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RESUMO 

 

A percepção de que a estruturação dos arranjos organizacionais e das estratégias, pelas firmas, 

pressupõe que concebam e interpretem o cenário econômico no qual figuram como agentes 

construtores e modificadores. A adaptação, todavia, não se faz o cerne das discussões em 

torno deste debate, mas sim o processo ou a fase de conversão do voluntarismo adaptativo em 

vantagens competitivas resultantes em ascensão da performance. O arcabouço teórico 

sedimentado pela Visão Baseada em Recursos (RBV) põe a competência e a idiossincrasia 

organizacional como variáveis de distinção entre as empresas (BARNEY, 1991). Nesse 

sentido, pode-se pressupor que a gestão dos recursos e a estratégia a ela atrelada podem 

alavancar os retornos das firmas em virtude da diferenciação. A inovação pode ser referida 

como um desses potenciais fatores estratégicos chave. Também com a RBV, Hart (1995) 

estabelece que a incorporação da responsabilidade socioambiental também é passível de 

incrementar vantagens competitivas, já que concede às organizações a consecução de 

distinção no mercado. Por meio da reflexão exposta, este estudo investigou os possíveis 

efeitos dos perfis estratégios com foco na inovação e na sustentabilidade ambiental e social na 

rentabilidade de firmas que pertencem a contextos econômicos distintos, neste caso, o 

brasileiro e o europeu. A seleção de empresas que compôs o grupo avaliado compreendeu 

companhias de capital aberto participantes de índices de sustentabilidade da BM&FBovespa 

(Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE; Índice Carbono Eficiente – ICO2) e da NYSE 

Euronext (Low Carbon® 100). Foram selecionadas 78 indústrias, investigadas em corte 

longitudinal de quatro anos (2010-2013). O estudo é descritivo, com dados extraídos de bases 

documentais (Demonstrativos Financeiros, Notas Explicativas, Relatórios Anuais, de 

Sustentabilidade e da Administração), e dotado de abordagens qualitativa (análise de 

conteúdo) e quantitativa (Análise de Correspondência; Teste de Diferenças de Médias e de 

Tendência – Teste de Kruskal-Wallis, Jonckheere-Terpstra, Mann-Whitney; Regressão Linear 

Múltipla). Os resultados apontam os seguintes posicionamentos: (i) a inovação, medida pelos 

intangíveis de inovação, as patentes, a P&D e o ITI (GU; LI, 2003), é superior, em termos de 

divulgação e investimentos, nas empresas europeias; (ii) apesar da publicação de Relatórios 

de Sustentabilidade, seguindo as diretrizes da GRI, se mostrar relativamente maior no grupo 

de empresas brasileiras, o disclosure é maior nas empresas europeias; (iii) não se pode 

observar a conjugação estratégica da inovação e da sustentabilidade em patamares relevantes; 

(iv) em alguns períodos específicos, em relação à inovação e à sustentabilidade, desempenhos 

superiores e contínuos foram observados, sem diferenças significativas; (v) o engajamento 

estratégico (inovação e sustentabilidade) interfere, de diferentes formas, na performance das 

empresas; (vi) a inovação e a sustentabilidade, quando avaliadas por meio dos intangíveis de 

inovação e patentes, e da divulgação ambiental e social, respectivamente, influenciam a 

rentabilidade positivamente. Conclui-se que inovação e sustentabilidade podem favorecer, em 

algum nível, a rentabilidade, porém esse impacto depende de como as empresas divulgam as 

informações sobre essas estratégias. Discute-se aqui que é imperativo à gestão avaliar o trade-

off do custo informacional, ponderando acerca das vantagens, de curto e longo prazo, 

econômicas e de mercado, passíveis de serem absorvidas ou negligenciadas pelas firmas em 

decorrência da associação estratégica da inovação com a sustentabilidade ambiental e social. 

Esses resultados ratificam os pressupostos da RBV, uma vez que recursos específicos podem 

ser convertidos em favor do desempenho das empresas, sejam elas pertencentes a diferentes 

cenários econômicos, com maior ou menor nível de comprometimento com as estratégias de 

inovação e sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Perfil Estratégico. Visão Baseada em Recursos (RBV). Vantagem 

competitiva. Desempenho empresarial. Inovação. Sustentabilidade. 



 

 

ABSTRACT 

The perception that the structure of organizational arrangements and strategies, by firms 

necessarily assume that conceive and interpret the economic environment in which figure as 

builders and modifying agents. Adaptation, however, is not the core of the discussions around 

this debate, but rather the process or the conversion phase of the adaptive voluntarism into 

competitive advantages resulting in rise of performance. The theoretical framework settled by 

the Resource Based View (RBV), according to Barney (1991), puts the expertise and 

organizational idiosyncrasy as a distinguishing variable between companies.In this sense, it 

can be assumed that the management of resources and strategy linked to it can leverage firms 

returns due to the differentiation.Innovation can be referred as one of those potential key 

strategic factors. Through theory RBV, Hart (1995) states that the incorporation of 

environmental and social responsibilities of companies is also likely to enhance the 

competitive advantages, in other words, sustainability, in theory, grants organizations the 

achievement of distinction in the market. Through the exposed reflection, this study aimed to 

investigate the possible effects of the strategic profiles focused on innovation and 

environmental and social sustainability in the profitability of firms belonging to distinct 

economic contexts, in this case, the Brazilian and European. The selection of companies that 

composed the evaluated group included public companies listed in sustainability indexes of 

Bovespa (Corporate Sustainability Index – ISE; Carbon Efficient Index – ICO2) and NYSE 

Euronext (Low Carbon® 100). It was selected 78 companies, which were investigated in 

longitudinal section of four years (2010-2013). The Research is descriptive, with data 

extracted from document databases (Financial Statements, Notes, Annual, Sustainability and 

Management Reports) with its qualitative (content analysis) and quantitative approaches 

(Correspondence Analysis – ANACOR; Mean Differences and Trend Test – Kruskal-Wallis, 

Jonckheere-Terpstra, Mann-Whitney Test; Multiple Linear Regression). The demonstrated 

results support the following positions: (i) innovation is superior, in terms of disclosure and 

investments, measured by intangibles of innovation, patents, R&D and TII (GU; LI, 2003), in 

the developed economic context; (ii) despite the publication of sustainability reports, in 

accordance to guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI), be relatively higher in the 

group of Brazilian firms, the disclosure is higher in European group; (iii) one can not observe 

the strategic combination of innovation and sustainability in relevant levels; (iv) in specific 

periods, superior and continuing advantages were observed in relation to innovation and 

environmental and social Sustainability, with absence of significant differences; (v) strategic 

engagement interfere, in different ways, in the performance of companies; (vi) innovation and 

sustainability, when evaluated using the intangibles of innovation and patents, and 

environmental and social disclosure, respectively influence the profitability positively.  This 

research concludes that innovation and sustainability can promote somehow profitability, but 

its impact depends on how companies disclose information about these strategies. It is argued 

here that it is imperative for management to evaluate the trade-off inherent in the 

informational cost, pondering the economic and market advantages, of short and long term, 

that can be absorbed or neglected by firms as a result of the strategic association of innovation 

with environmental and social sustainability. These results confirm the assumptions of RBV, 

since specific resources can be converted in favor of corporate performance, whether 

belonging to different economic scenarios, with varying levels of commitment to innovation 

and sustainability strategies. 

