectados são dispostos 

verticalmente – representando os influenciadores ou causadores - e 

horizontalmente – representando os influenciados. Somando-se 

horizontalmente a representatividade de um sobre o outro (os 

pesos), pode-se identificar o “intangível raiz” como o que resultar a 

maior soma. O que apresentar maior somatório vertical de pesos 

será o “intangível sensor”. Para a geração dessa matriz os 

intangíveis também são avaliados quanto à velocidade de resposta e 

representatividade (ordenação por pesos). 

Tabela 4 - Características dos sistemas de medição de intangíveis existentes e novas 

propostas. Fonte: adaptado de Duffy (2000). 
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Burt (2009) gerou uma escala para medição do capital social. Os itens dessa escala 

possibilitariam a mensuração da habilidade de uma organização para compartilhar e alcançar 

conhecimento entre redes de colaboradores, consumidores, fornecedores e parceiros. Contudo, 

nessa escala, as três vertentes do capital social (relacional, estrutural e cognitiva) não foram tão 

exploradas. 

Carey et al. (2011) trabalharam no sentido de preencher essa lacuna, inicialmente 

validando a escala de cinco itens de Kale et al. (2000) de medição do capital relacional. Também 

validaram e amplificaram o âmbito das escalas de Weick (1995) e Tsai e Ghoshal (1998) do 

capital cognitivo, que partiram da aplicação interna em empresas para um contexto 

interorganizacional. Por fim, Carey et al. (2011) validaram uma escala de cinco itens 

desenvolvida por Cousins et al. (2006) e Cousins e Menguc (2006) para medição do capital 

estrutural, construída por medições de interações. 

Roden e Lawson (2014) se valeram das escalas validadas por Carey et al. (2011) para 

gerar uma escala que avaliasse as relações entre fornecedores e clientes. A escala para medição 

do capital relacional avaliou até que ponto os relacionamentos dos fornecedores estariam 

caracterizados por interação próxima, confiança, respeito e amizade mútuos, bem como altos 

níveis de reciprocidade. Com relação ao capital cognitivo, a escala gerada examinou até que 

ponto os respondentes sentiam que compartilhavam os mesmos valores ambições e visões 

empresariais, bem como objetivos para os negócios e se concordavam em qual seria o interesse 

maior nessa relação com seu fornecedor chave. Finalmente, para medir o capital estrutural, 

geraram uma escala que medisse até que ponto o cliente e o fornecedor se engajavam em 

eventos sociais, workshops conjuntos, equipes multifuncionais, exercícios de desenvolvimento 

de equipes (team buildings) e partilha de locais de trabalho (co-locação). As escalas 

desenvolvidas por eles podem ser encontradas abaixo: 

 

Capital Relacional: (Não descrevem – Descrevem muito) 

Até que ponto as seguintes afirmativas descrevem a relação de sua empresa com seus 

fornecedores? 

 A relação é caracterizada pela interação bem próxima em vários níveis 

 A relação é caracterizada pela confiança mútua em vários níveis 

 A relação é caracterizada pelo respeito mútuo em vários níveis 

 A relação é caracterizada pela amizade mútua em vários níveis 
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 A relação é caracterizada por altos níveis de reciprocidade 

Capital Cognitivo: (Descordo muito – Concordo muito) 

Até que ponto você concorda ou discorda com as seguintes afirmativas relativas à relação de 

sua empresa com seus fornecedores? 

 Ambas as partes frequentemente concordam sobre o que é melhor para o relacionamento 

 Ambas as partes compartilham dos mesmos valores empresariais 

 Os fornecedores não compartilham nossas metas para esse negócio 

 Nós compartilhamos das mesmas ambições e visão 

Capital Estrutural: (Não Participo – Participo muito) 

Até que ponto você participa dos seguintes tipos de atividades com fornecedores? 

 Eventos sociais 

 Workshops conjuntos 

 Equipes multifuncionais 

 Co-locação (compartilhamento de ambientes) 

 Exercícios de desenvolvimento de equipes (Team buildings) 

 

2.4 O VALOR DOS ATIVOS INTANGÍVEIS 

 

Os ativos intangíveis vêm sido cada vez mais reconhecidos nas últimas décadas como 

fundamentais à geração de valor às organizações. De Souza Freire et al. (2013) afirmam que 

“para competir em uma economia baseada no conhecimento, as empresas necessitam perceber 

que devem administrar o intangível”. Segundo Yang e Chen (2010), Colak (2010) e Huang e 

Wang (2008), os intangíveis já são vistos pelos investidores como fatores chave para o sucesso 

das empresas. Contudo, conforme constatação de Tax et al. (2013), a maioria dos Relatos 

Integrados não enfatiza as interações entre os ativos tangíveis e intangíveis das empresas, que 

são fundamentais à geração de valores. 

Sendo assim, a empresa e suas unidades comerciais devem se interessar em 

contribuintes não convencionais na performance financeira. A equipe de gerenciamento precisa 

estar preparada para reconhecer o valor dos intangíveis e a validade dos objetivos não 

financeiros, como por exemplo, uma melhoria nos serviços ou nos sistemas de medição (Duffy, 

2000). Facilitar o processo de comercialização e as relações dialógicas entre clientes e 
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fornecedores também agrega valor à organização (Davey, 2017), bem como a troca e 

compartilhamento de conhecimento (EGBU ET AL., 2005). 

Walters e Lancaster (1999a) sugerem três definições de valores: 

 O valor é determinado pela combinação de benefícios entregues aos clientes 

menos o custo total para se atingir esses benefícios. Sendo assim, pode-se dizer 

que ele é a combinação dos benefícios comparados aos custos de aquisição; 

 Valor relativo é a percepção de satisfação obtida (ou assumida) tendo como 

base opções de valores diversas; 

 Uma proposição de valor é uma afirmativa sobre como o valor é entregue aos 

clientes. 

Para esses autores, um mercado baseado em valores obriga as empresas a construir 

uma relação de lealdade, entregando valor aos clientes da maneira como eles o definem (o 

valor). Esse mercado é delineado para construir relações bastante duradouras, tendo-se uma 

valorização maior do cliente (Walters e Lancaster, 1999a). Shakina et al. (2017) ainda ressaltam 

que essa lealdade do cliente atrelada à capacidade de relacionamento da empresa constituem os 

intangíveis de maior contribuição para a geração de valor em organizações, o que demonstra 

que os investidores possuem boa impressão sobre esses ativos. 

Na prática, os laços de interações sociais agem como um mecanismo para o 

compartilhamento de informações e socialização, que possibilitam ao cliente e ao fornecedor 

avaliarem a utilidade das adaptações nas relações e o valor que pode ser extraído delas (Terpend 

et al., 2008). O capital social existente em uma rede de relacionamentos se torna um ativo 

valioso, por exemplo, para o desenvolvimento de uma estratégia de inovação compartilhada 

(ITURRIOZ ET AL., 2015). 

Nesse contexto, Mattera e Baena (2015) acrescentam ainda uma visão sobre a 

globalização de relacionamentos como fonte para aumentar seus ativos intangíveis. Afirmam 

que empresas que incluem os interesses de suas partes interessadas na criação de conhecimento 

e no processo de inovação estão aptas a aprimorar seus ativos intangíveis e, consequentemente, 

a capitalização de seu conhecimento. De maneira similar, empresas com abrangência 

internacional - que busquem partes interessadas globalmente e que as considerem como parte 

importante de seus planos de negócios - têm um número maior de partes interessadas, o que 

também evidencia uma relação positiva com seus ativos intangíveis. Isso porque empresas no 

exterior têm acesso a maiores comunidades baseadas em conhecimento e se beneficiam do 

conhecimento de múltiplas partes interessadas. 
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2.5 ATIVO SOCIAL E DE RELACIONAMENTO 

 

Segundo Roos e Roos (1997), o capital social é o fator mais necessário para o sucesso 

de uma organização. Nahapiet e Ghoshal (1998) acrescentam ainda que o conhecimento mais 

valioso está nas interações sociais e nos relacionamentos. Muitas são as definições para esse 

capital que tem se demonstrado tão fundamental para as empresas nas últimas décadas. 

Algumas delas poderão ser mais exploradas nessa seção. 

Para García-Merino, García-Zambrano e Rodriguez-Castellanos (2014), o capital 

social e de relacionamento é considerado uma das mais importantes dimensões do capital 

intelectual. Ele é definido como a combinação de todas as relações que a empresa tem com seus 

clientes, fornecedores, acionistas etc. Se uma empresa estabelecer relações duradouras com 

esses atores, sua capacidade de agregar valor a partir dessas relações irá aumentar. Isso significa 

que o valor da empresa como um todo terá grande possibilidade de aumentar também. 

Petzick et al. (1999) o definem como a capacidade de socialização que emerge da 

relação de confiança e normas comuns para se reduzirem custos com transações econômicas e 

acelerar o ritmo de co-prosperidade entre os parceiros de cooperativa. O capital social também 

pode ser interpretado, segundo Kang e Snell (2009) e Ployhart e Moliterno (2011), como os 

padrões de relações internas e externas entre empregados e outros agentes, agindo como um 

mecanismo relevante para transferência e troca de conhecimento. Esta última definição está 

alinhada ao pensamento de Nonaka e Takehuchi (1995), que afirmam que é o capital social que 

aumenta a capacidade de uma empresa de explorar e gerar ativos intelectuais. A capacidade de 

compartilhamento de conhecimento, tanto explícito quanto tácito, é condicionada às estruturas 

sociais que existem em uma organização. 

Para Evans (1997) e Putnam (1993), esse ativo chama atenção aos papéis críticos de 

organizações coletivas e do Estado na geração capacitação local partindo do pressuposto de que 

tarefas de desenvolvimento sejam cada vez mais complexas. O’Brien (2005) acrescenta ainda 

que o capital social não é somente um fator exógeno que pode dar suporte a ações coletivas, 

mas também pode ser considerado como algo que pode ser construído, ou perdido, por arranjos 

institucionais ou organizacionais, que precisam ser ajustados para se adequarem a novas 

exigências. 

Nahapiet e Ghoshal (1998) que afirmam que ele é: “A soma de recursos existentes e 

potenciais imersos em, disponíveis através e provenientes de redes de relacionamentos 

possuídos por um indivíduo ou unidade social.  O capital social compreende, assim, tanto a rede 

quanto os ativos que podem ser mobilizados por essa rede”. O capital social é uma consequência 
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da interação e colaboração entre indivíduos que compartilham suas ideias (WRIGHT ET AL., 

2001; SUBRAMANIAM E YOUNDT, 2005; CARMONA-LAVADO ET AL., 2010). 

Loury (1977) sugeriu que o conceito de ativo social foi originalmente aplicado para 

explicar as fontes relacionais ligadas a relações transversais individuais que são consideradas 

úteis para a melhoria de indivíduos em comunidades e organizações sociais. Algumas pesquisas 

consideram o capital social como um recurso importante, baseadas em suas ações de suporte 

que abrangem desde a geração de valores (Tsai e Ghoshal, 1998), passando pela criação de 

novos conhecimentos (McFadyen e Cannella, 2004), operações comerciais de uma empresa 

(Baker, 1990; Burt, 2009; Coleman, 1988), realização organizacional de um indivíduo 

(Marsden e Hurlbert, 1988) e até a capacidade de inovação (SUBRAMANIAM E YOUNDT, 

2005). 

Outras pesquisas aplicam o conceito de capital social a uma gama maior de fenômenos 

sociais, como a interface entre organização e mercado (Baker, 1990), a vida pública nas 

sociedades contemporâneas (Putnam, 1995), relações dentro e fora das fronteiras 

organizacionais (Burt, 2009) e relações dentro e fora de uma família (Coleman, 1988). Esse 

último autor ainda afirma que capital social se refere ao potencial produtivo que é derivado das 

relações estruturais entre os atores. O capital social está extremamente conectado à capacidade 

de agir (LIN, 2001). 

A noção comum de capital social entre todas os conceitos conhecidos é que ele 

representa as relações que levam a benefícios individuais ou coletivos dentro de uma 

organização (Dakhli e De Clercq, 2004). Dost et al (2016) acrescentam mais uma definição de 

capital social: “é o conhecimento que está intrínseco à organização e é utilizado pela interação 

entre indivíduos e suas relações”. Woo et al. (2016) completam o raciocínio afirmando que o 

capital social inclui qualquer recurso social advindo de conexões entre organizações, como 

confiança, redes sociais e normas. 

Uma particularidade desse ativo identificada por Burt (1992) é que, ao contrário de 

outras formas de capital, o capital social é propriedade conjunta das partes de um 

relacionamento e nenhuma das partes tem ou é capaz de ter exclusivos direitos de propriedade.  

Este ativo ainda apresenta um papel crucial na criação de inovações tanto incrementais quanto 

disruptivas e é bastante ligado ao capital humano (Fernández-Pérez et al., 2017). Sendo assim, 

o primeiro passo para a criação de ativo social relevante é construir as habilidades de interações 

suficientes para cada indivíduo (SUBRAMANIAM E YOUNDT, 2005). 

Segundo Fernández-Pérez et al. (2017), para gerar capital social, os gerentes de 

Recursos Humanos da empresa devem fomentar a colaboração entre seus empregados e as 
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unidades organizacionais por meio de grupos de trabalho para desenvolverem tarefas 

complexas, promovendo interações para geração de redes de conhecimento ou implementação 

de programas de feedback para aumentar a troca de conhecimento entre os colaboradores. 

Transferir e utilizar conhecimento de fontes externas amplia a base de conhecimento, 

mantendo a continuidade do capital social. Quanto maior for a intensidade da transferência de 

conhecimento, maior o capital social será. Além disso, para aumentar o capital social, também 

é necessário aumentar a intensidade da transformação do conhecimento, que é baseada na 

manutenção do conhecimento ao longo do tempo (WIDODO, 2015). 

Nesse contexto, vale ser citada a Teoria do Capital Social (SCT), que afirma que 

relações sociais em grupos podem ser um capital valioso e que os membros de um grupo 

utilizam mais intangíveis e recursos que os indivíduos isolados (Granovetter, 1992). Um dos 

princípios centrais da teoria do capital social é que ele é onipresente e afeta as transações 

econômicas. Especificamente, os teóricos postulam que o comportamento é uma característica 

das relações sociais e que avaliar transações econômicas baseado em atores independentes 

economicamente é, então, ilusório (BERNARDES, 2010).  

A SCT ganhou popularidade nos anos 1990, direcionando a atenção ao grupo de 

relacionamentos sociais entre empresas como uma fonte de vantagem competitiva (Baker, 

1990; Burt, 1997). Ela também reconhece que muitas transações econômicas estão imersas em 

um contexto social, político e legal muito maior (Granovetter, 1973, 1985). Relacionamentos 

são vistos como um recurso valioso para a condução de relações sociais e o capital social auxilia 

na caracterização da rede de relacionamentos de uma organização, enquanto seu foco o fluxo 

de recursos entre empresas propicia explicações para a diferença de performances dentro e entre 

organizações (KOKA E PRESCOTT, 2002). 