 

Keywords: Strategic Profile. Resource Based View (RBV). Competitive advantage. Business 

performance. Innovation. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta primeira seção tem como propósito explanar, de maneira abrangente, o cenário no 

qual se insere a presente pesquisa, além de evidenciar as motivações e/ou lacunas constantes 

na literatura que direcionaram sua realização. Deste modo, encontra-se disposta a seguir, 

inicialmente, breve contextualização acerca das principais temáticas constituintes deste estudo 

que culmina com a emergência do questionamento norteador desta pesquisa. Deste, apontam-

se as hipóteses gerais propostas pelo estudo. Na sequência, enumeram-se objetivos, o geral e 

os específicos, contribuintes à resolução da questão levantada. Como desfecho desta seção 

introdutória encontra-se a divisão destinada à justificativa, motivação e contribuições. Nela 

estão reunidas algumas das implicações da presente investigação, nas searas acadêmica e 

profissional, conjuntamente, convertidas na descrição dos aspectos relativos à sua relevância 

na área das Ciências Sociais Aplicadas. Para desfecho desta seção acrescentou-se ainda um 

breve detalhamento da estrutura da pesquisa, contemplando-se assim seus principais aspectos. 

1.1. Contextualização 

O processo de adaptação estratégica das empresas tem como imperativo as constantes 

modificações inerentes ao contexto no qual atuam. Essas alterações apresentam características 

particulares, sendo capazes de remodelar e reestruturar os arranjos organizacionais, podendo, 

inclusive, impactar diretamente na continuidade da firma. Portanto, torna-se imprescindível à 

gestão realizar avaliação frequente das mudanças ocorridas no campo organizacional, 

atualmente reconhecido como “um sistema intermediário entre as organizações e a sociedade” 

(JACOMETTI; SANCHES; GONÇALVES, 2013, p. 132). 

Sabe-se que a definição estratégica se demonstra fundamental à sobrevivência de uma 

empresa (OLIVEIRA; TATTO, 2012), visto que através da estratégia a firma pode pleitear 

posicionamento competitivo favorável no mercado (PORTER, 1989). Diante disso, 

desconsiderar o caráter determinístico do ambiente externo, caracterizado pela mutabilidade, 

descontinuidade, turbulência e complexidade, poderá ser sinônimo de fracasso da empresa. 

Em outras palavras, nesse cenário de acirramento da competição, faz-se importante monitorar, 

interpretar e, em seguida, implementar estratégias capazes de absorver e melhor responder às 

incongruências desse contexto, convertendo-as em vantagens competitivas (BOREINSTEIN, 

1999; ROSSETO; ROSSETO, 2005; BATAGLIA et al., 2009; PEREIRA et al., 2010). 
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Para esta pesquisa, toda a discussão delineada adiante se refere, especificamente, à 

inovação e à sustentabilidade ambiental e social como perfis estratégicos potencialmente 

capazes de agregar algum tipo de vantagem competitiva às organizações detentoras destes 

perfis e, em reflexo disso, alcançar desempenho diferenciado, sustentável em horizontes de 

longo prazo, em relação a um mercado específico onde desempenham suas atividades. Este 

estudo detém seu foco no disclosure de informações aos múltiplos stakeholders, pelas 

organizações, capaz de revelar os seus perfis estratégicos e, portanto, subsidiar a tomada de 

decisão. 

Com base nas indicações da literatura, esta pesquisa adota o conceito de inovação 

como o desenvolvimento de novas práticas, processo, produto, gestão, design e negócios 

capazes de agregar resultados novos ou substancialmente modificados, para atendimento às 

expectativas organizacionais, em resposta às demandas de mercado (DAFT, 1982; 

DAMANPOUR; EVAN, 1984; AFUAH, 1999; OECD, 2005). Por seu turno, a 

sustentabilidade ou responsabilidade ambiental e social corporativa, neste estudo tratadas 

como sinônimos, referem-se ao compromisso da empresa ante as questões socioambientais da 

sociedade, conforme esclarecem Santos e Porto (2013); e evidencia “a busca das empresas 

pela sua sobrevivência em longo prazo”, por meio da unificação das esferas ambiental e social 

à dimensão econômica, como indicam Ceretta et al. (2009, p. 72). 

Dessa forma, o modelo de organização inovadora sustentável é uma resposta às 

pressões institucionais por uma organização que seja capaz de inovar com eficiência em 

termos econômicos, mas com responsabilidade ambiental e social. Esse tipo de organização 

busca vantagem competitiva desenvolvendo produtos, serviços, processos e negócios, novos 

ou modificados, com base no atendimento às dimensões ambiental, social e econômica. 

Acumula, por conseguinte, duas características essenciais: ser inovadora e orientada para a 

sustentabilidade, com produção na qual a inovação e a sustentabilidade caminham juntas 

(DORMANN; HOLLIDAY, 2002; SAMBIASE; FRANKLIN; TEIXEIRA, 2013). 

Em se tratando da concepção de sustentabilidade no âmbito corporativo, Hedström, 

Poltorzycki e Stroh (1998) a definem como uma abordagem capaz de criar prosperidade até 

horizontes de longo prazo, por meio da integração estratégica direcionada, para além do 

crescimento econômico, concomitantemente à qualidade ambiental e à equidade social. Dessa 

forma, torna-se possível afirmar que a sustentabilidade contempla uma gestão integrada 

voltada ao equilíbrio das relações entre as demandas atuais e futuras da sociedade, tanto na 

perspectiva econômica, mas também em relação às dimensões ambiental e social (DELAI; 
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TAKAJASHI, 2008; ENGELMAN; GUISSO; FRACASSO, 2009; ALBERS; GÜNTHER, 

2010). 

Quanto às implicações decorrentes da realização de atividades de inovação absorvidas 

pelas empresas, para Schumpeter (1988), Freeman e Soete (2008), Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008), a inovação consolida-se elemento imprescindível ao desenvolvimento econômico e à 

expansão das empresas, sendo assim fator-chave à sua sobrevivência no mercado. Por sua 

vez, Teigland, Fey e Birkinshaw (2000) consideram que a geração de inovação tecnológica 

pode representar uma estratégia de competitividade para as empresas, visto que, para os 

autores, uma parcela do sucesso atingido pelas organizações deriva da capacidade de criação 

de vantagem competitiva, permitida através da introdução de novas tecnologias. 

Considerando que “as análises de competitividade devem levar em conta os processos 

internos à empresa, ao setor e as condições econômicas gerais do ambiente” (SAMBIEASE; 

FRANKLIN; TEIXEIRA, 2013, p. 148), e que, além disso, “o ambiente de negócios dinâmico 

e competitivo da atualidade apresenta uma série de desafios para as organizações para fins de 

sobrevivência e obtenção de vantagens competitivas”, como afirmam Menezes et al. (2011a, 

p. 89), coerentemente, alguns estudos têm apontado que os perfis estratégicos da inovação e 

da sustentabilidade ambiental e social se mostram como fortes aliadas à construção da 

vantagem competitiva. Sinteticamente, depreende-se que a incorporação de práticas 

inovadoras e sustentáveis passa a ocupar o cerne estratégico da gestão nas empresas dotadas 

de maior competitividade (CABRAL, 2007; CORRÊA et al., 2010; MENEZES et al., 2011b; 

SANTOS et al., 2013). 

Adicionalmente, vê-se que a inovação também pode ser vista como sustentáculo da 

sustentabilidade e da vantagem competitiva, em paralelo (MAURER, 2011), sendo ela agente 

na solução de diversas questões ambientais e sociais (BESSANT; TIDD, 2009; 

SACANDELARI, 2011). 

A vantagem competitiva apresenta na literatura diversas definições (RUMELT, 2003), 

algumas delas relacionadas à assunção de retornos sustentados acima do normal (PETERAF, 

1993), a ações diferenciadas dos concorrentes que criam valor econômico (BARNEY, 1991), 

à obtenção de valor acima do esperado no emprego dos recursos (GHEMAWAT; RIVKIN, 

1999), ou ainda com a obtenção de taxas de lucro econômico superiores à média dos 

concorrentes (BESANKO et al., 2006). Devido ao foco desta pesquisa, evidencia-se a adoção 

da conceituação da vantagem competitiva proposta por Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1996), 

adotada igualmente em Sambiase, Franklin e Teixeira (2013), sendo aquela vinculada à 
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capacidade da empresa de formular e implantar estratégias, que lhe possibilitem ampliar ou 

conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado, somente possível a 

partir da inovação e do ambiente natural e social sustentável.  

Complementarmente, de acordo com Carvalho, Kayo e Martin (2010, p. 875), 

independentemente do escopo, “a questão central da vantagem competitiva é que ela está 

relacionada diretamente com o desempenho superior da firma em relação às suas rivais, em 

determinado mercado”. Sendo assim, a gestão estratégica empresarial deve ser pautada na 

busca pela criação da vantagem competitiva, representada pela conquista de desempenho 

superior àquele obtido pelas demais empresas do mercado e contínuo em um horizonte de 

longo prazo. 

Ainda em conformidade com Carvalho, Kayo e Martin (2010), o desempenho superior 

no longo prazo é também denominado de desempenho sustentável ou persistente. Ressalta-se 

que, neste estudo, utiliza-se o termo desempenho superior e persistente e adota-se a definição 

proposta por Peteraf (1993); adicionalmente, associando-se sua conquista à construção dos 

perfis estratégicos voltados à inovação e sustentabilidade, considerando-se que as vantagens 

competitivas podem ter relação com o diferencial de capacidade nas empresas, que, por sua 

vez, poderão ser sinalizadas através de posturas inovadoras e sustentáveis (no escopo 

ambiental e social). 

Dentre as teorias que poderiam sustentar a argumentação proposta neste estudo, a 

Visão Baseada em Recursos (Resource-Based View – RBV) demonstra-se mais adequada. 

Idealizada por Penrose (1959), Wernerfelt (1984) e Barney (1991), nela defende-se a ideia de 

que a natureza dos recursos, competências e conhecimentos acumulados, detidos pelas 

empresas, fazem-se as causas primárias da variação observada de seu desempenho, resultantes 

das distintas trajetórias por elas experimentadas. Dessa forma, sendo essas características de 

difícil replicação, aquisição ou substituição, específicas da firma, cria-se o potencial para que 

se estabeleçam as vantagens competitivas (BARNEY, 1991). 

Carvalho, Kayo e Martin (2010) elucidam ainda que, a partir da obtenção da vantagem 

competitiva, pode-se originar o desempenho superior e sustentável em horizontes de longo 

prazo, pelo menos até que as concorrentes acessem um conjunto de recursos equivalente. 

Como acrescentaram Teece, Pisano e Shuen (1997) e Fleury e Fleury (2003), para a RBV, as 

empresas obtém maior lucratividade, porque se apropriam de rendas oriundas de ativos 

específicos, ou seja, da idiossincrasia organizacional. Nesse sentido, para este estudo, dentre 

os recursos que podem promover o desempenho superior e persistente das firmas, devido ao 
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acréscimo da vantagem competitiva, destacam-se, conjuntamente, os perfis estratégicos da 

inovação e da sustentabilidade ambiental e social. 

Alguns estudos empíricos demonstram que os investimentos em inovação têm relação 

positiva com o desempenho empresarial (BLUNDELL; GRIFFITHS; VAN REENENL, 1999; 

JEFFERSON et al., 2003; FLEURY; FLEURY, 2003; JENSEN; MENEZES-FILHO; 

SBRAGIA, 2004; PEREZ; FAMÁ, 2006; TEH; KAYO; KIMURA, 2008; QUEIROZ, 2009; 

LEE; CHEN, 2009; SAMAD, 2012; OLIVEIRA; MAÇADA, 2013), seja com base em 

indicadores tradicionais ou modernos, seja pelo desempenho superior e persistente. Porém, 

mesmo considerada como variável fundamental ao desempenho das empresas, “embora a 

relação conceitual entre inovação e desempenho esteja conceitualmente estabelecida, esse 

esforço de comprovação empírica ainda não trouxe resultados conclusivos” (BRITO; BRITO; 

MORGANTI, 2009, p. 3). Como observado em Cho e Pucik (2005), também amparados pelos 

conceitos da RBV, mesmo a inovação apresentando-se como mediadora do crescimento, 

concluiu-se que, sozinha, ela não era suficiente na promoção da rentabilidade. 