Um exemplo da utilização dessa teoria foi aplicado por Roden e Lawson (2014), que 

examinaram o efeito das adaptações entre fornecedores e clientes no tecido social das relações 

estratégicas entre ambos utilizando as três dimensões da SCT: capital social ou estrutural, 

capital cognitivo e capital relacional. A SCT assume que as relações entre os atores de uma 

cadeia de suprimentos são compostas por pessoas e que a interação entre indivíduos molda o 

relacionamento e sua efetividade (Ketchen Jr. e Hult, 2007). O valor do capital social e de suas 

dimensões também depende de fatores de moderação e contingência (Maurer e Ebers, 2006), 

como adaptações específicas de determinadas relações, que são únicas para cada uma delas, em 

oposição a fatores ambientais exógenos sobre os quais os gerentes têm pouca influência. 

As dimensões supracitadas foram definidas por Nahapiet e Ghoshal (1998). O capital 

cognitivo nada mais é que a reunião de características e códigos ou paradigmas compartilhados, 
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que são a base dos objetivos coletivos e comportamento de todo um sistema social. Essa 

vertente foca nos princípios e procedimentos necessários para se agir coletivamente, alcançando 

os objetivos comuns em um sistema social (Tsai e Ghoshal, 1998). Esses autores ainda 

acrescentam que o capital cognitivo representa os objetivos, normas, visões e valores comuns 

entre os atores.  

Iturrioz et al. (2015) citam a aplicabilidade dessa dimensão na inovação, alegando que 

a inovação compartilhada exige organizações com bases sólidas e comuns para encarar um 

projeto de longo prazo coletivamente onde resultados imediatos não são necessariamente 

esperados. Para Widodo (2015), é necessário intensificar o aproveitamento do conhecimento - 

que nada mais é que o desenvolvimento de um novo uso para uma competência já existente - 

para aumentar o capital social. A habilidade de uma empresa em implementar o processo de 

inovação pode ser uma importante fonte de vantagem competitiva. 

A vertente estrutural descreve a posição de um indivíduo em uma estrutura social e 

seu nível de interação com os outros, que levem a determinados benefícios. Essa dimensão pode 

ser utilizada para se obterem informações sobre trabalhos ou para acessar recursos e incluir 

interações sociais. Ela é a configuração de ligações entre pessoas e unidades (Tsai e Ghoshal, 

1998) e foi operacionalizada em um número de níveis, incluindo as redes de relacionamentos 

(Ahuja, 2000; Burt, 2000), o compartilhamento de conhecimento e informações e a socialização 

(KOKA E PRESCOTT, 2002; LAWSON ET AL., 2008).  

Com relação a essa dimensão também pode-se dizer que os intermediários de nível de 

redes permitem criar relacionamentos entre os membros de nível de uma cooperativa, a fim de 

compartilhar capacidades e desenvolver a inovação com uma perspectiva mais ampla. Este 

processo contribui para a ativação da inovação individual da firma, gerando uma dinâmica 

virtuosa onde a inovação individual alimenta a inovação das redes e vice-versa (Iturrioz et al., 

2015). Sendo assim, é possível afirmar que as características da dimensão estrutural constituem 

as peças chave para a inovação compartilhada e as facetas mais importantes dessa dimensão 

são a presença ou ausência de laços entre ou atores de uma rede de relacionamentos (SCOTT, 

1991; WASSERMAN E FAUST, 1994).  

Além disso, ela pode ser relacionada à proficiência de um time (McGrath et al., 1994), 

que é requerida para traduzir ideias individuais em oportunidades de exploração. Essa 

proficiência é uma forma de ativo social (Coleman, 1988), já que é significativa por “traduzir 

ideias em ações para adquirir renda” (McGrath et al., 1994, p.355). A habilidade e proficiência 

do time é, por sua vez, afetada pela qualidade e natureza das relações presentes entre os 

participantes, que nada mais é que a estrutura social presente. De uma perspectiva de 
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gerenciamento empresarial, tal estrutura social deve facilitar a identificação e exploração de 

oportunidades organizacionais. Isso envolve o gerenciamento de incertezas, especificamente o 

ordenamento de recursos para se agir oportunisticamente (CHUNG E GIBBONS, 1997). 

Finalmente, o capital relacional se refere à “confiança, obrigações e identificação 

presentes entre os atores nos relacionamentos” (Nahapiet e Ghoshal, 1998). A confiança nesse 

contexto se refere à expectativa que os atores irão apresentar em uma maneira mutuamente 

aceitável, incluindo uma expectativa de que nenhuma das partes irá explorar a vulnerabilidade 

da outra (Sako e Helper, 1998, p. 388). A obrigação representa o comprometimento ou dever 

de realizar alguma atividade futuramente (Roden e Lawson, 2014) e, por fim, a identificação é 

“o processo no qual indivíduos se enxergam como um, seja com outra pessoa ou com outro 

grupo de pessoas” (NAHAPIET E GHOSHAL, 1998, p. 256).  

Essa dimensão explica a natureza das relações que cada pessoa constrói com as demais 

durante o período de interação entre elas (Carmona-Lavado et al., 2010), direciona as ligações 

entre indivíduos e os resultados obtidos por essas interações (Inkpen e Tsang, 2005) e é baseada 

na ideia de que as empresas não são consideradas como sistemas isolados, mas como sistemas 

que são, em sua maioria, dependentes de suas relações com o ambiente em que se encontram 

(Hormiga et al., 2011). Em outras palavras, ela se refere ao desenvolvimento de confiança, 

respeito e amizade desenvolvido entre indivíduos, que influencia seu comportamento 

(NAHAPIET E GHOSHAL, 1998).   

Pode-se dizer que a dimensão relacional implica na existência de uma gama de valores 

como a confiança, a reciprocidade e o comprometimento necessários para se desenvolver 

estratégias compartilhadas de inovação. Para crescer ao longo de grandes períodos de tempo, a 

reciprocidade precisa ser considerada, pois transforma indivíduos de individualistas em 

membros de uma comunidade com interesses comuns, e estimula o comprometimento com uma 

estratégia de inovação compartilhada. Em tempos de crise, contudo, o princípio da 

reciprocidade é, por vezes, negligenciado e sobreposto pelo princípio da solidariedade. Como 

resultado, alguns membros de determinada rede de relacionamentos podem desistir e projetos 

de inovação podem ser abandonados (ITURRIOZ ET AL., 2015).  

A confiança em particular é crítica para o desenvolvimento de estruturas sociais, 

fornecendo um lubrificante notoriamente eficiente para a cooperação e intercâmbio econômicos 

(Cooke, Clifton e Oleaga, 2005; Maskell e Lorenzen, 2004; Sako e Helper, 1998). Esse valor 

será discutido mais a fundo na sequência. Uma importante diferença entre essa dimensão e a 

estrutural é que a integração estrutural é a configuração impessoal das relações, enquanto a 

integração relacional são as relações pessoais desenvolvidas entre vínculos ao longo do tempo, 
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refletindo a influência exercida no comportamento pela proximidade e reciprocidade 

(NAHAPIET E GHOSHAL, 1998). 

Coleman (1988) identificou três elementos da estrutura social que contribuem para a 

formação do capital social. São eles: canais; obrigações e confiança e, finalmente, normas e 

sanções. Os canais fomentam a troca de informações na busca por oportunidades, aumentando 

a capacidade de processamento de informação de uma empresa, reduzindo, por conseguinte, a 

incerteza. As normas e sanções fornecem meios efetivos de se encorajar tomadas de ação 

empreendedoras, fracionando os riscos. As obrigações e níveis de confiança melhoram a 

aprendizagem organizacional, reduzindo a ambiguidade de uma organização e fomentando a 

geração de conhecimento (Chung e Gibbons, 1997). O conhecimento social existe nas relações 

entre indivíduos e grupos. Ele inclui o conhecimento sinérgico, é bastante tácito e é o resultado 

de trabalho e aprendizagem coletivos (Laszlo e Laszlo, 2002). O capital social, por sua vez, é 

referente a normas e redes que facilitem a cooperação seja internamente ou entre grupos 

(OECD, 2001, p.12). 

Explorando mais o valor “níveis de confiança”, pode-se dizer que fomentar um 

ambiente com altos níveis de confiança auxilia no gerenciamento de incertezas, apoiando a 

geração de conhecimento através do estímulo da experimentação e reflexão ativa em resultados 

experimentais (Chung e Gibbons, 1997). Bromiley e Cummings propõem que níveis elevados 

de confiança entre os atores de uma organização têm uma influência positiva na inovação por 

meio da troca de conhecimento. Nonaka (1994) ainda afirma que relações com altos níveis de 

confiança facilitam os participantes de uma organização a transferir conhecimento tanto 

explícito quanto tácito.  

Segundo Coleman (1988) as empresas requerem conhecimento explícito em 

oportunidades de mercado, mas adquirir toda essa informação digitalizada é algo caro. Se os 

canais de informação estiverem abertos na organização, e se ela possuir normas rígidas para o 

compartilhamento de informações, a empresa pode economizar superando as fronteiras de 

pessoal, explorando as relações sociais entre os participantes da organização.  

Coleman (1988) ainda complementa, afirmando que, para o conhecimento tácito ser 

transferido, uma interação maior entre as pessoas, facilitada por relações com altos níveis de 

confiança, estimula os indivíduos a compartilhar e desenvolver um senso comum. O capital 

social pode depreciar, particularmente se os canais de informações forem deteriorados ou se as 

normas de confiabilidade e transparência se perderem. Uma implicação significativa, então, 

para isso não ocorrer deve ser a gerência frisar e gerar maior conscientização do conceito de 

capital social dentro da empresa. Com isso, as noções de como esse capital pode ser utilizado 
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com eficiência e eficácia podem ser desenvolvidas. Kuznetsova e Matveeva (2015) agregam 

ainda a esse contexto a cidadania corporativa, alegando que ela ajuda a criar laços sociais e 

inter-relações entre os membros da sociedade, aumentando o capital social. 

Contudo, a atenção da gerência ao capital social pode, por vezes, focar somente nos 

sistemas engessados e organogramas, que podem ser facilmente mudados e manipulados, mas 

raramente nas questões mais delicadas de desenvolvimento de níveis de confiança adequados e 

normas de compartilhamento de informações na organização (Chung e Gibbons, 1997). 

Edvinsson (2002) afirmou que a confiança está diretamente atrelada a um criterioso sistema 

que constrói o senso comum para uma performance confiável. Segundo a pesquisa de Egbu et 

al. (2005), a confiança é considerada importante para a disseminação do conhecimento e 

debates cara a cara também são métodos importantes para esse compartilhamento. 

Em se tratando de compartilhamento de informações, é possível afirmar que ele pode 

ser considerado como um capital social que auxilia fornecedores a melhorar a performance de 

cadeias de suprimento e a fortalecer sua própria competitividade (Woo et al., 2016). O 

compartilhamento de mais informações indica que as empresas possuem a intenção de 

compartilhar suas informações e fortalecer suas relações interorganizacionais (CANNON E 

PERREAULT, 1999).  

Dost et al. (2016) sugerem que o capital social, com suas características de 

compartilhamento de informações, facilita a aquisição de novos conhecimentos, tanto dentro 

quanto fora das fronteiras organizacionais, e tem um impacto positivo na adoção de inovações. 

A cognição compartilhada em rede é um aspecto importante do capital social, através do qual a 

função de gerenciamento de suprimentos afeta o desempenho de uma empresa. Interações 

repetidas podem promover a aprendizagem coletiva ou o capital social em forma de sistemas 

compartilhados de significado, representação e interpretação. Uma pessoa com uma bagagem 

rica em conhecimento social (cognição compartilhada) – como o conhecimento de uma cultura 

organizacional ou a natureza e história de sua preferência – estaria em um bom posicionamento 

para introduzir inovações, por exemplo.  

Atingindo cognição compartilhada com redes de suprimentos relevantes, empresas 

devem estar aptas a criar respostas mais rápidas e inovadoras para as necessidades emergentes 

dos clientes (Bernardes, 2010). O compartilhamento de informações de baixa qualidade, 

contudo, como informações atrasadas ou imprecisas, tem um efeito negativo na performance 

de membros de uma cadeia de suprimentos por conta da assimetria nessas informações (Mason-

Jones e Towill, 1997). Além disso, o oportunismo de concorrentes aumenta ainda mais o efeito 

adverso do compartilhamento de baixa qualidade (Feldmann e Müller, 2003). Por outro lado, a 
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capacidade de comunicação, acarretando o aumento de informações disponíveis para os 

concorrentes, pode ser um ativo estratégico de vantagem competitiva (LI ET AL., 2006). 

Além da confiança e do compartilhamento de informações, um valor bastante relevante 

que integra o ativo social é a reputação, que pode ser definida como o resultado de um processo 

competitivo no qual empresas mostram suas características chave às partes interessadas para 

maximizar seu status moral e socioeconômico. Geralmente é o produto de anos de evidente 

competência superior à concorrência. É um recurso frágil; leva tempo para ser construído, não 

pode ser comprado e é facilmente danificado (PETZICK ET AL., 1999).  

A reputação corporativa é considerada um elemento moderador para as relações inter 

organizacionais (Martin De Castro, Lopez e Navas, 2004). Uma maior reputação corporativa 

leva a uma maior avaliação dos ativos intangíveis dela (MATTERA E BAENA, 2015). 

Dessa maneira, ela pode ser entendida como “o conjunto de percepções das pessoas de 

dentro e de fora de uma empresa” (Fombrun, 1996) que irá influenciar os processos relacionais 

com os atores do ambiente mais próximo (De Leaniz e Del Bosque, 2013). Fombrun (1996), 

também afirma que a reputação de uma empresa é gerada por suas interações com as partes 

interessadas e pelas informações sobre ela e suas ações que circulam entre as partes interessadas 

(em Relatos Integrados, por exemplo). Além disso, define que ela resume as percepções das 

partes interessadas mais relevantes, tais como clientes, empregados, donos, fornecedores e 

parceiros estratégicos, sociedade e comunidade (abrangendo de locais a internacionais, 

incluindo atual e futuras gerações), organizações governamentais ou não, entre outros.  

Uma reputação corporativa avançada age como um ativo intangível e uma fonte de 

vantagem estratégica, aumentando a capacidade a longo prazo de empresas a gerar valor (Caves 

e Porter, 1977). Sendo assim, pode-se dizer que uma boa reputação é importante para se obter 

vantagem competitiva (Fombrun e Shanley, 1990). Esses mesmos autores sugerem um número 

de sinais potenciais que podem influenciar a reputação de uma empresa com algumas partes 

interessadas: 

 Sinais de mercado, como performance de mercado, risco de mercado ou 

políticas de dividendos;  

 Sinais institucionais, como propriedade institucional, responsabilidade social e 

sustentabilidade, visibilidade na mídia ou tamanho da empresa; 

 Sinais contábeis, como lucros contábeis e riscos contábeis e  

 Sinais estratégicos, como posicionamento de diferenciação e diversificação 
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Percebe-se, na visão dos autores, que o papel desses sinais é de reduzir a incerteza a 

respeito de cláusulas contratuais explícitas ou implícitas, isto é, se elas irão ser respeitadas 

(Cornell e Shapiro, 1987). Sendo assim, a reputação tem o efeito de aumentar a atratividade de 

um relacionamento de trocas de informações (Smith, 1992; Erdem e Swait, 1998). Ao modificar 

as percepções das partes interessadas sobre a incerteza em relação aos resultados de uma troca 

com a organização, a reputação reduz o risco percebido da troca. Sendo assim, a redução dos 

riscos percebidos aumenta a propensão das partes interessadas em se engajar em uma troca com 

essa empresa (Hayton, 2005). Petzick et al. (1999) ainda afirmam que há uma relação intrínseca 

entre os componentes da reputação e as práticas globais de liderança de uma empresa. Sugerem 

que líderes de sucesso conquistam e aumentam a reputação da empresa seguindo alguns passos: 

 Obtendo e preservando a confiança entre colaboradores por meio de prática de 

gerenciamento exemplares – habilitando e retendo de empregados, bem como 

incutindo o orgulho compartilhado.  

 Obtendo e preservando confiança entre consumidores e fornecedores, 

garantindo qualidade, serviços e inovação.  

 Conquistando credibilidade entre investidores, mostrando lucratividade aos 

acionistas individuais e institucionais, mantendo um retorno estável ao 

investimento, e estimulando perspectivas de crescimento financeiro.  

 Agindo com responsabilidade com as comunidades, administrando 

prudentemente os ativos naturais, organizacionais e sociais. 

  Agindo com responsabilidade com o governo e os interesses dos concorrentes, 

cumprindo com os regulamentos e construindo uma concorrência leal 

 

Cada um desses itens mostra-se fundamental na obtenção e manutenção de reputação 

por uma empresa. O último item, por exemplo, pode levar a graves consequências. Segundo 

Rechenthin (2004), já houve aplicação de pena criminal por não conformidades relativas a 

regulações. Nesse ínterim também há relevância em se citar a sustentabilidade, que 

provavelmente se tornou mais evidente por conta do aumento no número de escândalos 

financeiros, bem como o grande número de expectativas públicas para que as empresas façam 

mais pelo bem-estar da população (Morr e Webb, 2005). Ela pode reduzir o escrutínio público, 

fornecendo licença para operar em sociedade e aumentando a tolerância pública mediante 

tragédias (KLEIN E DAWAR, 2004).  
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Fornecendo informações relevantes às partes interessadas sobre a empresa, tratando-

se de sustentabilidade, as organizações irão obter vantagem competitiva baseada em uma boa 

reputação (De Leaniz e Del Bosque, 2013). Para evitar a perda dessa reputação, e, por 

conseguinte, da vantagem competitiva obtida, Petzick et al. (1999) sugerem a nomeação de um 

executivo responsável exclusivamente pela reputação (CRO) ou a delegação dessas 

responsabilidades a um executivo já integrante da empresa. 

As relações entre as dimensões do ativo social (estrutural, relacional e cognitiva) irão 

impulsionar as habilidades, motivação e oportunidades dos colaboradores para que 

desempenhem melhor suas relações sociais e troca de conhecimento (Kang e Snell, 2009). 

Baseados nessas dimensões, esses autores descrevem dois sistemas sociais opostos, cooperativo 

e empreendedor (Tabela 5). 

 

Sistemas Sociais 
Dimensões do Capital Social 

Estrutural Relacional Cognitiva 

Cooperativo 
Relações fortes e 

densas 

Confiança 

institucional 

Compreensão comum de 

como o conhecimento é 

integrado 

Empreendedor 
Relações fracas e 

não redundantes 

Confiança 

individual 

Conhecimentos técnico e 

operacional 

compartilhados 

Tabela 5 - Sumário das características dos sistemas sociais. Fonte: Kang e Snell (2009). 

 

Há inúmeros benefícios que podem ser trazidos com um melhor conhecimento da 

aplicabilidade do capital social. Por ser de desenvolvimento complexo, por exemplo, e 

dependente de fatores intrínsecos à organização, é bastante improvável que ele seja facilmente 

copiado (Ramsay, 2001). Além disso, na medida em que uma empresa pode influenciar seu 

desenvolvimento e se apropriar de seu valor, o capital social tem o potencial de ser uma sólida 

fonte de vantagem para uma empresa compradora (Moran, 2005). Através de seu capital social, 

empresas compartilham recursos e objetivos comuns, enquanto fortalecem sua relação de 

colaboração simultaneamente (Krause et al., 2007). O capital social aumenta a eficiência das 

ações (Nahapiet e Ghoshal, 1998) e da difusão de informações (Burt, 1992). Isso reduz os custos 

dos processos e transações de monitoramento e impulsiona o comportamento cooperativo 

necessário para a inovação e criação de valor (FUKUYAMA, 1995).  

A melhoria no capital social, atingida pelo impacto sinérgico entre cada uma de suas 

dimensões, reduz a aversão aos riscos e os custos de cooperação, aumentando o fluxo de 

informações e gerando novas oportunidades de inovação (Iturrioz et al., 2015). A cultura 
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organizacional fornece capital social às empresas, o qual facilita a geração de vantagem 

competitiva (Chung e Gibbons, 1997). O capital social surge na estrutura das relações entre os 

atores de determinada organização, o que facilita as transações (COLEMAN, 1988).  

Além disso, o capital social de empresas tem um impacto significantemente positivo 

na adoção e na geração de inovações. Isso implica diretamente na habilidade de uma empresa 

no compartilhamento e alavancagem de conhecimento entre colaboradores, consumidores, 

fornecedores e na aliança com a comunicação, interação e compartilhamento de conhecimento 

entre parceiros (DOST ET AL., 2016).  

O capital social também facilita a construção da habilidade de uma organização em 

moldar capacidades dinâmicas, que fazem com que a empresa consiga pensar além de suas 

lentes competitivas, possibilitando a geração de oportunidades de vantagens competitivas 

(Subramaniam e Youndt, 2005; Teece et al., 1997; Coff e Blyler, 2003). Ademais, ele melhora 

a qualidade de trabalhos em grupo e enriquece a troca de informações entre os membros de um 

time (SUBRAMANIAM E YOUNDT, 2005).  

Adler e Kwon (2002) ainda citam que investindo na construção de sua rede de 

relacionamentos externamente, tanto o indivíduo quanto o coletivo podem aumentar seu capital 

social e, consequentemente, ganhar benefícios na forma de maior acesso à informação, poder e 

solidariedade; investindo no desenvolvimento de suas relações internas, um grupo pode reforçar 

sua força coletiva e aumentar sua capacidade para ações coletivas. O capital social pode ter 

múltiplas facetas, atuando como substituto ou complementar de outros recursos. Como 

substituto, os atores de determinado relacionamento podem por vezes compensar a falta de 

capital financeiro ou humano por “conexões” mais desenvolvidas e fortes. 

Contudo, Adler e Kwon (2002) ressaltam que o capital social precisa de manutenção. 

Os laços sociais precisam ser periodicamente renovados e reconfirmados senão perdem 

eficácia. O capital social não tem uma taxa de depreciação previsível, pois, enquanto pode 

depreciar por falta de utilização (ou excesso), ele não deprecia com o uso regular. Ele 

geralmente aumenta e se desenvolve com o uso. Por exemplo, a confiança que é demonstrada 

hoje provavelmente será recíproca amanhã (ou até aumentada). Esses autores elaboraram um 

modelo comum conceitual que identifica as fontes, benefícios, riscos e contingências do capital 

social (ilustrado na Figura 3). Esse modelo sugere que os recursos oportunidade, motivação e 

capacidade precisam estar presentes para que o capital social seja ativado. 
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Figura 3 - Modelo conceitual do capital social. Fonte: Adaptado de Adler e Kwon (2002). 

 

Alguns dos benefícios do capital social identificados através do modelo foram: ele 

facilita o acesso a fontes de informação mais amplas e melhora a qualidade e a relevância da 

informação; gera influência, controle e poder - tal poder beneficia os atores de um 

relacionamento na obtenção dos resultados esperados – e fomenta a solidariedade. Normas e 

crenças sociais fortes, associadas com um alto nível de aproximação em redes de 

relacionamentos, motivam o cumprimento de regras locais e reduzem a necessidade de 

controles formais (ADLER E KWON, 2002). 

Por outro lado, alguns defeitos podem ser citados, como: a construção do capital social 

requer investimento considerável em estabelecer e manter relacionamentos e, como em 

qualquer investimento alto, o investimento no capital social pode não ser eficiente 

financeiramente e certas situações. Além disso, os benefícios do capital social relacionados ao 

poder podem, em alguns casos, ser trocados por suas informações privilegiadas. Por último, os 

benefícios relativos à solidariedade podem ter um efeito contrário do esperado. Tal excesso de 

integração pode reduzir o fluxo de novas ideias no grupo, resultando em bairrismo e inércia 

(GARGIULO E BERNASSI, 1999). 

Para promover o capital social em organizações, o modelo sugere que a gerência 

precisa fazer mais do que meramente estimular as interações sociais entre os empregados. A 

proposta de unir e transpor o capital social sugere que a gerência deve levar em conta ambos 

(Adler e Kwon, 2002). Alguns exemplos da aplicabilidade desse ativo tão fundamental serão 

apresentados nos próximos parágrafos. 
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O primeiro exemplo é relativo ao impacto do capital social em empresas de pequeno 

porte integrantes de cooperativas. Essas empresas têm as vantagens de pequenos grupos, onde 

as relações interpessoais fornecem mecanismos de auto monitoramento para mantê-las voltadas 

às metas que irão beneficiar todo o grupo (Olson, 1971). Essa forma organizacional, por 

conseguinte, contém altos níveis de capital social que fomenta a confiança e as redes sociais de 

suporte (MEADOR ET AL., 2016).  

Para se tornarem competitivas no mercado emergente, cooperativas de empresas de 

pequeno porte precisam desenvolver uma rede social com relações mais complexas, que possam 

dar suporte à sua participação em cadeias de valores mais complexas (Woolcock e Narayan, 

2000). Segundo Meador et al. (2016), construir capital social – confiança e redes de 

relacionamento – e empregar líderes que incluam esse objetivo como um dos fatores principais 

em sua estratégia de negócios, pode gerar ganhos substanciais na performance da cooperativa 

e na satisfação dos membros. 

Cook et al. (2013) afirmam que em uma pesquisa recente envolvendo a performance 

de cooperativas, utilizando-se indicadores financeiros como variáveis dependentes, o nível de 

capital social, medido por processos para a comunicação entre membros e conselho, foi 

identificado como o indicador mais importante de satisfação dos membros e de sucesso 

financeiro, quando comparado a outros fatores estruturais que já foram tidos como importantes 

em empresas lideradas por investidores. Canais de comunicação, políticas de votação e o 

formato das reuniões foram identificados como requisitos essenciais na habilidade dos 

conselhos para obter feedback dos membros, o que, por sua vez, é crítico para sua performance. 

Uma segunda evidência da aplicabilidade desse capital foi estudada por Pechlaner e 

Bachinger (2014) no contexto regional. Eles verificam que as vantagens empresariais geradas 

pelo capital social em um contexto regional existem em uma perspectiva sustentável e concluem 

que a integração regional da empresa tem relação com sua vantagem competitiva. Para os 

autores, o capital social pode ser definido como valioso, raro, difícil de imitar e utilizável em 

diferentes contextos, e, por isso, cumpre com os critérios de definição de uma competência 

principal. Como competências principais foram definidas como a base para vantagem 

competitiva sustentável, o capital social tem o poder de fomentar o desenvolvimento regional, 

expressado por atividades empresariais sustentáveis. O capital social pode, dessa maneira, ser 

entendido como um promotor de empreendedorismo, mantendo uma região competitiva por 

longos períodos. 

Outro exemplo que vale ser citado é a evidência desse capital em diásporas. Chand e 

Tung (2011) afirmam que elas historicamente encorajaram o desenvolvimento de atividade 
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empresarial transnacional, estabelecendo redes sociais que ultrapassam fronteiras e que podem 

facilitar as alianças sociais entre o país de origem e o que se está estabelecido. Chand (2016) 

acrescenta ainda que redes profissionais étnicas ajudaram a primeira geração de imigrantes a 

transpor barreiras para promoção que muitos enfrentaram em empresas com sede em regiões 

mais afastadas da base. Afirma que, até o momento, há poucas evidências de que os emigrantes 

vindos de países da África estão replicando esse sucesso. Apesar disso, pode-se considerar que 

esse é o começo de uma mudança, já que algumas organizações da diáspora africana estão 

colaborando com a alavancagem de seu capital social. Membros advindos de diásporas que 

retornam a seu país de origem podem influenciar potenciais investidores por meio de sua rede 

de contatos profissionais, facilitando negociações entre empresas dos dois países envolvidos. 

Um último exemplo, que abrange as mais diversas vertentes do ativo social e de 

relacionamento, é o caso da Shell Prospecting and Development Peru, a SPDP. Para melhorar 

o bem-estar social, por exemplo, ela investiu no desenvolvimento de uma fonte de água potável 

para as comunidades na área abrangida em seu novo projeto de extração de gás, estabelecendo 

poços para fornecimento de água e latrinas para prevenir a contaminação da fonte de água. A 

empresa contou com a colaboração de um programa local (SI/MAB) para garantir a 

conservação e o uso consciente da biodiversidade, educando as comunidades locais sobre o 

valor da biodiversidade através de discussões sobre a limitação dos recursos naturais e a 

necessidade de se utilizá-los com mais eficiência (MAY ET AL., 2002).  

May et al. (2002) acrescenta que a empresa e o SI/MAB também treinaram os membros 

da comunidade em protocolos de monitoramento de recursos e biodiversidade. Eles acreditaram 

que essas capacitações e parcerias deixariam as comunidades locais em uma boa posição 

durante e além dos 40 anos nos quais a SPDP tinha expectativas de operar sua planta de gás na 

região. O programa de aproximação da comunidade consistiu em investimentos em toda a 

comunidade que assegurariam uma ampla distribuição de benefícios, como bolsas de estudos e 

instalações, postos de saúde e escolas.  

A SPDP também se empenhou para fortalecer e legitimar as organizações locais já 

existentes, como as associações de mães, que eram habilitadas a receber fundos e administrar 

projetos locais em nome das mulheres e suas famílias. O principal foco da SPDP em relação a 

programas sociais foi de atrair adesão das instituições existentes e dos fornecedores de serviços 

cujos interesses e capacidades estivessem adequados às necessidades locais (ERM, 1996).  

Eles patrocinaram uma avaliação sanitária desde o início do projeto, a qual apontou 

deficiências nos serviços de saúde e sociais locais, que estimularam discussões de 

oportunidades para intervenções (Toonen, 1996). Segundo May et al. (2002), seguindo essa 
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iniciativa e em colaboração com os governos central e regional, a SPDP deu suporte a um 

diagnóstico socioeconômico regional e a um planejamento para o desenvolvimento sustentável 

da bacia em que o projeto estava sendo executado. O diagnóstico forneceu um olhar aos 

problemas e necessidades naquele momento e previu que futuras análises iriam monitorar o 

progresso por meio de indicadores mensuráveis de problemas sociais relevantes (taxas de 

mortalidade infantil, níveis de renda familiares, consumo de álcool etc).  

O monitoramento seria feito na medida em que o desenvolvimento fosse ocorrendo, 

permitindo que os impactos do desenvolvimento nas comunidades locais fossem avaliados e 

que as decisões apropriadas para reduzir qualquer impacto negativo fossem tomadas. Tais 

esforços confirmaram o comprometimento da SPDP com uma política de capital social e 

desenvolvimento sustentável e resultaram em quatro passos para obtenção/melhoria do capital 

social (MAY ET AL., 2002): 

 As empresas precisam primeiro investir em consultas às partes interessadas 

para que possam identificar antecipadamente problemas sociais e ambientais. 

 As empresas precisam se comprometer no mais alto nível gerencial a respeito 

de se as políticas sociais e ambientais irão prosperar ao longo do 

desenvolvimento do projeto 

 Processos justos e transparentes auxiliam a alcançar relações de confiança a 

longo prazo durante o desenvolvimento e implementação do projeto. 