Em um sentido semelhante, também se faz possível estabelecer o destaque de algumas 

pesquisas (MOSKOWITZ, 1972; GRIFFIN; MAHON, 1997; MOORE, 2001; SIMPSON; 

KOHERS, 2002; MICHELON, 2011; HOLANDA et al., 2011; ANDRADE et al., 2013) que 

tiveram como propósito investigar a relação entre a sustentabilidade e o desempenho das 

empresas – algumas das quais apontaram resultados contraditórios, evidenciando-se campo de 

estudo ainda carente em posicionamento, sendo as análises realizadas, majoritariamente, com 

informações evidenciadas pelas empresas.  

Nessa perspectiva do disclosure informacional contábil, um tema de relevância na área 

das Ciências Sociais Aplicadas, discute-se acerca das motivações e consequências econômicas 

da divulgação de informações compulsórias e voluntárias, evidenciadas pelos administradores 

em diferentes relatórios aos diversos grupos de stakeholders para tomada de decisão.  

Encontram-se entre estes “papéis informacionais”: Demonstrações Financeiras 

Padronizadas (DFP); Notas Explicativas (NE); Relatório da Administração ou Anual (RA); e 

Relatório de Sustentabilidade ou Socioambiental (RS). Conforme Murcia (2009), através da 

ampliação do nível de evidenciação informacional, mitigam-se os custos de captação por meio 

da redução da percepção de risco, ou seja, da assimetria informacional. De outra forma, 

“verifica-se que o disclosure aumenta a eficiência na alocação de recursos” (MURCIA, 2009, 

p. 28), que em potencial, possibilita a melhoria no desempenho empresarial, resultado esse 

observado na pesquisa de Silva e Ensslin (2012). 
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Esse raciocínio também pode ser estendido aos casos da divulgação de informações 

sobre as atividades ligadas à inovação e sustentabilidade ambiental e social, que podem ter um 

efeito incremental relevante em relação às demais divulgações realizadas pelas empresas. 

Segundo Vicenti, Gomes e Machado (2013, p. 24), “apesar das organizações buscarem a 

constante inovação de seus produtos, processos, serviços, negócios e mercados é por meio de 

seus relatórios contábeis que mantêm abertas as informações aos stakeholders”. Esses autores 

destacam o RA como um dos meios para a evidenciação de informações compulsórias e 

voluntárias. Como mencionam Cunha, Beuren e Cardozo (2010, p. 368), “impulsionadas a 

melhorar o desempenho social e ambiental de seus processos e produtos, as organizações 

buscam meios para a divulgação de tais fatos”, sendo uma das formas o relato nos RS.  

Assim, nesse sentido, destaca-se como relevante a divulgação complementar, visto que 

ainda se sabe pouco sobre o processo e o nível de divulgação sobre atividades e processos de 

inovação das empresas, nos RA, e de informações da sustentabilidade ambiental e social, em 

RS, inclusive, quando se trata da comparação de empresas brasileiras e estrangeiras, 

conjuntamente. 

Para além dos efeitos dos perfis de inovação e sustentabilidade ambiental e social no 

desempenho de empresas brasileiras e estrangeiras, cabe elucidar como se relacionam essas 

importantes fontes de vantagem competitiva, devido ao aparente contraste inerente a elas. Isso 

porque, se, por um lado, a inovação tem se mantido, nos estudos, estreitamente interligada a 

preocupações de ordem econômica, por outro, as áreas ambiental e social têm enfrentado 

dificuldade na incorporação dessa questão, devido ao seus objetivos conflitantes.b 

Segundo Andrade (2004) e Hansen, Grosse-Dunker e Reichwald (2009), o risco social 

e as incertezas da modernidade impedem que a lógica da inovação interfira nos rumos da 

sustentabilidade, marcados pelo temor aos avanços tecnológicos. Talvez por isso a 

interlocução entre as temáticas em evidência nesta pesquisa encontre-se em estado incipiente, 

mesmo porque “inovar seguindo as três dimensões da sustentabilidade ainda não é a regra, até 

porque a inclusão das dimensões sociais e ambientais requer novos instrumentos e modelos de 

gestão, que só recentemente começaram a ser desenvolvidos com mais intensidade” 

(BARBIERI et al. 2010, p. 152). 

Dentro desse contexto, o presente estudo discute as temáticas da inovação e da 

sustentabilidade, esta última especificamente nas dimensões ambiental e social, tratando-as 

como potenciais fontes de vantagem competitiva e, por essa razão, variáveis contribuintes do 

desempenho corporativo. Pretende-se ainda examinar como se relacionam esses perfis 
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estratégicos, diante do argumento presente na literatura de que as organizações têm buscado, 

conjuntamente, a melhoria do desempenho através da diferenciação de seus produtos e 

serviços, mas preocupando-se com os reflexos ambientais e sociais dessa busca. Evidencia-se, 

portanto, o processo de adaptação estratégica, neste caso, confrontando-se as realidades de 

economias emergentes e desenvolvidas. 

A ideia de fazer estudo comparativo da inovação e da sustentabilidade, concebidas por 

meio da perspectiva estratégica das firmas, atribuído o “nível” ou “comprometimento” desses 

dois perfis estratégicos à divulgação das empresas, emerge da discussão sobre distinções que 

envolvem as realidades econômicas desenvolvida e emergente.  

Para Furtado e Quadros (2005, p. 70), “o Brasil teve um processo de industrialização 

retardatária que ocorreu a partir dos anos 30 do século XX” e, mesmo apresentado 

crescimento elevado até 1980, “o nível de desenvolvimento do país ainda fica muito aquém 

do alcançado pelos países desenvolvidos”. Acrescenta-se ainda que no Brasil, 

predominantemente, emprega-se esforço para a adaptação do contexto local ao fluxo de 

conhecimentos externos. Ainda são exceções os casos de setores onde firmas agregam novos 

fluxos de conhecimento para conquista de vantagens competitivas dotadas de dinamicidade 

(FURTADO; QUADROS, 2005).  

Por sua vez, Nascimento et al. (2009) versam que as demandas informacionais de 

natureza ambiental e social ascenderam e, na perspectiva da divulgação dessas informações, 

um fator importante a ser tomado é a abordagem cultural ou cross-cultural que ajuda a 

explicar “como as diferenças entre países afeta os padrões” do report ambiental e social aos 

stakeholders (NASCIMENTO et al., 2009, p. 23).  Razões mais detalhadas para realização da 

análise permeiam a plataforma teórica desta pesquisa. 