 Ao longo do projeto, a empresa precisa criar metas criativas, mas modestas, 

que melhorem sua credibilidade com as partes interessadas, em vez de tentar 

alcançar alvos inatingíveis ou objetivos muito caros. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 BIBLIOMETRIA 

 

Nesta seção são apresentadas a maneira como foi feito o levantamento dos artigos 

selecionados para esta pesquisa e uma breve análise estatística dos dados encontrados. 

A pesquisa foi efetuada na base Scopus, entre 23 de março de 2018 e 27 de março de 

2018, sem restrição quanto à região, língua ou ano das publicações. Foram utilizadas as 

palavras-chave abaixo nas mais diversas combinações de modelos booleanos: 

 Intangible asset 

 Intangible capital 

 Social asset 

 Social capital 

 Life cycle management 

 Undertaking valuation 

 Stakeholder 

 Shareholder 

 Sustainable competitive advantages 

 

Foram feitas seis rodadas de combinações entre as palavras chave e operadores para 

finalmente se chegar a um resultado com maior relevância. Os seis modelos booleanos 

pesquisados podem ser encontrados na tabela abaixo: 

 

 

Rodada Modelo booleano Publicações 

1ª 

(Intangible asset or intangible capital) AND (social asset or social capital) 

AND (life cycle management) AND (undertaking valuation) AND 

(stakeholder) AND (shareholder) 

0 

2ª 

(Intangible asset or intangible capital) AND ( social asset or social capital) 

AND ( life cycle management) AND (undertaking valuation) AND ( 

stakeholder)  

0 

3ª 
(Intangible asset or intangible capital) AND ( social asset or social capital) 

AND ( life cycle management) AND (undertaking valuation)  
0 

4ª 
(Intangible asset or intangible capital) AND ( social asset or social capital) 

AND ( life cycle management)  
2 
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5ª 
(Intangible asset or intangible capital) AND ( social asset or social capital) 

AND (Sustainable Competitive Advantages)   
14 

6ª 
(Intangible asset OR intangible capital) OR (social asset OR social capital) 

AND (sustainable competitive advantages) 
135 

Tabela 6 - Modelos booleanos pesquisados. Fonte: Elaboração própria. 

 

O modelo que retornou um número de publicações mais significativo (135 

publicações) foi o adotado como base para esta pesquisa. Vale ressaltar que as publicações 

encontradas na quarta e na quinta rodadas também estavam presentes na última. 

Dentre as publicações obtidas, a distribuição por ano pode ser encontrada no gráfico 

abaixo: 

 

 

Gráfico 1 - Número de publicações por ano no modelo booleano selecionado. Fonte: 

Elaboração própria. 

 

A distribuição da abordagem do tema por países pode ser encontrada no gráfico abaixo. 

Pode-se afirmar que Estados Unidos e Espanha têm tido mais destaque nesse tema, com 23 e 

22 publicações, respectivamente. Contudo, Reino Unido e China nos últimos anos vêm 

apresentando um número crescente de publicações. 
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Gráfico 2 - Número de publicações por países no modelo booleano selecionado. Fonte: 

Elaboração própria. 

 

No conjunto encontrado, apenas 67 publicações tratavam-se de artigos publicados em 

periódicos. Os resumos de cada um deles foram analisados por aderência ao tema da pesquisa 

e, ao final, foram selecionados 40 artigos para uma análise mais profunda, dos quais apenas 33 

se mostraram mais relevantes para essa pesquisa. A tabela abaixo apresenta um detalhamento 

dos artigos selecionados e da categorização deles mediante os demais artigos encontrados (isto 

é, se está entre os mais recentes, mais citados ou mais antigos). 

 

Autor (es) 
Títulos dos Artigos 

Selecionados 
Periódico Categoria 

Shakina, E. et al 

(2017) 

Endogenous Value Creation: 

Managerial Decisions on 

Intangibles. 

Management Research 

Review 
Mais recentes 

Davey, J. et al 

(2017) 

Visualizing Intellectual Capital 

using Service-Dominant Logic: 

What are Hotel Companies 

Reporting? 

International Journal of 

Contemporary Hospitality 

Management  

Mais recentes 

Fernández-Pérez de 

la Lastra, S. et al 

(2017) 

Building Ambidextrous 

Organizations through 
Intangible Capital  Mais recentes 
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Intellectual Capital: A Proposal 

for a Multilevel Model. 

Chand, M. (2016) 
Leveraging the Diaspora for 

Africa’s Economic Development 

Journal of African 

Business  
Mais recentes 

Meador, J. E. et al 

(2016) 

Building Sustainable 

Smallholder Cooperatives in 

Emerging Market Economies: 

Findings from a Five-Year 

Project in Kenya 

Sustainability 

(Switzerland) 
Mais recentes 

Woo, C. et al 

(2016) 

Suppliers' Communication 

Capability and External Green 

Integration for Green and 

Financial Performance in 

Korean Construction Industry 

Journal of Cleaner 

Production 
Mais recentes 

Dost, M. et al 

(2016) 

The Impact of Intellectual 

Capital on Innovation 

Generation and Adoption 

Journal of Intellectual 

Capital  
Mais recentes 

Mattera, M. e 

Baena, V. (2015) 

The Key to Carving Out a High 

Corporate Reputation Based on 

Innovation: Corporate Social 

Responsibility 

Social Responsibility 

Journal 
Mais recentes 

Widodo (2015) 

Strategic Knowledge with 

Strategic Alliance Based to 

Achieve a Sustainable 

Competitive Advantage 

Journal of Economic 

Cooperation and 

Development 

Mais recentes 

Kuznetsova, N. e 

Matveeva, E. 

(2015) 

Accumulation of Social Capital 

as a Competitive Advantage of 

Companies which are Loyal to 

the Principles of Corporate 

Citizenship 

International Journal of 

Economics and Financial 

Issues 

Mais recentes 

Choi, M. (2015) 

The Significance and Effect of 

CSR as a Means of Sustainable 

Growth 

Indian Journal of Science 

and Technology 
Mais recentes 

Hyršlová, J., 

Vnoučková L. e 

Hájek, M. (2015) 

Concept of Sustainable 

Development and 

Competitiveness of Enterprises 

in Chemical Industry 

Chemicke Listy Mais recentes 

Pechlaner, H. e 

Bachinger, M. 

(2014) 

Regional Core Competencies as 

a Basis for Entrepreneurship?: 

International Journal of 

Entrepreneurship and 

Innovation 

Mais recentes 
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The German Hop-Growing Area 

of the Hallertau 

Bueno, E., 

Salmador, M. e 

Longo-Somoza, M. 

(2014) 

Advances in the Identification 

and Measurement of Intellectual 

Capital and Future 

Developments in the Intellectual 

Capital Research Agenda: 

Experience of the Intellectus 

Model and Proposal of a 

Synthetic Index 

Knowledge Management 

Research and Practice 
Mais recentes 

García-Merino, J., 

García-Zambrano, 

L. e Rodriguez-

Castellanos, A. 

(2014) 

Impact of Relational Capital on 

Business Value 

Journal of Information and 

Knowledge Management 
Mais recentes 

De Souza Freire et 

al. (2013) 

Participatory Management: 

Space for the Development of 

Intellectual Capital 

Espacios Mais recentes 

Hatch, N. et al 

(2004) 

Human Capital and Learning as 

a Source of Sustainable 

Competitive Advantage 

Strategic Management 

Journal  
Mais citados 

Roos, G. et al 

(1997) 

Measuring Your Company's 

Intellectual Performance 
Long Range Planning  

Mais citados e mais 

antigos 

Egbu, C. O. et al 

(2005) 

Knowledge Management for 

Sustainable Competitiveness in 

Small and Medium Surveying 

Practices. 

Structural Survey  Mais citados 

Chung, L. H. e 

Gibbons, P. T. 

(1997) 

Corporate Entrepreneurship: The 

Roles of Ideology and Social 

Capital 

Group and Organization 

Management  

Mais citados e mais 

antigos 

Petzick, J. A. et al 

(1999) 

Global Leadership Skills and 

Reputational Capital: Intangible 

Resources for Sustainable 

Competitive Advantage 

Academy of Management 

Executive  
Mais citados 

Johnson, W. H. A. 

(1999) 

Integrative Taxonomy of 

Intellectual Capital: Measuring 

the Stock and Flow of 

Intellectual Capital Components 

in the Firm 

International Journal of 

Technology Management  

Mais citados e mais 

antigos 
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Castro Laszlo, K. e 

Laszlo A. (2002) 

Evolving Knowledge for 

Development: The Role of 

Knowledge Management in a 

Changing World 

Journal of Knowledge 

Management  
Mais citados 

Bernardes, E. S. 

(2010) 

The Effect of Supply 

Management on Aspects of 

Social Capital and the Impact on 

Performance: A Social Network 

Perspective 

Journal of Supply Chain 

Management  
Mais citados 

Rechenthin, D. 

(2004) 

Project Safety as a Sustainable 

Competitive Advantage 
Journal of Safety Research  Mais citados 

Danvila Del Valle, 

I. e Sastre Castillo, 

M. A. (2009) 

Human Capital and Sustainable 

Competitive Advantage: An 

Analysis of the Relationship 

between Training and 

Performance 

International 

Entrepreneurship and 

Management Journal  

Mais citados 

Iturrioz, C. et al 

(2015) 

How to Foster Shared 

Innovation within SMEs' 

Networks: Social Capital and the 

Role of Intermediaries 

European Management 

Journal  
Mais citados 

Roden, S. e 

Lawson, B. (2014) 

Developing Social Capital in 

Buyer-Supplier Relationships: 

The Contingent Effect of 

Relationship-Specific 

Adaptations 

International Journal of 

Production Economics 
Mais citados 

De Leaniz, P. M. e 

Del Bosque, I. R. 

(2013) 

Intellectual Capital and 

Relational Capital: The Role of 

Sustainability in Developing 

Corporate Reputation 

Intangible Capital  Mais citados 

Não identificado 

(1992) 

Networking of Networks: A 

1990s Approach to Information 

for Development 

Asia-Pacific POPIN 

Bulletin  
Mais antigos 

Duffy, J. (2000) Measuring Customer Capital Strategy & Leadership  Mais antigos 

May, P. H. et al 

(2002) 

A Corporate Approach to Social 

Monitoring and Assessment for 

Development in a Fragile 

Environment 

Environmental Monitoring 

and Assessment  
Mais antigos 

Viedma, J. M. 

(2003) 

SCBS Social Capital 

Benchmarking System Profiting 

Journal of Universal 

Computer Science 
Mais antigos 
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from Social Capital when 

Building Network Organisations 

Tabela 7 - Artigos selecionados na base Scopus para a presente pesquisa. Fonte: Elaboração 

própria. 

 

 

3.2 CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

Após análise minuciosa dos artigos selecionados, bem como de artigos 

correlacionados com esses e com grande relevância acadêmica, foram levantadas 18 variáveis 

relacionadas ao capital social com potencial contribuição agregação de valor e posterior 

conquista de vantagem competitiva sustentável. A tabela abaixo lista as variáveis e os autores 

que os identificaram: 

 

 Variável Autores 

1 
Engajamento das partes 

interessadas 

Lee e Yeo (2016), Johnson (1999), Roden e Lawson (2014), Carey et al. 

(2011), Mattera e Baena (2015), Fernández-Pérez, et al.  (2017), Hayton 

(2005) 

2 

Considerações éticas e 

sociais (Responsabilidade 

com comunidades) 

Lee e Yeo (2016), Petzick et al. (1999), May et al. (2002), Toonen 

(1996) 

3 
Identificação de riscos e 

oportunidades 
Lee e Yeo (2016), Adler e Kwon (2002) 

4 
Capacidade de inovação 

compartilhada 

Barney (1991), García-Merino, García-Zambrano e Rodriguez-

Castellanos (2014), Pechlaner e Bachinger (2014), Subramaniam e 

Youndt (2005), Iturrioz et al. (2015), Fernández-Pérez, et al.  (2017), 

Fukuyama (1995), Widodo (2015) 

5 

Canais de comunicação 

densos (incluindo fatores 

de moderação e 

contingência, como 

adaptações específicas de 

determinadas relações) 

Kohli e Jaworski (1990), Walters e Lancaster (2000), Egbu et al. (2005), 

Coleman (1988), Li et al. (2006), Cook et al. (2013), Maurer e Ebers 

(2006) 

6 

Normas rígidas para 

compartilhamento de 

informações 

Kohli e Jaworski (1990), Coleman (1988), Chung e Gibbons (1997), 

Woo et al. (2016), Cannon e Perreault (1999) 

7 
Formação de alianças 

estratégicas 

Doz e Hamel (1998), Widodo (2015), Beattie e Smith (2013), Johnson 

(1999) 

8 

Gerenciamento das 

relações com os clientes 

(respeito, conquista de 

lealdade) 

Walters e Lancaster (2000), Duffy (2000), García-Merino, García-

Zambrano e Rodriguez-Castellanos (2014), Johnson (1999), Roden e 

Lawson (2014), Davey (2017), Walters e Lancaster (1999a) 
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9 

Alta performance de 

práticas organizacionais 

(incluindo divulgação em 

Relatos Integrados) 

Duffy (2000), García-Merino, García-Zambrano e Rodriguez-

Castellanos (2014), Lee e Yeo (2016), O’Brien (2005) 

10 
Monitoramento da 

reputação corporativa 

Petzick et al. (1999), Hyršlová, Vnoučková e Hájek (2015), Mattera e 

Baena (2015), Fombrun (1996), Caves e Porter (1977), Fombrun e 

Shanley (1990) 

11 Conquista da confiança 

Widodo (2015), Roden e Lawson (2014), Petzick et al. (1999), Woo et 

al. (2016), Nahapiet e Ghoshal (1998), Sako e Helper (1998), Iturrioz et 

al. (2015), Cooke, Clifton, e Oleaga (2005); Maskell e Lorenzen (2004), 

Bromiley e Cummings, Nonaka (1994), Edvinsson (2002), Egbu et al. 

(2005), Meador et al. (2016) 

12 

Gerenciamento das 

relações internas da 

empresa 

Johnson (1999), Viedma (2003), O’Brien (2005), Fernández-Pérez, et 

al.  (2017), Adler e Kwon (2002) 

13 

Gerenciamento das 

relações com os 

fornecedores 

Johnson (1999), Viedma (2003), Roden e Lawson (2014), Davey 

(2017), Baker (1990), Burt (2000), Coleman (1988) 

14 Conquista de reciprocidade Roden e Lawson (2014), Iturrioz et al. (2015) 

15 

Expansão da rede de 

relacionamentos para além 

das fronteiras 

organizacionais 

Mattera e Baena (2015), Burt (2009), Baker (1990), Burt (1997) 

16 

Aumento do 

aproveitamento e 

transformação do 

conhecimento (cognição 

compartilhada em rede) 

Widodo, (2015), Dost et al. (2016), Bernardes (2010), Subramaniam e 

Youndt (2005), Teece et al. (1997), Coff e Blyler (2003), Adler e Kwon 

(2002) 

17 

Responsabilidade com 

governo (conformidade 

com normas e sanções) 

Petzick et al. (1999), Rechenthin (2004), May et al. (2002), Toonen 

(1996), Coleman (1988), Chung e Gibbons (1997), Adler e Kwon 

(2002) 

18 

Responsabilidade com o 

meio ambiente 

(sustentabilidade) 

Morr e Webb (2005), Klein e Dawar (2004), De Leaniz e Del Bosque 

(2013), May et al. (2002) 

Tabela 8 - Variáveis no capital social com potencial contribuição para agregação de valor e 

conquista de vantagem competitiva sustentável. Fonte: Elaboração própria. 

 

Considerando as variáveis relacionadas na tabela acima, foi gerado um questionário 

composto por 18 perguntas diretas, cada uma referente a uma dessas variáveis, com cinco 

opções de respostas graduadas pela Escala de Likert.  

A escala elaborada foi de cinco pontos, partindo de “Nada Relevante” a 

“Extremamente Relevante”, ou indispensável, passando por “Pouco Relevante”, “Relevante” e 

“Muito relevante”. O ponto neutro da escala é a opção “Relevante”, tendo em vista ser a 
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resposta esperada para todas as opções, uma vez que a literatura já nos fornece essa informação. 

Qualquer desvio dessa resposta, tanto positivamente quanto negativamente, representa um 

acréscimo de conhecimento à literatura já existente. 

A etapa qualitativa dessa pesquisa tem por objetivo o sugerido por Gray (2012), de 

testar proposições teóricas, verificando se são sustentadas pelas evidências. Ela também irá 

gerar dados que serão testados quantitativamente a posteriori. 

O questionário, cuja versão final pode ser encontrada no Apêndice A deste trabalho, 

foi enviado em um primeiro momento para uma amostra por conveniência de 15 empresários 

como base de teste. Além das 18 perguntas previstas no Apêndice A, houve uma décima nona 

pergunta, aberta, permitindo aos respondentes que criticassem o questionário. Uma avaliação 

de todas as respostas foi feita e detectou-se a necessidade de revisar a formulação das questões 

5, 6, 9, 11 e 14, por falta de clareza na versão inicial. Após revisão, o questionário foi enviado 

para uma amostra, cujo tamanho será definido na seção a seguir. 

A análise dos dados que se pretende gerar nessa pesquisa é uma Análise de 

Componentes Principais, que será mais discutida na seção 3.5 deste capítulo, com validação do 

instrumento feita pelo Alfa de Cronbach. Com isso, há que se definir o tamanho da amostra que 

nos leve a um resultado estatisticamente significativo, considerando o número de variáveis que 

se pretende analisar na pesquisa. 

 

3.3 AMOSTRAGEM 

 

Segundo Hair et al. (2005), como regra geral para Análise de Componentes Principais, 

o tamanho mínimo de amostra é de pelo menos 5 vezes o número de variáveis analisadas. 

Contudo, os autores ressaltam que o tamanho ótimo seria de 10 vezes o número de variáveis. 

Bartlett, Kotrlik e Higgins (2001) vão mais a fundo na discussão de tamanho da amostra e 

aplicam uma fórmula para se calcular o tamanho mínimo requerido. Quando abordam amostras 

com dados contínuos, que é o caso dessa pesquisa, apontam a fórmula abaixo como 

determinante do tamanho: 

 

𝑛0 =
𝑡2 ∗ 𝑠2

𝑑2
 

 

Onde t é o valor do t de Student aplicável ao nível de significância escolhido (α), s 

equivale ao desvio padrão estimado na população (segundo os autores, essa estimativa se dá 
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pela divisão do número de pontos da escala de Likert utilizada por esse mesmo número menos 

1 (no caso, teremos 5/4 = 1,25). Finalmente, d é a margem de erro aceitável no estudo em 

questão (esse cálculo é feito multiplicando-se o número de pontos da escala de Likert pelo erro 

que o pesquisador tolera em seu estudo). 

Bartlett, Kotrlik e Higgins (2001) desenvolveram uma tabela contendo os tamanhos de 

amostra calculados para determinados valores de t, s e d. A coluna aplicável a esse estudo pode 

ser encontrada abaixo (margem de erro = 3%, α = 5%): 

 

 

 

Tamanho da 

população 

Tamanho da Amostra 

Dados Contínuos (margem de erro = 3%) 

α = 10% 

t = 1,65 

α = 5% 

t = 1,96 

α = 1% 

t = 2,58 

100 46 55 68 

200 59 75 102 

300 65 85 123 

400 69 92 137 

500 72 96 147 

600 73 100 155 

700 75 102 161 

800 76 104 166 

900 76 105 170 

1000 77 106 173 

1500 79 110 183 

2000 83 112 189 

4000 83 119 198 

6000 83 119 209 

8000 83 119 209 

10000 83 119 209 

Tabela 9 – Tabela para determinar os tamanhos mínimos de amostra. Fonte: adaptado de 

Bartlett, Kotrlik e Higgins (2001). 
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Pode-se notar um comportamento padronizado para tamanhos de população a partir de 

6000 nos três valores de α. Como esse estudo pretende abranger a maior população possível, 

com α = 5%, o tamanho mínimo de amostra deve ser de 119 respondentes. 

Contudo, Bartlett, Kotrlik e Higgins (2001) frisam que, para estudos com Análise de 

Componentes Principais, o número de respondentes por variável analisada não pode ser inferior 

a cinco (o que nos levaria a um tamanho mínimo de amostra de 5*18 = 90). Eles alegam ainda 

que alguns autores mais conservadores, consideram dez respondentes por variável a razão ótima 

para se obter o melhor tamanho de amostra - corroborando com Hair et al. (2005) – (nosso 

tamanho de amostra deveria, então, ser de 10*18 = 180). Os autores concluem com um último 

critério para pesquisas com Análise de Componentes Principais: o tamanho mínimo de amostra 

não pode nunca ser inferior a 100 observações. Isso porque um aumento no tamanho da amostra 

irá diminuir o nível de aceitável de significância dos fatores. 

Dessa maneira, esse estudo buscou o tamanho ótimo de 180 respondentes em uma 

população de empresários e especialistas em Capital Social e Inteligência de Mercado. Contudo, 

como não houve tempo hábil para alcançar esse número, um tamanho mínimo de 119 

respondentes foi atingido para se avançar com a pesquisa. 

 

3.4 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

O coeficiente Alfa foi desenvolvido por Lee Cronbach em 1951 (Cronbach, 1951) para 

gerar uma medida de consistência interna de um teste ou escala; ele é expressado por um 

número de 0 a 1. A consistência interna descreve até que ponto todos os itens de um teste ou 

questionário medem o mesmo conceito ou constructo e, portanto, estão conectados à inter-

relação dos itens dentro do teste (TAVAKOL E DENNICK, 2011). 

Esse coeficiente é uma das medidas de confiabilidade mais utilizadas nas ciências 

sociais e organizacionais. Segundo Bonnett e Wright (2015), ele descreve a confiabilidade da 

soma (ou média) de q medidas, que podem representar ocasiões, formatos alternativos ou itens 

de questionários ou testes. Quando essas medidas representam a última opção (itens de 

questionários ou testes), que é a aplicabilidade mais comum, o Alfa de Cronbach é descrito 

como uma medida de consistência interna de confiabilidade. 

Para Hatcher (1994), o Alfa de Cronbach é um índice de confiabilidade associado à 

variação descrita pelos valores reais do “constructo subjacente”. Constructo é a variável 

hipotética que está sendo medida na pesquisa. Santos (1999) complementa ainda afirmando que 
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o coeficiente determina a consistência interna ou a correlação média de itens em um instrumento 

de pesquisa para calibrar sua confiabilidade. 

Gliem e Gliem (2003) afirmam que, ao se utilizar escala de Likert, é mandatório que 

se calcule e registre o Alfa de Cronbach para mensurar a consistência interna dessa escala. 

Hora, Monteiro e Arica (2010) adicionam que esse coeficiente é uma correlação média 

entre as perguntas de um questionário. Considerando que todos os itens desse questionário se 

valem da mesma escala de medição, o α é calculado a partir da seguinte equação: 

 

α = (
𝑘

𝑘 − 1
) ∗ (1 −

∑ 𝑠𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑠𝑡
2 ) 

 

Onde: 

k   corresponde ao número de itens do questionário; 

𝑠𝑖
2 corresponde à variância de cada item; 

𝑠𝑡
2 corresponde à variância total do questionário, determinada como a soma de todas 

as variâncias. 

Além disso, afirmam que a aplicação do Alfa de Cronbach possui alguns pressupostos, 

como: 

 “O questionário deve estar dividido e agrupado em dimensões, ou seja, questões que 

tratam de um mesmo aspecto” 

 “O questionário deve ser aplicado a uma amostra significativa e heterogênea” 

 “A escala já deve estar validada” 

 

Nunnaly (1978), Urdan (2001), Freitas e Rodrigues (2005), Oviedo e Campo-Arias 

(2005) e Milan e Trez (2005) indicaram o valor de 0,7 como o menor valor do Alfa de Cronbach 

aceitável para que a escala seja confiável. Segundo Santos (1999), contudo, há autores que 

indiquem valores menores como aceitáveis. Hora, Monteiro e Arica (2010) afirmam que há 

também autores que não fazem nenhuma menção a valores mínimos, como Maçada et al (2000), 

Mato e Veiga (2000), Xexeo (2001), Miguel e Salomi (2004) e Salomi et al (2005).  

Já George e Mallery (2003) estabeleceram as seguintes regras gerais: 

α > 0,9 – Excelente 

α > 0,8 – Bom 

α > 0,7 – Aceitável 

α > 0,6 – Questionável  
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α > 0,5 – Fraco 

α < 0,5 – Inaceitável 

 

Santos (1999) afirma que, quanto maior o valor, mais confiável é a escala gerada. 

Gliem e Gliem (2003) corroboram com a ideia, alegando que quanto mais o Alfa de Cronbach 

se aproximar de 1, maior a consistência interna dos itens da escala. Contudo, alertam para o 

fato de que, embora o aumento no valor de Alfa seja parcialmente dependente do número de 

itens da escala, é importante frisar que isso tem retornos decrescentes. Sendo assim, um valor 

de 0,8 para Alfa é provavelmente um objetivo razoável de ser alcançado. 

Por outro lado, Tavakol e Dennick (2011), alegam ser recomendável que o Alfa de 

Cronbach tenha um valor máximo de 0,9. Isso porque valores mais altos podem sugerir 

redundâncias no teste e mostrar que ele deve ser encurtado ou resumido. 

Nessa pesquisa, o valor de α = 0,7 será o adotado como mínimo aceitável e o de α = 

0,9 como o máximo aceitável. 

Freitas e Rodrigues (2005) ressaltam que há a possibilidade de não se obterem 

respostas para alguns itens do questionário e estabelecem que o pesquisador deve seguir uma 

das opções abaixo: 

 Substituir as respostas em branco pelo valor zero 

 Ignorar todas as demais respostas do avaliador, eliminando-o da análise 

 Substituir as respostas em branco por um valor aleatório da escala de 

julgamento 

 Substituir as respostas em branco pela média dos valores respondidos no item 

 

Nessa pesquisa, a última opção – de se substituírem as respostas em branco pelo valor 

médio das respostas desse mesmo item – será a adotada. 

 

3.5 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Como o objetivo central dessa pesquisa visa identificar as variáveis relacionadas ao 

capital social que geram agregação de valor e atuam como fonte de vantagem competitiva 

sustentável, a utilização da Análise de Componentes Principais como ferramenta estatística se 

mostra particularmente adequada. Isso porque ela tem a capacidade de examinar os padrões 

para um número de variáveis alto e de detectar se há a possibilidade de condensar ou resumir 

as informações em um conjunto menor de fatores, denominados fatores latentes (Hair et al., 
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2005). Esses fatores latentes irão auxiliar um posterior conjunto de diretrizes - que impulsione 

empresas a medir e divulgar cada vez mais seu ativo intangível social - a ser gerado em estudos 

futuros.  

Além disso, antes de se partir para uma análise mais robusta como a Análise de 

Componentes Principais, será feita uma avaliação por Estatística Descritiva, de modo a verificar 

corroboração ou não de cada variável analisada às vistas da literatura.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após distribuição do questionário no período de 3 a 14 de setembro, conseguiram-se 

obter 124 respostas, o que se enquadrou no critério estabelecido previamente, de, no mínimo, 

119 respondentes.  

As respostas foram transferidas para o software SPSS para inicialmente calcular-se o 

Alfa de Cronbach. O Alfa total encontrado para a escala foi de 0,864, estando totalmente dentro 

do intervalo pré-estabelecido como aceitável para a pesquisa (entre 0,7 e 0,9). Sendo assim, é 

possível afirmar que houve validação satisfatória do instrumento como um todo. 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

Para verificar o comportamento das variáveis individualmente, foi analisada a 

frequência de respostas para cada uma delas. Os resultados são exibidos nas seções a seguir: 

4.1.1 Variável 1 - Engajamento das partes interessadas 

 

 

Tabela 10 – Frequências de respostas para a questão 1. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 3 - Frequências de respostas para a questão 1. Fonte: Elaboração própria. 

 

1 2 3 4 5

Nada 

Relevante

Pouco 

Relevante
Relevante

Muito 

Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
3 2 7 50 62 124

Frequência 

Relativa (%)
2,4% 1,6% 5,6% 40,3% 50,0% 100%

MODA = 5,0

TotalEscala
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O Gráfico 3 mostra que 2,4% dos respondentes classificaram o engajamento das partes 

interessadas uma variável com irrelevante contribuição para agregação de valor e posterior 

conquista de vantagem competitiva sustentável. Pode-se notar também que 1,6% acreditam ser 

pouco relevante, 5,6% classificam como relevante, 40,3% como muito relevante e, finalmente, 

50% acreditam que essa variável seja indispensável. 

Sendo assim, fica evidente que os pensamentos contidos na tabela abaixo foram 

corroborados: 

 

 

Pensamento Autores 

A incorporação do engajamento das partes 

interessadas ao modelo de negócios e 

estratégia de uma empresa pode ser fonte de 

vantagem competitiva. 

Lee e Yeo (2016) 

A habilidade de uma empresa para interagir 

positivamente com os membros de sua 

comunidade empresarial para estimular o 

potencial de geração de riqueza a tornará 

impossível de ser imitada e, por conseguinte, 

será uma fonte de vantagem competitiva 

sustentável. 

Johnson (1999) 

Empresas que incluem os interesses de suas 

partes interessadas na criação de 

conhecimento e no processo de inovação 

estão aptas a aprimorar seus ativos 

intangíveis e, consequentemente, a agregar 

valor. 

Mattera e Baena (2015) 

Tabela 11 – Referências à variável da questão 1. Fonte: Elaboração própria. 
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4.1.2 Variável 2 - Considerações éticas e sociais (Responsabilidade com comunidades) 

 

 

Tabela 12 - Frequências de respostas para a questão 2. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Gráfico 4 - Frequências de respostas para a questão 2. Fonte: Elaboração própria. 

 

Pelo Gráfico 4 observa-se que 1,6% consideraram considerações éticas e sociais como 

uma variável irrelevante, 14,5% como pouco relevante, 30,6% como relevante, 32,3% como 

muito relevante e 21% como indispensável.  

Dessa maneira, pode-se notar que 83,9% dos respondentes estão de acordo com o 

exposto pelos autores Lee e Yeo (2016), Petzick et al. (1999), May et al. (2002), conforme 

tabela abaixo: 

Pensamento Autores 

A integração de considerações éticas e sociais 

ao modelo de negócios e estratégia de uma 

empresa pode ser fonte de vantagem 

competitiva. 