1.2. Problemática do estudo 

À luz da contextualização disposta na subseção anterior e, ainda, considerando (i) a 

preocupação das organizações em buscar a inovação como forma de diferenciação ante seus 

concorrentes; (ii) a recente e emergente perseguição das empresas ao desenvolvimento de 

produtos e serviços ambiental e socialmente sustentáveis em resposta às pressões emergentes 

de uma sociedade e stakeholders cada vez mais comprometidos com os impactos negativos da 

atividade da firma; (iii) que no cenário organizacional contemporâneo, tanto a inovação, como 

a sustentabilidade ambiental e social, na posição de estratégias, são potenciais geratrizes de 
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vantagens competitivas e, portanto, capazes de impactar o desempenho das empresas; e (iv) 

tomando-se a RBV como principal arcabouço teórico, neste estudo, busca-se responder ao 

seguinte questionamento: Quais os efeitos que os perfis organizacionais estratégicos da 

inovação e da sustentabilidade ambiental e social podem proporcionar no desempenho 

das empresas brasileiras e europeias? 

1.3. Hipótese geral de pesquisa 

Diante do problema de pesquisa proposto, são apresentadas algumas hipóteses 

passíveis de verificação que investigam as relações entre os construtos da inovação, 

sustentabilidade ambiental e social, e desempenho, na conjuntura das empresas pertencentes a 

economias desenvolvidas e em desenvolvimento. A fundamentação teórica das hipóteses, no 

contexto pretendido pelo estudo, encontra-se detalhada e apresentada no capítulo segundo da 

dissertação, onde são expostas as razões julgadas como pertinentes para estabelecer a relação 

que fora delimitada entre os construtos. Nesta introdução, com intuito de dar direção à 

pesquisa, discrimina-se a hipótese geral que, após desmembrada, redunda na especificação 

das hipóteses desenvolvidas subsequentemente. 

Hipótese geral: A inovação e a sustentabilidade ambiental e social das firmas 

brasileiras e europeias, caracterizadas neste estudo por meio da sua divulgação, são distintas, 

comparando-se países emergentes e desenvolvidos, e têm relação com a sua rentabilidade. 

1.4. Objetivos do estudo 

Este estudo busca informações teórico-empíricas acerca dos perfis estratégicos de 

inovação e sustentabilidade ambiental e social, em organizações brasileiras e europeias, 

descrevendo-as. Examina ainda seus possíveis efeitos, individuais e compartilhados, no 

desempenho empresarial dessas firmas, e aponta evidências sobre a existência de relação entre 

elas, considerando-se as pressuposições teóricas da RBV.  

Destarte, estabelecem-se como demandas que norteiam o teste das hipóteses e 

contribuem à solução do problema de pesquisa levantado os seguintes objetivos, geral e 

específicos, apontados adiante. 

1.4.1. Objetivo geral 
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Investigar os potenciais efeitos, individuais e conjuntos, dos perfis estratégicos da 

inovação e da sustentabilidade ambiental e social no desempenho das empresas brasileiras e 

europeias. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Os objetivos descritos nesta subseção demonstraram-se necessários para se atingir o 

objetivo geral integralmente. 

(i) Caracterizar o perfil da inovação nas empresas brasileiras e europeias participantes dos 

índices de sustentabilidade da BM&FBovespa e da NYSE Euronext; 

(ii) Descrever o perfil organizacional de sustentabilidade por meio da divulgação de 

informações socioambientais nas empresas brasileiras e europeias participantes dos 

índices de sustentabilidade; 

(iii) Examinar possíveis semelhanças e diferenças entre empresas brasileiras e europeias 

que integram os índices de sustentabilidade quanto à inovação e à sustentabilidade 

ambiental e social; 

(iv) Analisar o cenário do desempenho das empresas brasileiras e europeias participantes 

dos índices de sustentabilidade; 

(v) Verificar a relação entre os perfis de inovação e sustentabilidade ambiental e social e o 

desempenho nas empresas brasileiras e europeias participantes dos índices de 

sustentabilidade. 

1.5. Justificativa 

A motivação elementar para o desenvolvimento desta pesquisa provém da intenção de 

compreender o processo de absorção de estratégias específicas pelas organizações com intuito 

de, construindo o perfil organizacional, apropriarem-se de alguns benefícios, dentre eles a 

diferenciação, melhoria do desempenho e, principalmente, a perpetuidade operacional. 

Compreende-se neste estudo, pontualmente, a inovação e a sustentabilidade ambiental e social 

como objetos de investigação.  

Admite-se que a adaptação estratégica modifica arranjos e estruturas organizacionais. 

Além disso, que o ajustamento estratégico é decorrente de alterações ocorridas no contexto do 

qual fazem parte as organizações na condição de sujeito integrante, transformador e construtor 
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do ambiente. Ignorá-las, portanto, seria negativamente impactante às empresas, uma vez que, 

tomadas como garantias à sobrevivência da firma, inovação e sustentabilidade ambiental e 

social provocariam pressões em duas direções. Primeiro pela necessidade de desenvolver 

atividades de inovação, capazes de agregar diferenciação, crescimento econômico e erguer 

barreiras contra a competição. Segundo, pela demanda informacional dos stakeholders acerca 

da postura ambientalmente e socialmente responsável da empresa. Conjectura-se aqui, que os 

perfis estratégicos da inovação e da sustentabilidade ambiental e social – recursos 

idiossincráticos – poderiam conduzir a empresa rumo ao desempenho superior e sustentável, 

caracterizando-se a construção da vantagem competitiva por meio desses perfis estratégicos.  

Desta forma, possibilita-se pontuar algumas das razões pelas quais esta proposta tem 

justificativa. Se, por um lado, há muitos estudos nas áreas de gestão da inovação tecnológica e 

seus processos, bem como na área da sustentabilidade empresarial, por outro, há relativamente 

poucas pesquisas e ações que trabalham a intersecção desses dois temas. Portanto, os estudos 

sobre as relações entre inovação e sustentabilidade vêm assumindo importância crescente 

(BAUMGARTEN, 2008), principalmente quando podem ter reflexos no desempenho das 

empresas, diferenciando-as no mercado. Há ainda maior carência de estudos que tratem da 

questão em empresas de diferentes nacionalidades.  

Lundvall et al. (2002), ao discutirem o conceito de Sistema Nacional de Inovação 

(SNI), lembram que o processo de inovação sofre profunda influência das atividades 

produtivas e da definição institucional. Ou seja, embora a concepção de inovação seja 

associada às atividades diárias das organizações, o funcionamento do SNI pressupõe a injeção 

de conhecimento na economia. Em outras palavras, a eficiência e o desempenho do SNI 

vinculam-se diretamente à infraestrutura e às instituições econômicas, políticas e sociais do 

país. Tidd, Bessant e Pavitt (2008), ao retomarem o debate em torno dos efeitos que possui o 

contexto na gestão da inovação, fortalecem a visão de Lundvall et al. (2002) quando afirmam 

que diferentes países têm contextos distintos, portanto, mais ou menos propícios em termos de 

instituições e estratégias voltadas às atividades de inovação. 

Cabe destacar a postura de Masullo (2004) que considera que, decorrente de pressões 

advindas do fenômeno da globalização dos mercados, empresas com maior inserção em 

mercados internacionais estariam mais inclinadas à evidenciação de informações de caráter 

ambiental, porque, caso contrário, poderiam perder em competitividade – especialmente nos 

países em desenvolvimento, como o Brasil, pois os países desenvolvidos seriam a origem das 

ameaças competitivas ao imporem “novas barreiras verdes”.  
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Enquanto isso, Rover et al. (2012) defendem que empresas negociantes em mercados 

de maior prestígio econômico, seriam pressionadas por informações capazes de suplantar a 

dimensão econômica. A lógica é simples, número superior de stakeholders, cresce também a 

demanda por informações. Alam (2006) ainda complementa ao expor que a contabilidade, na 

perspectiva do usuário da informação, preocupa-se com concepções amplificadas de 

disclosure e do desempenho organizacional – introdução conceitual do Triple Bottom Line 

(TBL). Nesse caso, o foco extrapola a figura única do shareholder e atende uma ampla gama 

de usuários que compõem a sociedade. Nessa perspectiva é possível avaliar o sucesso relativo 

às atividades das empresas com representação mais fidedigna, pois as searas econômica, 

ambiental e social integram-se. 

A sociedade (ou stakeholders) detém expectativas acerca de práticas organizacionais 

necessárias para o funcionamento contínuo da empresa, porque sem elas a firma não prospera. 

Empresas com fraco engajamento informacional dos stakeholders, ou seja, que não atendem a 

essas expectativas derivadas das partes interessadas, podem encarar dificuldades na aquisição 

de recursos e financiamento do capital. O TBL pode ser considerado uma saída para engajar o 

stakeholder com o relato ambiental e social, para além da limitada análise financeira. Ele 

precisa ser operacional e efetivo nas organizações; assim lacunas serão identificadas em torno 

das práticas responsáveis da empresa e melhoradas no longo prazo. Os efeitos no ar, água, 

recursos naturais, qualidade de vida, condições de trabalho, etc., devem ser mensurados e 

reportados, visto que eles podem ser transformados em decréscimos para o fluxo de caixa da 

empresa (ALAM, 2006).  

Mais além, argumenta-se que progredir com a discussão em torno do paradigma da 

adaptação estratégica pode corroborar para o aprimoramento da construção dos modelos de 

gestão organizacional.  

Em cenário onde ocorrem mudanças constantes, elevando-se a complexidade dos 

contextos nos quais as firmas se inserem e, mostrando-se crescentes os níveis concorrenciais, 

faz-se importante o acompanhamento dessas mudanças pelo tomador de decisão na 

preparação da empresa para enfrentá-las, caso contrário, isso poderia vir a afetar sua 

continuidade. Sambiase, Franklin e Teixeira (2013, p. 145) colaboram com o exposto ao 

ressaltarem que “tentativas de estabelecimento de modelos capazes de explicar causas e 

efeitos dos movimentos dos mercados e empresas são apresentadas com o intuito de garantir 

sobrevivência e longevidade das organizações”.  
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Esta pesquisa tem expectativa de ajudar na compreensão da absorção das estratégias 

de inovação e sustentabilidade ambiental e social, bem como entender os possíveis efeitos que 

elas têm no desempenho, em longo prazo, no cenário das firmas brasileiras e europeias, 

contrastando as realidades econômicas, emergente e desenvolvida. Considerando a demanda 

por estudos que contemplem o tipo de investigação comparativa dos perfis das empresas no 

que tange a estratégias específicas, mas inerentes às atividades da firma, o estudo avança no 

escopo das investigações que exploram como as empresas, circunscritas em cenários distintos, 

respondem às pressões externas sociais e de mercado. 

Da forma como se manifestam em seu estudo, Venzke e Nascimento (2013, p. 37), “a 

produção de conhecimento deve, necessariamente, contemplar as inter-relações do meio 

natural com o social e o econômico”. Nesta investigação, acata-se a recomendação exposta, 

visto que nela tem-se o anseio de amplificar o entendimento sobre as relações do ambiente 

externo à firma e a maneira como ela direciona esforços à compreensão e transformação desse 

cenário em seu favorecimento.  

Deve-se mencionar que inovação e sustentabilidade ambiental e social, aparentemente, 

contrastam em termos de objetivos quando se considera apenas o espectro econômico da 

firma. Enquanto que aquela, o motor vital do sistema capitalista produtivo e consumista, 

reclama à empresa incorporação de mais novidades no mercado; esta última conduz a 

estratégia da organização rumo à administração responsável dos recursos e à compensação de 

impactos negativos à sociedade. Todavia, sinaliza-se na literatura que esses perfis estratégicos 

poderiam ser utilizados em conjunto, fazendo-se, assim, capazes de agregar valor à empresa.  

A inovação pode corroborar à melhoria de produtos, processos e serviços mais limpos 

e menos impactantes ao meio ambiente e também à sociedade. Portanto, na construção do 

conhecimento, cabe incluir eminentemente “o papel dos diversos atores envolvidos e as 

formas de organização social que aumentem o poder das ações alternativas de um novo 

desenvolvimento” (VENZKE; NASCIMENTO, 2013, p. 37). Assim o fazem a inovação e a 

sustentabilidade ambiental e social quando integradas aos novos modelos de organização, 

centro da discussão basilar deste estudo. 

Auxiliar a explicar como que os perfis estratégicos em questão podem impactar no 

desempenho das firmas também é crucial para a determinação de planos estratégicos de curto 

e longo prazo por parte dos gestores, que escolhem que informações serão disponibilizadas ao 

mercado para a tomada de decisão sobre investimento. Em termos teóricos, a pesquisa ajuda a 

ampliar a abordagem correlata ao estudo da inovação e da sustentabilidade, conjuntamente, 
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como antecedentes da performance. Em termos práticos, ele pode auxiliar gestores e usuários 

das informações que são divulgadas aos stakeholders, (i) no reconhecimento da relevância 

contextual no processo de elaboração estratégica, e (ii) na possível seleção “ótima” de 

investimentos, do ponto de vista econômico e sustentável, respectivamente. 