Lee e Yeo (2016) 

1 2 3 4 5

Nada 

Relevante

Pouco 

Relevante
Relevante

Muito 

Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
2 18 38 40 26 124

Frequência 

Relativa (%)
1,6% 14,5% 30,6% 32,3% 21,0% 100%

MODA = 4,0

TotalEscala



76 

 

Empresas de sucesso aumentam seu valor 

agindo com responsabilidade com as 

comunidades. 

Petzick et al. (1999) 

Há agregação de valor quando se acompanha 

de perto os impactos de um projeto em 

comunidades locais, tomando as decisões 

apropriadas para reduzir qualquer impacto 

negativo. 

May et al. (2002) 

Tabela 13 - Referências à variável da questão 2. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.3 Variável 3 - Identificação de riscos e oportunidades 

 

 

Tabela 14 - Frequências de respostas para a questão 3. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 5 - Frequências de respostas para a questão 3. Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 5 mostra que 10,5% dos respondentes consideraram a identificação de riscos 

e oportunidades uma variável relevante, 46% classificaram essa variável como muito relevante 

e 43,5% como indispensável. 

3 4 5

Relevante
Muito 

Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
13 57 54 124

Frequência 

Relativa (%)
10,5% 46,0% 43,5% 100%

MODA = 4,0

TotalEscala
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Sendo assim, é possível afirmar que 100% dos respondentes foram de acordo com o 

estabelecido pelos autores abaixo: 

 

 

Pensamento Autores 

A incorporação da identificação de riscos e 

oportunidades ao modelo de negócios e 

estratégia de uma empresa pode ser fonte de 

vantagem competitiva. 

Lee e Yeo (2016) 

Esses autores elaboraram um modelo comum 

conceitual que identifica os riscos e 

oportunidades do capital social, sugerindo 

que esse fator atua como potencial agregador 

de valor. 

Adler e Kwon (2002) 

Tabela 15 - Referências à variável da questão 3. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.4 Variável 4 - Capacidade de inovação compartilhada 

 

 

Tabela 16 - Frequências de respostas para a questão 4. Fonte: Elaboração própria. 

 

2 3 4 5

Pouco 

Relevante
Relevante Muito Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
5 39 66 14 124

Frequência 

Relativa (%)
4,0% 31,5% 53,2% 11,3% 100%

MODA = 4,0

TotalEscala
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Gráfico 6 - Frequências de respostas para a questão 4. Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 6 evidencia que 4% consideram a capacidade de inovação compartilhada 

como uma variável pouco relevante. Já 31,5% consideram essa variável como relevante, 53,2% 

como muito relevante e 11,3% como indispensável. 

Conclui-se, portanto, que 96% dos respondentes apoiam os autores abaixo: 

 

 

Pensamento Autores 

O capital social existente em uma rede de 

relacionamentos se torna um ativo valioso, 

para o desenvolvimento de uma estratégia de 

inovação compartilhada e, por conseguinte, 

conquista de valor. 

Iturrioz et al. (2015) 

A abordagem baseada em recursos reforça 

que em épocas conturbadas e de rápidas 

mudanças tecnológicas e nas necessidades da 

indústria e do cliente, vantagens competitivas 

sustentáveis se devem principalmente aos 

recursos e capacidades da empresa, como a 

capacidade de inovação. 

Barney (1991, 1999); Grant (1991, 1998a, 

b); Teece et al. (1997) 

O capital social é um recurso importante, 

baseado em suas ações de suporte que 

abrangem, dentre outros fatores, a capacidade 

de inovação, podendo atuar como fonte de 

vantagem competitiva. 

Subramaniam e Youndt (2005) 
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A habilidade de uma empresa em 

implementar o processo de inovação pode ser 

uma importante fonte de vantagem 

competitiva. 

Widodo (2015) 

Tabela 17 - Referências à variável da questão 4. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.5 Variável 5 - Canais de comunicação densos (incluindo fatores de moderação e 

contingência, como adaptações específicas de determinadas relações) 

 

Tabela 18 - Frequências de respostas para a questão 5. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Gráfico 7 - Frequências de respostas para a questão 5. Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao se analisar o Gráfico 7, pode-se verificar que 1,6% consideram canais de 

comunicação densos como uma variável irrelevante ou pouco relevante. Já 21,8% a consideram 

relevante, 39,5% muito relevante e 37,1% indispensável. 

Desses números, conclui-se que 98,4% dos respondentes corroboram com o 

pensamento dos autores abaixo: 

 

Pensamento Autores 

1 2 3 4 5

Nada 

Relevante

Pouco 

Relevante
Relevante

Muito 

Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
1 1 27 49 46 124

Frequência 

Relativa (%)
0,8% 0,8% 21,8% 39,5% 37,1% 100%

MODA = 4,0

TotalEscala
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Se os canais de comunicação forem densos, a 

capacidade de resposta da empresa à 

inteligência de mercado é fortalecida, 

gerando potencial conquista de vantagem 

competitiva sustentável. 

Kohli e Jaworski (1990) 

Canais de comunicação densos, dentre outros 

fatores, foram identificados como requisitos 

essenciais na habilidade de conselhos para 

obter feedback dos membros, o que, por sua 

vez, é crítico para sua performance e 

agregação de valor. 

Cook et al. (2013) 

A capacidade de comunicação, acarretando o 

aumento de informações disponíveis para os 

concorrentes, pode ser um ativo estratégico 

de vantagem competitiva. 

Li et al. (2006) 

O valor do capital social e de suas dimensões 

depende de fatores de moderação e 

contingência, como adaptações específicas 

de determinadas relações, que são únicas para 

cada uma delas. Com a correta administração 

desses fatores, há potencial agregação de 

valor à empresa. 

Maurer e Ebers (2006) 

Tabela 19 - Referências à variável da questão 5. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.6 Variável 6 - Normas rígidas para compartilhamento de informações 
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Tabela 20 - Frequências de respostas para a questão 6. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 8 - Frequências de respostas para a questão 6. Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 8 descreve que um somatório de 10,5% consideram normas rígidas para 

compartilhamento de informações como uma variável irrelevante ou pouco relevante. Contudo, 

um total de 89,5% dos respondentes concordam com os autores abaixo: 

 

 

Pensamento Autores 

Se as normas para compartilhamento de 

informações forem rígidas, a capacidade de 

resposta da empresa à inteligência de 

mercado é fortalecida, gerando potencial 

conquista de vantagem competitiva 

sustentável. 

Kohli e Jaworski (1990) 

Se os canais de informação estiverem abertos 

na organização, e se ela possuir normas 

rígidas para o compartilhamento de 

informações, a empresa pode economizar 

Coleman (1988) 

1 2 3 4 5

Nada 

Relevante

Pouco 

Relevante
Relevante

Muito 

Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
3 10 41 45 25 124

Frequência 

Relativa (%)
2,4% 8,1% 33,1% 36,3% 20,2% 100%

MODA = 4,0

Escala Total
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superando as fronteiras de pessoal, 

explorando as relações sociais entre os 

participantes da organização e, com isso, 

agregar valor. 

É possível afirmar que o compartilhamento 

de informações pode ser considerado como 

um capital social que auxilia empresas a 

fortalecer sua própria competitividade. 

Woo et al. (2016) 

Questões mais delicadas como normas de 

compartilhamento de informações na 

organização, se deixadas de lado, podem 

originar redução do capital e, por 

conseguinte, gerar perda de valor 

organizacional. 

Chung e Gibbons (1997) 

Tabela 21 - Referências à variável da questão 6. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.7 Variável 7 - Formação de alianças estratégicas 

 

 

Tabela 22 - Frequências de respostas para a questão 7. Fonte: Elaboração própria. 

 

2 3 4 5

Pouco 

Relevante
Relevante Muito Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
6 37 52 29 124

Frequência 

Relativa (%)
4,8% 29,8% 41,9% 23,4% 100%

MODA = 4,0

Escala Total
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Gráfico 9 - Frequências de respostas para a questão 7. Fonte: Elaboração própria. 

 

Do Gráfico 9 pode-se notar que que uma parcela de 4,8% dos respondentes consideram 

a formação de alianças estratégicas uma variável pouco relevante para agregação de valor. Por 

outro lado, nota-se que que a expressiva maioria, 95,2%, considera essa uma variável com 

relevância considerável, apoiando o descrito pelos autores abaixo: 

  

 

 

Pensamento Autores 

A necessidade de se tomar vantagem de 

habilidades e capacidades desconhecidas 

provenientes de redes interdependentes de 

alianças e acordos de cooperação é uma 

condição “sine qua non” para a criação de 

capacidades essenciais próprias que podem 

levar a vantagens competitivas sustentáveis 

Doz e Hamel (1998) 

Alianças estratégicas são reconhecidas como 

uma maneira efetiva de sustentar a vantagem 

competitiva através do gerenciamento de 

conhecimento 

Widodo (2015) 

O valor não é mais criado pela atuação 

autônoma de empresas, mas pela atuação 

conjunta da organização com partes externas 

a ela. Essa parceria pode ser em arranjos 

Beattie e Smith (2013) 
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informais com fornecedores ou em alianças 

formais 

Tabela 23 - Referências à variável da questão 7. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.8 Variável 8 - Gerenciamento das relações com os clientes (respeito, conquista de 

lealdade) 

 

 

Tabela 24 - Frequências de respostas para a questão 8. Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 10 - Frequências de respostas para a questão 8. Fonte: Elaboração própria. 

 

É visível pelo Gráfico 10, que uma minoria de apenas 2,4% dos respondentes 

acreditam que o gerenciamento das relações com os clientes tem pouca ou nenhuma relevância 

para agregar valor e gerar vantagem competitiva sustentável a empresas.  

A grande maioria (97,6%), por outro lado, está de acordo com o exposto pelos autores 

abaixo: 

Pensamento Autores 

O gerenciamento das relações com os 

clientes agrega valor à empresa. Dessa 

maneira, deve-se utilizar essa relação para 

criar vantagem competitiva. 

Walters e Lancaster (2000) 

1 2 3 4 5

Nada 

Relevante

Pouco 

Relevante
Relevante

Muito 

Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
1 2 13 43 65 124

Frequência 

Relativa (%)
0,8% 1,6% 10,5% 34,7% 52,4% 100%

MODA = 5,0

Escala Total
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Os relacionamentos de uma organização com 

seus clientes representam um valor 

significativo para ela. 

Duffy (2000) 

O cliente e sua satisfação se tornaram a meta 

de empresas, sendo o principal caminho para 

se atingir uma excelência sustentável em 

performance. Empresas que melhoram suas 

relações com os clientes e, por conseguinte, 

sua satisfação, irão atingir uma performance 

melhor e aumentar seu valor. 

García-Merino, García-Zambrano e 

Rodriguez-Castellanos (2014) 

Facilitar o processo de comercialização e as 

relações dialógicas com clientes agrega valor 

à organização. 

Davey (2017) 

Tabela 25 - Referências à variável da questão 8. Fonte: Elaboração própria. 

4.1.9 Variável 9 - Alta performance de práticas organizacionais (incluindo divulgação em 

Relatos Integrados) 

 

 

Tabela 26 - Frequências de respostas para a questão 9. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 11 - Frequências de respostas para a questão 9. Fonte: Elaboração própria. 

 

2 3 4 5

Pouco 

Relevante
Relevante Muito Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
11 43 44 26 124

Frequência 

Relativa (%)
8,9% 34,7% 35,5% 21,0% 100%

MODA = 4,0

Escala Total
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Ao se analisar o Gráfico 11, é possível notar que 8,9% dos respondentes consideram a 

alta performance de práticas organizacionais uma variável pouco relevante. Além disso, 34,7% 

consideram essa variável relevante, 35,5% muito relevante e 21% indispensável. 

Sendo assim, pode-se dizer que 91,1% dos respondentes corroboram com os autores 

abaixo: 

Pensamento Autores 

Adquirir vantagem competitiva exige uma 

combinação em fatores, incluindo alta 

performance de práticas organizacionais.  

Duffy (2000) 

Empresas com uma maior divulgação em 

relatos integrados apresentam uma 

performance melhor que aquelas com menor 

divulgação em relatos, em termos do 

mercado de ações e performance contábil e 

isso pode ser refletido em um aumento na 

valoração delas. 

Lee e Yeo (2016) 

Tabela 27 - Referências à variável da questão 9. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.10 Variável 10 - Monitoramento da reputação corporativa 

 

 

Tabela 28 - Frequências de respostas para a questão 10. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

1 2 3 4 5

Nada 

Relevante

Pouco 

Relevante
Relevante

Muito 

Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
2 9 40 54 19 124

Frequência 

Relativa (%)
1,6% 7,3% 32,3% 43,5% 15,3% 100%

MODA = 4,0

Escala Total
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Gráfico 12 - Frequências de respostas para a questão 10. Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 12 deixa claro que 1,6% dos respondentes acreditam que o monitoramento 

da reputação corporativa seja irrelevante para a agregação de valor a empresas. Outros 7,3% 

acham pouco relevante, 32,3% relevante, 43,5% muito relevante e 15,3% indispensável. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que 91,1% dos respondentes concordam com o que 

foi afirmado pelos autores abaixo: 

 

 

 

 

Pensamento Autores 

O monitoramento da reputação corporativa 

está diretamente ligado à capacidade de 

acelerar a prosperidade das partes 

interessadas e, por conseguinte, conquistar 

vantagem competitiva sustentável. 

A vantagem competitiva sustentável é o 

resultado de uma capacidade diferencial 

devida em grande parte a alavancagem dos 

recursos intangíveis das habilidades dos 

líderes e dos ativos de reputação. 

Petzick et al. (1999) 

A reputação corporativa atrai futuros 

candidatos à empresa e os impactos de uma 

reputação positiva podem diminuir os custos 

operacionais e influenciar positivamente a 

Hyršlová, Vnoučková e Hájek (2015) 
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produtividade, sendo potencial fonte de 

vantagem competitiva. 

Uma reputação corporativa avançada age 

como um ativo intangível e uma fonte de 

vantagem estratégica, aumentando a 

capacidade a longo prazo de empresas a gerar 

valor 

Caves e Porter (1977) 

Pode-se dizer que uma boa reputação é 

importante para se obter vantagem 

competitiva. 

Fombrun e Shanley (1990) 

Tabela 29 - Referências à variável da questão 10. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

4.1.11 Variável 11 - Conquista da confiança 

 

 

Tabela 30 - Frequências de respostas para a questão 11. Fonte: Elaboração própria. 

 

2 3 4 5

Pouco 

Relevante
Relevante Muito Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
4 9 61 50 124

Frequência 

Relativa (%)
3,2% 7,3% 49,2% 40,3% 100%

MODA = 4,0

Escala Total
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Gráfico 13 - Frequências de respostas para a questão 11. Fonte: Elaboração própria. 

 

Verificando o exposto no Gráfico 13, é possível perceber que a grande maioria dos 

respondentes, um total de 96,8%, concorda que a conquista da confiança das partes interessadas 

é uma variável relevante para a agregação de valor em organizações, contra apenas 3,2% dos 

respondentes, que afirmaram não haver relevância nessa variável. 

Dessa forma, é possível confirmar que a maioria dos respondentes segue o exposto 

pelos autores abaixo: 

Pensamento Autores 

A confiança se refere à expectativa que os 

atores irão apresentar em uma maneira 

mutuamente aceitável, incluindo uma 

expectativa de que nenhuma das partes irá 

explorar a vulnerabilidade da outra. Esse 

fator pode atuar como potencial agregador de 

valor. 