Em suma, coloca-se a possibilidade de auxiliar a gestão das empresas na seleção de 

oportunidades estratégicas que poderiam ser convertidas em vantagens de diferenciação. Cabe 

às empresas o “refinamento” da informação oriunda da complexidade e das transformações do 

cenário competitivo. Saber como as estratégias podem agregar às firmas, consubstancia, em 

última instância, a formação de competências específicas e de um perfil estratégico preparado 

às contingências exteriores à organização, mas que podem afetá-la significativamente. Além 

disso, deve-se somar o aspecto da interlocução que equipara as forças de mercado e as 

demandas específicas da sociedade, citando-se a pretensão contínua pela formulação de 

barreiras competitivas através de novos e aperfeiçoados produtos, além do comprometimento 

efetivo com as externalidades advindas de atividades desenvolvidas pelas empresas, capazes 

de ser benéficas, mas também degradantes aos espectros ambiental e social. 

1.6. Estrutura do estudo 

Esta pesquisa dispõe de seis seções, e a primeira delas, a introdutória, que aqui finda, 

concentrou, em conjunto: o contexto a que pertencem os objetos do estudo, além da questão 

emergente à discussão estabelecida, a hipótese genérica que sugere expectativas no que tange 

aos resultados alcançados, etapas passíveis de alcance pelo trabalho, motivações da pesquisa e 

as contribuições potenciais do estudo, consolidando assim a justificativa para efetuação desta 

investigação empírica. 

Em sequência, a plataforma teórica substancial à pesquisa, subdividida em outras seis 

subseções. A princípio, trata-se do conceito primário e basilar à estruturação do estudo, ou 

seja, o disclosure informacional, argumentando-se que tal iniciativa prevê a diferenciação das 

firmas e, por isso, finca-se como suporte inicial à mensuração das práticas organizacionais e 

estabelecimento dos perfis estratégicos das empresas ante os stakeholders. Depois, mostra-se 

que a delimitação estratégica da organização, explicada pela teoria da Visão Baseada em 

Recursos (RBV), pressupõe o atingimento de vantagens decorrentes dessa diferenciação.  

Com a circunscrição da pesquisa em um campo teórico específico, discute-se adiante a 

inovação e a sustentabilidade ambiental e social na condição de antecedentes do desempenho 
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corporativo, graças à relevância adquirida através do status contemporâneo que absorveram. 

A dicotomia que abarca as distinções entre economias desenvolvidas e emergentes, no escopo 

desses dois perfis estratégicos, também é perseguida nesta segunda seção. Traz-se neste 

momento uma revisão breve dos trabalhos que relacionaram, teórica e empiricamente, 

inovação e sustentabilidade, os resultados obtidos e o alcance destes estudos. Após essa 

descrição, pondera-se acerca dos avanços e correspondências deste estudo junto aos demais 

encontrados na literatura. Apresentam-se aqui as hipóteses específicas que derivam do 

pressuposto geral do estudo. Faz-se proposta de modelo teórico de análise dos construtos que 

sedimenta a análise em questão. 

A terceira das seções, dedicada ao método da pesquisa, classifica o estudo, define 

grupo de avaliação, métricas para mensuração dos construtos, a partir de informações 

divulgadas pelas empresas e o tratamento estabelecido dos dados evidenciados acerca dos 

perfis estratégicos que permitem alcance das metas pretendidas. A análise e discussão dos 

resultados representa a quarta seção do trabalho, onde se apresentam inferências obtidas à luz 

das definições metodológicas apontadas. A penúltima seção explicita as conclusões, teóricas e 

práticas, a que chega o estudo. Com as considerações finais, as restrições às generalizações 

dos resultados inerentes ao método adotado, bem como as sugestões a propostas futuras, o 

trabalho encontra seu desfecho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Toda a fundamentação desta pesquisa, onde são explanados aqueles aspectos teóricos 

que possuem relação com os construtos investigados, compreende seis subseções. Na primeira 

das partes, o estudo procurou demonstrar como as organizações precisam atentar às mudanças 

de estrutura ocorridas no seu ambiente de atuação, com foco na demanda informacional e nas 

pressões oriundas dos stakeholders e do mercado pela adaptação estratégica. As empresas, 

como apresenta esta subseção, precisam rapidamente incorporar determinados perfis e, com 

isso, gerarem competências específicas, capazes de distingui-las ante seus concorrentes, por 

meio da divulgação de informação. 

Essa discussão inicial é o mote para a introdução da Visão Baseada em Recursos 

(RBV) como aporte teórico fundamental à incorporação do conceito de vantagem competitiva 

e sua relação com os perfis estratégicos das organizações – segunda subseção. A terceira, por 

seu turno, inicia a reflexão acerca da inovação, propriamente dita, contando suas possíveis 

origens e finalidades, inclusive sua relação com o desempenho corporativo. Na quarta parte da 

fundamentação teórica é introduzido o debate em torno da sustentabilidade, ambiental e 

social, nas empresas diante da cobrança social por firmas cada vez mais comprometidas com 

os impactos negativos derivados de suas atividades.  

Eis aqui a pertinência do Triple Bottom Line e seu diálogo com a continuidade das 

operações, bem como potenciais desdobramentos da divulgação voluntária dentro do escopo 

nas searas ambiental e social. A discussão das diferenças de inovação e sustentabilidade nas 

economias desenvolvidas e nas emergentes permeia a terceira e a quarta subseção, fazendo-se 

alusão à infraestrutura voltada à atividade tecnológica e inovação, e ainda sobre a percepção 

sobre a responsabilidade ambiental e social de empresas situadas nesses dois grupos. O 

argumento do estudo redunda em um modelo teórico à avaliação do relacionamento interposto 

à pesquisa, proveniente da suposição empírica que fora realizada. Após explanar alguns dos 

estudos semelhantes à pesquisa, e seguinte ao framework apresentado na penúltima subseção 

deste capítulo, são delineadas as hipóteses testadas. 

2.1 Adaptação estratégica e o disclosure informacional pela diferenciação 

O processo de definição estratégica pode ser considerado etapa crítica para a gestão da 

empresa, visto que é por meio dele que o perfil da organização (modelo de gestão adequado, 

produto e serviço ofertado, mercado, concorrência, planejamento de curto e longo prazo, etc.) 
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passa a ser edificado. Talvez por isso Oliveira e Tatto (2012, p. 57) demonstrem-se taxativos 

ao afirmarem que “a estratégia é fundamental na sobrevivência das organizações”. Laurence e 

Lorsch (1973) corroboram o exposto ao afirmarem que os tomadores de decisão reconhecem 

serem distintos e dotados de diferentes características econômicas e técnicas os contextos no 

qual as empresas atuam; cada um deles, portanto, demandaria uma estratégia peculiar à 

competição na qual a organização encontra-se inserida. 