Sako e Helper (1998) 

A confiança em particular é crítica para o 

desenvolvimento de estruturas sociais, 

fornecendo um lubrificante notoriamente 

eficiente para a cooperação e intercâmbio 

econômicos, podendo aumentar o valor de 

organizações aos olhos dos acionistas. 

Cooke, Clifton e Oleaga (2005); Maskell e 

Lorenzen (2004); Sako e Helper (1998) 

A confiança está diretamente atrelada a um 

criterioso sistema que constrói o senso 

comum para uma performance confiável e, 

Edvinsson (2002) 
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por conseguinte, potencial conquista de 

vantagem competitiva 

Construir capital social – confiança e redes de 

relacionamento – e empregar líderes que 

incluam esse objetivo como um dos fatores 

principais em sua estratégia de negócios, 

pode gerar ganhos substanciais na 

performance da empresa, podendo ser uma 

fonte de vantagem competitiva. 

Meador et al. (2016) 

Tabela 31 - Referências à variável da questão 11. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.12 Variável 12 - Gerenciamento das relações internas da empresa 

 

 

Tabela 32 - Frequências de respostas para a questão 12. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 14 - Frequências de respostas para a questão 12. Fonte: Elaboração própria. 

 

Já o Gráfico 14, mostra que 5,6% dos respondentes consideram o gerenciamento das 

relações internas da empresa algo com pouca relevância para agregação. Contudo, a maioria 

absoluta, 94,4%, está de acordo com os autores abaixo: 

2 3 4 5

Pouco 

Relevante
Relevante Muito Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
7 36 58 23 124

Frequência 

Relativa (%)
5,6% 29,0% 46,8% 18,5% 100%

MODA = 4,0

Escala Total
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Pensamento Autores 

Investindo no desenvolvimento de suas 

relações internas, uma empresa pode reforçar 

sua força coletiva e aumentar sua capacidade 

para ações coletivas, sendo esse um fator 

potencial para agregação de valor. 

Adler e Kwon (2002) 

Para gerar capital social e, posteriormente, 

agregar valor à empresa e galgar a vantagem 

competitiva sustentável, a organização deve 

fomentar a colaboração entre seus 

empregados e as unidades organizacionais 

por meio de grupos de trabalho para 

desenvolverem tarefas complexas, 

promovendo interações para geração de redes 

de conhecimento ou implementação de 

programas de feedback para aumentar a troca 

de conhecimento entre os colaboradores. 

Fernández-Pérez et al. (2017) 

O capital social pode ser considerado como 

algo que pode ser construído, ou perdido, por 

arranjos institucionais ou organizacionais, 

que precisam ser ajustados para se adequarem 

a novas exigências. Obtendo-se sucesso 

nessa construção, a possibilidade de se 

alcançar vantagem competitiva sustentável se 

faz presente. 

O’Brien (2005) 

Tabela 33 - Referências à variável da questão 12. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.13 Variável 13 - Gerenciamento das relações com os fornecedores 
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Tabela 34 - Frequências de respostas para a questão 13. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 15 - Frequências de respostas para a questão 13. Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 15 deixa evidente que 6,5% dos respondentes acreditam que o 

gerenciamento das relações com os fornecedores é algo irrelevante para a agregação de valor 

em empresas. Já 30,6% acham ser essa uma variável relevante, 49,2% muito relevante e 13,7% 

dizem ser indispensável. 

É possível, portanto, notar que a maioria dos respondentes corrobora com o 

pensamento dos autores abaixo: 

 

Pensamento Autores 

Propõe o conceito de empresas inteligentes 

como um novo paradigma para uma nova era 

de se criar vantagem competitiva sustentável. 

Elas focam em criar e explorar as atividades 

e competências essenciais e em confiar nas 

capacidades dos fornecedores externos para 

outras atividades consideradas como não 

estratégicas ou não essenciais. 

Viedma (2003) 

2 3 4 5

Pouco 

Relevante
Relevante Muito Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
8 38 61 17 124

Frequência 

Relativa (%)
6,5% 30,6% 49,2% 13,7% 100%

MODA = 4,0

Escala Total
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Facilitar o processo de comercialização e as 

relações com fornecedores também agrega 

valor à organização. 

Davey (2017) 

Como técnica de mensuração de intangíveis 

para se atingir posteriormente vantagem 

competitiva sustentável, o autor apresentou 

alguns indicadores, como o indicador 

qualitativo referente às relações com 

fornecedores, incluindo auditorias para 

monitorar as relações com fornecedores, 

aplicados, por exemplo, para a certificação na 

ISO 9001. 

Johnson (1999) 

Tabela 35 - Referências à variável da questão 13. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.14 Variável 14 - Conquista de reciprocidade 

 

 

Tabela 36 - Frequências de respostas para a questão 14. Fonte: Elaboração própria. 

 

1 2 3 4 5

Nada 

Relevante

Pouco 

Relevante
Relevante

Muito 

Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
1 11 42 44 26 124

Frequência 

Relativa (%)
0,8% 8,9% 33,9% 35,5% 21,0% 100%

MODA = 4,0

Escala Total
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Gráfico 16 - Frequências de respostas para a questão 14. Fonte: Elaboração própria. 

 

Pela verificação do Gráfico 16, pode-se identificar que 0,8% dos respondentes 

consideram a conquista de reciprocidade uma variável irrelevante no contexto dessa pesquisa. 

Outros 8,9% acham pouco relevante, 33,9% relevante, 35,5% muito relevante e 21% 

indispensável. 

Com isso, tem-se que 90,3% dos respondentes estão de acordo com os autores abaixo: 

 

Pensamento Autores 

Para uma organização crescer e agregar valor 

ao longo de grandes períodos de tempo, a 

reciprocidade precisa ser considerada, pois 

transforma indivíduos de individualistas em 

membros de uma comunidade com interesses 

comuns. 

Iturrioz et al. (2015) 

Como técnica de mensuração de intangíveis 

para se atingir posteriormente vantagem 

competitiva sustentável, os autores 

apresentaram, dentre outros, um indicador 

caracterizado por “altos níveis de 

reciprocidade” 

Roden e Lawson (2014) 

Tabela 37 - Referências à variável da questão 14. Fonte: Elaboração própria. 
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4.1.15 Variável 15 - Expansão da rede de relacionamentos para além das fronteiras 

organizacionais 

 

 

Tabela 38 - Frequências de respostas para a questão 15. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 17 - Frequências de respostas para a questão 15. Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 17 mostra que apenas 14,5% dos respondentes consideram a expansão da 

rede de relacionamentos para além das fronteiras organizacionais uma variável irrelevante ou 

pouco relevante para a agregação de valor em empresas. Contudo, pode-se notar que a maioria 

dos respondentes, 85,5%, são a favor do exposto pelos autores abaixo: 

 

Pensamento Autores 

Empresas que busquem partes interessadas 

globalmente e que as considerem como parte 

importante de seus planos de negócios - têm 

um número maior de partes interessadas, o 

que também evidencia uma relação positiva 

com seus ativos intangíveis, constituindo 

uma potencial fonte de vantagem competitiva 

sustentável. 

Mattera e Baena (2015) 

1 2 3 4 5

Nada 

Relevante

Pouco 

Relevante
Relevante

Muito 

Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
1 17 45 40 21 124

Frequência 

Relativa (%)
0,8% 13,7% 36,3% 32,3% 16,9% 100%

MODA = 3,0

Escala Total
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O conceito de capital social e a agregação de 

valor gerada por seu aperfeiçoamento, podem 

ser aplicados a uma gama maior de 

fenômenos sociais, como relações dentro e 

fora das fronteiras organizacionais. 

Burt (2009) 

Relacionamentos sociais entre empresas são 

uma fonte de vantagem competitiva. 
Baker (1990); Burt (1997) 

Tabela 39 - Referências à variável da questão 15. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.16 Variável 16 - Aumento do aproveitamento e transformação do conhecimento (cognição 

compartilhada em rede) 

 

 

Tabela 40 - Frequências de respostas para a questão 16. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 18 - Frequências de respostas para a questão 16. Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao se analisar o Gráfico 18, é possível verificar que somente 10,5% dos respondentes 

acreditam que o aumento do aproveitamento e transformação do conhecimento é algo pouco 

relevante para o tema dessa pesquisa. Porém, 89,5% acham que essa variável tem papel 

2 3 4 5

Pouco 

Relevante
Relevante Muito Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
13 43 46 22 124

Frequência 

Relativa (%)
10,5% 34,7% 37,1% 17,7% 100%

MODA = 4,0

TotalEscala
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relevante na agregação de valor em empresas, com posterior conquista de vantagem competitiva 

sustentável.  

Sendo assim, pode-se constatar que a maioria dos respondentes concorda com a ideia 

dos autores abaixo: 

Pensamento Autores 

É necessário intensificar o aproveitamento do 

conhecimento - que nada mais é que o 

desenvolvimento de um novo uso para uma 

competência já existente - para aumentar o 

capital social, que pode ser importante fonte 

de vantagem competitiva. 

Widodo (2015) 

A cognição compartilhada em rede é um 

aspecto importante do capital social, através 

do qual a função de gerenciamento de 

suprimentos afeta o desempenho de uma 

empresa. Esse fator pode atuar como fonte de 

agregação de valor. 

Dost et al. (2016) 

Atingindo cognição compartilhada, empresas 

devem estar aptas a criar respostas mais 

rápidas e inovadoras para as necessidades 

emergentes dos clientes, obtendo vantagem 

competitiva. 

Bernardes (2010) 

Tabela 41 - Referências à variável da questão 16. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.17 Variável 17 - Responsabilidade com governo (conformidade com normas e sanções) 

 

 

Tabela 42 - Frequências de respostas para a questão 17. Fonte: Elaboração própria. 

 

1 2 3 4 5

Nada 

Relevante

Pouco 

Relevante
Relevante

Muito 

Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
2 10 36 34 42 124

Frequência 

Relativa (%)
1,6% 8,1% 29,0% 27,4% 33,9% 100%

MODA = 5,0

TotalEscala
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Gráfico 19 - Frequências de respostas para a questão 17. Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 19 evidencia que 9,7% dos respondentes consideram a responsabilidade 

com o governo uma variável irrelevante ou pouco relevante para a agregação de valor.  

Os outros 90,3%, por sua vez, acreditam que essa é uma variável com relevância 

significativa para o tema desse trabalho, estando de acordo com o escrito pelos autores abaixo: 

Pensamento Autores 

Empresas de sucesso conquistam e 

aumentam sua reputação e, por conseguinte, 

seu valor seguindo alguns passos, como agir 

com responsabilidade com o governo e os 

interesses dos concorrentes, cumprindo com 

os regulamentos e construindo uma 

concorrência leal 

Petzick et al. (1999) 

Há agregação de valor quando a empresa 

acompanha de perto a conformidade de um 

projeto com as normas e sanções vigentes na 

região de instalação, bem como nas áreas 

periféricas. 

May et al. (2002), Toonen (1996) 

As normas e sanções fornecem meios 

efetivos de se encorajar tomadas de ação 

empreendedoras, fracionando os riscos e, 

posteriormente, obtendo-se vantagem 

competitiva. 

Chung e Gibbons (1997) 

Tabela 43 - Referências à variável da questão 17. Fonte: Elaboração própria. 
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4.1.18 Variável 18 - Responsabilidade com o meio ambiente (sustentabilidade) 

 

 

Tabela 44 - Frequências de respostas para a questão 18. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 20 - Frequências de respostas para a questão 18. Fonte: Elaboração própria. 

 

Finalmente, ao se analisar o Gráfico 20, pode-se inferir que 12,9% dos respondentes 

acreditam que a responsabilidade com o meio ambiente é uma variável irrelevante ou pouco 

relevante para a conquista de vantagem competitiva sustentável.  

Contudo, a grande maioria, 87,1%, segue o pensamento dos autores abaixo: 

Pensamento Autores 

Fornecendo informações relevantes às partes 

interessadas sobre a empresa, tratando-se de 

sustentabilidade, as organizações irão obter 

vantagem competitiva baseada em uma boa 

reputação 

De Leaniz e Del Bosque (2013) 

A sustentabilidade pode reduzir o escrutínio 

público, fornecendo licença para operar em 

sociedade e aumentando a tolerância pública 

Klein e Dawar (2004) 

1 2 3 4 5

Nada 

Relevante

Pouco 

Relevante
Relevante

Muito 

Relevante

Extremamente 

Relevante

Frequência 

Absoluta
4 12 32 36 40 124

Frequência 

Relativa (%)
3,2% 9,7% 25,8% 29,0% 32,3% 100%

MODA = 5,0

Escala Total
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mediante tragédias, sendo potencial fonte de 

vantagem competitiva. 

A sustentabilidade se tornou mais evidente 

por conta do aumento no número de 

escândalos financeiros, bem como o grande 

número de expectativas públicas para que as 

empresas façam mais pelo bem-estar da 

população. Se a falta de gestão relacionada à 

sustentabilidade se tornar pública, haverá 

imediata perda de valor da organização. 

Morr e Webb (2005) 

Tabela 45 - Referências à variável da questão 18. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.19 Panorama final das respostas 

 

Comparando todos os gráficos de frequência expostos nesse capítulo, é possível traçar 

um panorama das respostas obtidas, conforme exposto na Tabela 46: 

 

Variável 
Classificação 

Majoritária 
Percentual 

F1 Extremamente Relevante 50,0% 

F2 Muito Relevante 32,3% 

F3 Muito Relevante 46,0% 

F4 Muito Relevante 53,2% 

F5 Muito Relevante 39,5% 

F6 Muito Relevante 36,3% 

F7 Muito Relevante 41,9% 

F8 Extremamente Relevante 52,4% 

F9 Muito Relevante 35,5% 

F10 Muito Relevante 43,5% 

F11 Muito Relevante 49,2% 

F12 Muito Relevante 46,8% 

F13 Muito Relevante 49,2% 

F14 Muito Relevante 35,5% 

F15 Relevante 36,3% 

F16 Muito Relevante 37,1% 

F17 Extremamente Relevante 33,9% 

F18 Extremamente Relevante 32,3% 

Tabela 46 – Maior incidência de respostas por questão. Fonte: Elaboração própria. 
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A partir dessas informações, pode-se resumir o cenário de respostas, conforme Tabela 

47: 

 

Classificação Majoritária Variáveis 

Extremamente relevante F1, F8, F17, F18 

Muito Relevante F2, F3, F4, F5, F6, F7, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F16 

Relevante F15 

Tabela 47 – Resumo das respostas obtidas. Fonte: Elaboração própria. 

 

Sendo assim, conclui-se que a totalidade dos respondentes considerou as variáveis 

levantadas pelos diversos autores expostos nesse trabalho como relevantes para a agregação de 

valor em organizações, contribuindo para posterior obtenção de vantagem competitiva 

sustentável. 

Além disso, vale ressaltar que algumas das variáveis não obtiveram nenhuma resposta 

“nada relevante”, o que reforça ainda mais o exposto no parágrafo anterior. Tais variáveis foram 

F3, F4, F7, F9, F11, F12, F13 e F16. A variável F3 foi a única que, além de não obter nenhuma 

resposta “nada relevante”, também não apresentou nenhuma resposta “pouco relevante”. 

 

4.2 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

Em um primeiro momento foi gerada a matriz de correlações. Após obtenção dessa 

matriz, partiu-se para o cálculo das comunalidades, que nada mais são que “a quantia de 

variância explicada pela solução fatorial para cada variável” (Hair et al, 2005). A listagem de 

obtida a partir da matriz de correlação, pode ser encontrada na tabela abaixo: 

 

 Inicial Extração 

F1 0,241 0,377 

F2 0,526 0,643 

F3 0,258 0,223 

F4 0,273 0,198 

F5 0,378 0,418 

F6 0,402 0,406 

F7 0,420 0,415 
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F8 0,337 0,371 

F9 0,310 0,348 

F10 0,359 0,678 

F11 0,348 0,331 

F12 0,442 0,448 

F13 0,459 0,432 

F14 0,485 0,468 

F15 0,494 0,530 

F16 0,493 0,449 

F17 0,494 0,460 

F18 0,612 0,665 

 

Tabela 48 – Matriz de comunalidades. Fonte: Elaboração própria. 

 

Para efeitos dessa pesquisa, pelo menos 30% da variância deve ser explicada por cada 

item, isto é, para que a variável seja considerada na Análise de Componentes Principais, sua 

comunalidade deve ser superior a 0,3. Caso contrário, ela será ignorada.  

Após obtenção da matriz de comunalidades, o teste Bartlett de esfericidade foi 

aplicado. Esse teste identifica a presença de correlações entre as variáveis e determina a 

adequação da análise de componentes principais a uma amostra. “Ele fornece a probabilidade 

estatística de que a matriz de correlação tenha correlações significantes entre pelo menos 

algumas das variáveis” (Hair et al, 2005). 

Segundo Tobias e Carlson (1969), o teste Bartlett de esfericidade é uma medida do 

grau ao qual a matriz de correlação difere da matriz de identidade. O valor resultante se 

aproxima de uma distribuição qui-quadrado com 1 / 2 p (p - 1) graus de liberdade.  

Esse teste deve ser utilizado como uma condição mínima de avaliação da adequação 

da matriz para se aplicar a Análise de Componentes Principais. Isso significa que, se o teste 

retornar valores insatisfatórios, não há necessidade de submeter a matriz a qualquer outra 

análise, pois ela está comprovadamente inadequada à aplicação de Analise de Componentes 

Principais (DZIUBAN e SHIRKEY, 1974). 

O valor da aproximação qui-quadrado obtido foi de 703,106 e as correlações são 

significantes no nível 0,0001 e, portanto, em um nível maior que a significância estabelecida 
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nessa pesquisa (de 0,005). Sendo assim, o resultado do Teste de Bartlett pode ser considerado 

satisfatório para essa amostra (Tabela 49). 

O teste de KMO também quantifica o grau de intercorrelações entre as variáveis e a 

adequação da análise de componentes principais. Esse teste, segundo Hair et al. (2005), tem as 

seguintes interpretações: 

 Maior ou igual a 0,80: admirável 

 Entre 0,80 e 0,70: mediano 

 Entre 0,70 e 0,60: medíocre 

 Menor que 0,60: inaceitável 

Nosso valor - de 0,820, conforme Tabela 49 - portanto, se encontra na faixa 

“admirável”, o que significa que que há correlação significativa entre as variáveis e que há 

adequação da análise de componentes principais à amostra. 

 

 

Tabela 49 – Teste de KMO e Bartlett. Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise de componentes principais foi aplicada porque o objetivo do estudo é o de 

se resumirem as variáveis em fatores latentes. A análise adotada considera a variância total e 

indica os fatores que contenham pequenos percentuais de variância específica (Tabela 50). A 

variância completa é trazida na matriz fatorial. 

Para se extraírem os fatores dessa pesquisa, foi adotado o Critério da Raiz Latente, que 

estabelece que somente os componentes com autovalores superiores a 1 devem ser considerados 

significantes (Hair et al., 2005). O gráfico de autovalores (Gráfico 21) simboliza a escolha dos 

4 primeiros fatores maiores que 1, a serem considerados nessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

,820

Aprox. Qui-quadrado 703,106

gl 153

Sig. ,000

Teste de esfericidade de 

Bartlett

Teste de KMO e Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 

amostragem.
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Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 
Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 
Somas de rotação de 

carregamentos ao quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
Total 

% de 
variância 

% 
cumulativa 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 

1 5,569 30,939 30,939 5,022 27,903 27,903 3,516 5,569 30,939 

2 1,642 9,125 40,064 1,145 6,361 34,264 3,290 1,642 9,125 

3 1,456 8,086 48,150 0,891 4,950 39,214 2,386 1,456 8,086 

4 1,269 7,053 55,203 0,801 4,451 43,665 2,446 1,269 7,053 

5 0,977 5,428 60,632         0,977 5,428 

6 0,837 4,651 65,283         0,837 4,651 

7 0,817 4,540 69,822         0,817 4,540 

8 0,768 4,264 74,087         0,768 4,264 

9 0,706 3,923 78,009         0,706 3,923 

10 0,638 3,545 81,555         0,638 3,545 

11 0,572 3,178 84,732         0,572 3,178 

12 0,544 3,020 87,752         0,544 3,020 

13 0,512 2,847 90,599         0,512 2,847 

14 0,458 2,547 93,145         0,458 2,547 

15 0,415 2,303 95,448         0,415 2,303 

16 0,312 1,734 97,182         0,312 1,734 

Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal. 

 

Tabela 50 – Variância total e autovalores. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 21 – Autovalores encontrados. Fonte: Elaboração própria. 
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Após verificação dos dados não rotacionados, partiu-se para a etapa de rotação 

OBLIMIN da matriz em questão. O objetivo da rotação é simplificar as linhas e colunas da 

matriz fatorial de modo a simplificar sua interpretação. Vale ressaltar que as colunas da matriz 

representam os fatores e as linhas, as cargas de cada variável ao longo dos fatores.  

A matriz rotacionada pode ser encontrada na Tabela 51: 

 

Tabela 51 – Matriz de componente rotacionada. Fonte: Elaboração própria. 

 

Após rotação da matriz, foi possível inferir que as seguintes variáveis estão mais 

ligadas a cada dimensão (que serão nomeados mais à frente): 

 

Dimensão 1  

 F15: Expansão da rede de relacionamentos para além das fronteiras 

organizacionais 

 F7: Formação de alianças estratégicas 

 F16: Aumento do aproveitamento e Transformação do conhecimento (cognição 

compartilhada em rede) 

1 2 3 4

F1 ,580

F2 -,780

F3

F4

F5 ,598

F6 -,558

F7 ,639

F8 ,564

F9 ,550

F10 ,814

F11 ,532

F12 ,583

F13 ,611

F14 ,543 -,535

F15 ,685

F16 ,640

F17 -,646

F18 -,806

Matriz de estruturas

Fator

Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal. 

 Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser.
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 F13: Gerenciamento das relações com os fornecedores 

 F12: Gerenciamento das relações internas da empresa 

Dimensão 2  

 F2: Considerações éticas e sociais (Responsabilidade com comunidades) 

 F18: Responsabilidade com o meio ambiente (sustentabilidade) 

 F14: Conquista de reciprocidade com as partes interessadas 

 F17: Responsabilidade com governo (conformidade com normas e sanções) 

 F6: Normas rígidas para compartilhamento de informações 

Dimensão 3   

 F1: Engajamento das partes interessadas 

 F8: Gerenciamento das relações com os clientes (respeito, conquista de lealdade) 

 F5: Canais de comunicação densos 

 F11: Conquista da confiança das partes interessadas 

Dimensão 4 

 F10: Monitoramento da reputação corporativa 

 F9: Alta performance de práticas organizacionais (incluindo divulgação em 

Relatos Integrados ou em qualquer outro reporte para os acionistas e demais partes 

interessadas) 

 

Das variáveis mais relacionadas à Dimensão 1, conseguiu-se identificar que estão 

intimamente ligados a questões de relacionamento, tanto interno à organização, quanto externo. 

Essa dimensão, portanto, é possível ser denominada como “Atuação em Rede”.  

Ao se analisar a segunda dimensão, pode-se verificar uma base mais ligada às 

responsabilidades das empresas com as partes interessadas. A essa dimensão latente, sendo 

assim, pode ser dado o nome de “Responsabilidade Social Corporativa”. 

Com relação à terceira dimensão, podem ser encontradas duas vertentes mais 

pronunciadas, que estão ligadas intrinsecamente com as partes interessadas. O nome definido 

como mais adequado para essa dimensão foi, portanto, “Engajamento com Stakeholders”. 

Finalmente, a última dimensão apresentou claramente um padrão de relações. As 

variáveis a ela ligadas necessariamente mostram conexões com os acionistas. Dessa maneira, a 

denominação dessa dimensão será “Efetividade das Práticas”. A figura abaixo esquematiza os 

fatores encontrados: 
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Figura 4 – Fatores Latentes para geração de valor organizacional. Fonte: Elaboração Própria. 

 

Da última coluna da Tabela 50, da primeira à quarta linha, pode-se concluir que a 

variância total explicada pelos quatro fatores latentes encontrados é de 55,2%, o que confere 

valor significativo à pesquisa. 

As variáveis com comunalidades abaixo de 0,3 e, portanto, desconsideradas das 

estruturas latentes encontradas foram: 

 F4: Capacidade de inovação compartilhada 

 F3: Identificação de riscos e oportunidades 

 

Contudo, ao se verificarem os resultados das respostas obtidas para essas variáveis na 

seção de Estatística Descritiva, é possível inferir que ambas apresentam importante relevância 

no tema estudado. Tanto que nenhuma delas apresentou sequer uma resposta “Nada Relevante”. 

A variável F3 então, foi a única dentre as 18 que não apresentou nem respostas de “Pouco 

Relevante”. 

Sendo assim, independente do que causou a exclusão dessas variáveis pela Análise de 

Componentes Principais, devemos considerá-las relevantes para a pesquisa. É bastante provável 

que, com o aumento da amostra, os valores de comunalidades para essas variáveis alcancem o 

patamar mínimo para serem mantidos na Análise de Componentes Principais. Isso porque, à 

medida que a amostra cresce, é possível diminuir a comunalidade aceitável (HAIR ET AL., 

2005). 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo geral dessa pesquisa foi identificar as variáveis relacionadas ao capital 

social que geram agregação de valor em uma empresa a curto, médio e longo prazos, de forma 

a representar vantagem competitiva sustentável. Para se chegar a esse objetivo, foi feita 

inicialmente uma revisão de literatura, seguida pelo levantamento das variáveis citadas por 

autores e posterior avaliação da corroboração ou não de especialistas com a literatura e análise 

quantitativa dos dados obtidos. 

Primeiramente foi estabelecido um panorama geral a respeito do que é o capital social, 

mostrando que não se trata somente do entorno social. Essa discussão foi retratada nas seções 

2.1, 2.2, 2.3 (com os métodos de mensuração), 2.4 e culminou em uma explanação mais 

específica na seção 2.5 desse trabalho. Com isso, a primeira questão da pesquisa foi respondida. 

Após essa análise, foram levantadas na literatura as variáveis que relacionavam o 

capital social à agregação de valor e posterior conquista de vantagem competitiva. Foram 

encontradas dezoito variáveis com potencial contribuição para valor organizacional, que 

solucionaram a situação problema dessa pesquisa. 

A seguir, as respostas foram analisadas por meio de Estatística Descritiva na seção 4.1, 

comprovando-se que todas as dezoito variáveis levantadas na literatura foram identificadas 

como relevantes para a agregação de valor em empresas e posterior representação de vantagem 

competitiva sustentável. Dessa maneira, foi obtida a resposta para a segunda questão da 

pesquisa. 

A última etapa foi a aplicação de Análise de Componentes Principais aos dados 

coletados através de questionário. Após comprovação da adequação da amostra para esse tipo 

de análise pelos testes de Bartlett e KMO, a técnica foi aplicada. Os resultados obtidos geraram 

um total de quatro fatores latentes: 

 Atuação em Rede 

 Responsabilidade Social Corporativa 

 Engajamento com Stakeholders 

 Efetividade das Práticas 

Essas quatro estruturas resumem 16 das 18 variáveis encontradas na literatura e 

representam uma simplificação para que empresas possam avaliar os componentes que geram 

agregação de valor ao longo do tempo. Essa etapa respondeu, por fim, a terceira questão da 

pesquisa. 
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5.1 PROPOSTA DE TRABALHOS FUTUROS  

 

Há que se ressaltar, que as duas variáveis excluídas pela Análise de Componentes 

Principais (Capacidade de inovação compartilhada e Identificação de riscos e oportunidades) 

foram comprovadamente tidas como relevantes pela Estatística Descritiva. Dessa maneira, 

sugere-se que, em estudos futuros, sejam adotadas amostras maiores para que a comunalidade 

dessas variáveis entre em uma faixa aceitável e elas possam estar presentes nas estruturas 

latentes. 

Além disso, conforme citado na seção 1.5, as décadas dos artigos mais relevantes 

expostos aqui (principalmente 1990 e 2000) não são tão atuais. É recomendável que em 

pesquisas futuras seja verificado na literatura mais recente se há alguma mudança de 

perspectiva significativa. 

O terceiro ponto a ser frisado, também relatado na seção 1.5, se deve ao fato de a 

grande maioria dos respondentes (94%) serem brasileiros. Orienta-se que, em estudos futuros, 

sejam adotados mais respondentes de outros países para que a pesquisa se torne mais fidedigna 

de um cenário global. 

Finalmente, sugere-se que, em estudos futuros, apliquem-se as dimensões latentes 

encontradas nesse trabalho a um estudo de caso para verificar a resposta de mercado à pesquisa 

e para que se possa aprimorar ainda mais cada fator latente. 
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APÊNDICE A 

 
Em uma escala partindo de “Nada Relevante” até “Extremamente Relevante”, como 

você avalia a influência das variáveis a seguir para a valoração de uma empresa e posterior 

conquista de vantagem competitiva sustentável? 

 

1 
Engajamento das partes 

interessadas 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

2 

Considerações éticas e sociais 

(Responsabilidade com 

comunidades) 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

3 
Identificação de riscos e 

oportunidades 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

4 
Capacidade de inovação 

compartilhada 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

5 

Canais de comunicação densos (isto 

é, comunicações interna e externa 

claras, objetivas e flexíveis, quando 

necessário) 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

6 

Normas rígidas para 

compartilhamento de informações 

(evitando que informações sejam 

compartilhadas de maneira 

equivocada) 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

7 Formação de alianças estratégicas 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

8 

Gerenciamento das relações com os 

clientes (respeito, conquista de 

lealdade) 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

9 
Alta performance de práticas 

organizacionais (incluindo 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 
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divulgação em Relatos Integrados 

ou em qualquer outro reporte para 

os acionistas e demais partes 

interessadas) 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

10 
Monitoramento da reputação 

corporativa 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

11 
Conquista da confiança das partes 

interessadas 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

12 
Gerenciamento das relações 

internas da empresa 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

13 
Gerenciamento das relações com os 

fornecedores 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

14 

Conquista de reciprocidade com as 

partes interessadas (a reciprocidade 

transforma indivíduos de 

individualistas em membros de uma 

comunidade com interesses 

comuns) 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

15 

Expansão da rede de 

relacionamentos para além das 

fronteiras organizacionais 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

16 

Aumento do aproveitamento e 

Transformação do conhecimento 

(cognição compartilhada em rede) 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

17 

Responsabilidade com governo 

(conformidade com normas e 

sanções) 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 

18 
Responsabilidade com o meio 

ambiente (sustentabilidade) 

 Nada Relevante 

 Pouco Relevante 

 Relevante 

 Muito Relevante 

 Extremamente Relevante 
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