Pereira et al. (2010) argumentam que na compreensão e análise das mudanças pelas 

quais passam as organizações faz-se necessário considerar a mutabilidade e a descontinuidade 

do ambiente. Enfatizar o monitoramento dessas inconsistências ambientais põe-se como ação 

importante, porque frequentemente, consciente ou inconscientemente, elas interagem junto 

aos arranjos e estruturas organizacionais internas. Bataglia et al. (2009) corroboram essa 

discussão ao observarem que as empresas têm passado por transformações profundas, devido 

ao caráter de complexidade e turbulência de seus ambientes externos. Decorrente disso, com a 

intensificação das pressões competitivas, a saída é absorver a visão de organização mais 

flexível, capaz de adaptar-se aos efeitos dessas mudanças. 

Por conta do acirramento da competição as empresas procuram assumir compromissos 

estratégicos a partir de decisões que afetam diretamente seu processo de definição estratégica. 

A adoção de estratégias com foco na inovação e na sustentabilidade, por exemplo, pode ser 

considerado um desses compromissos estratégicos que, normalmente, se apresenta como 

característica a difícil reversão e, por esse motivo, alteram os incentivos competitivos das 

empresas, segundo Jacometti e Bulgacov (2012). Ainda de acordo com os autores, em uma 

relação sinérgica, o ambiente organizacional afeta a gestão estratégica, que por sua vez age 

sobre o processo de formulação do perfil estratégico e sobre o resultado da organização. As 

interações em sentido inverso também coexistem (JACOMETTI; BULGACOV, 2012). 

Com intuito da sobrevivência, as organizações precisam formular uma gestão centrada 

na construção e asseguração de vantagens competitivas (BOREINSTEIN, 1999; ROSSETO; 

ROSSETO, 2005) – alcançada a partir da análise profunda do ambiente externo e, 

consequentemente, da opção pela estratégia mais adequada. O que se vê neste caso é que a 

perspectiva determinística se mostra preponderante quando da adaptação estratégica. Porém, 

Jacometti, Sanches e Gonçalves (2013) alertam que, mesmo a estrutura ambiental conduzindo 

as ações organizacionais por meio do ajustamento estratégico, ao fim, é a ação que subsidiará 

essa mesma estrutura. A organização é, ao mesmo tempo, sujeito modificador e edificador do 

contexto – agente reafirmador do ambiente. 
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Em outras palavras, as mudanças no meio externo influem sim na organização, mas os 

gestores intercedem nesse fenômeno e decidem como será a incorporação das demandas aos 

arranjos e estruturas da firma. Eis a visão ou concepção voluntarista da adaptação estratégica 

– a escolha cabe, em última análise, aos tomadores de decisão nas organizações (ROSSETO; 

ROSSETO, 2005). A Visão Baseada em Recursos (RBV) ajuda a explicar como a ótica que se 

baseia no voluntarismo prevalece sobre o determinismo, por si só, mas essa discussão cabe à 

subseção seguinte, discutida a posteriori. 

Voltando ao paradigma da adaptação, pode-se atentar que as mudanças de cenário 

(econômico, social, institucional, etc.) interferem no perfil estratégico da empresa, mas o 

tomador de decisão define o grau de engajamento estratégico desta, obviamente que logo após 

analisar as perspectivas e contingências que podem recair sobre o seu negócio. Através da 

contabilidade e dos diversos relatórios por ela produzidos, bem como os demais papéis 

informacionais gerados pela administração e lançados no mercado, o stakeholder, usuário da 

informação divulgada, toma a decisão de investimento. A divulgação ou disclosure, além de 

reportar e munir o usuário com informação de valor, demonstra o engajamento estratégico das 

empresas e é neste ponto que a divulgação se torna valiosa, pois ela pode gerar diferenciação. 

A sintetização dessa ideia mostra-se apresentada na Figura 1. 

Figura 1 – Modelo de adaptação estratégica e construção da informação divulgada 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada com base na literatura. 

Observa-se, a partir do modelo constante na Figura 1, uma parte do ciclo que vai desde 

as mudanças oriundas e inerentes ao ambiente externo à organização, neste caso padrões tidos 
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pela sociedade como adequados às empresas, que são cobradas por determinadas posturas, e 

movimentos do mercado derivados da concorrência, obrigando-as à mutabilidade; até chegar 

ao momento da construção do perfil organizacional, em virtude do ambiente externo. Antes, 

porém, há o processo interpretativo, acompanhado da tomada de decisão, pelo gestor, a fim de 

adaptar a firma às demandas exteriores (por exemplo, busca pela inovação ou por produtos 

inovadores no mercado; ou ainda a proatividade ambiental e social). Além do papel do gestor 

nesse ciclo (ou parte dele), deve-se destacar a sua implicação sobre os novos e divergentes 

modelos de organização – com o conhecimento e a postura estratégica, as interpretações serão 

utilizadas e as organizações geram competências específicas, capazes de diferenciá-las.  

O ponto de inflexão desse movimento de adaptação é a divulgação de informações 

capazes de demonstrar ao seu usuário o valor, a materialidade e a oportunidade que dela 

provém. Em suma, o ambiente externo pressiona, o gestor modela a adaptação e a divulgação 

especifica como e quão engajada estrategicamente está a empresa. 

Considerando-se que “os investidores pesam a informação recebida dos gestores com 

base em sua confiabilidade e capacidade informativa”, e ainda, que “os gestores decidem qual 

informação, além das exigências de legislação e de padrões contábeis, serão evidenciadas 

publicamente” (SUNDER, 2014, p. 106; p. 60), então o nível informacional da empresa é 

responsável por demonstrar a representação fidedigna de sua realidade econômico-financeira, 

inclusive das suas posições estratégicas diante das mudanças no mercado. Nesse sentido, esta 

pesquisa discute a adaptação estratégica em alusão à inovação nas empresas e à sua 

responsabilidade ambiental e social, tratando-as como necessidades emergentes às firmas, 

capazes de alterar os perfis das organizações e construírem vantagens competitivas. No 

entanto, este estudo admite que é por meio da divulgação de informações, contida em bases 

públicas, que o engajamento das empresas nesses perfis estratégicos pode ser compreendido. 

É pelo disclosure das informações que os diversos stakeholders avaliam a organização 

e tomam as decisões de investimento. Como ressaltam Vicenti, Gomes e Machado (2013, p. 

24), “apesar das organizações buscarem a constante inovação de seus produtos, processos, 

serviços, negócios e mercados é por meio de seus relatórios contábeis que mantêm abertas as 

informações aos stakeholders”.  

Ageron, Gunasekaran e Spalanzani (2012) retomam que mercados e operações globais 

pressionam organizações no sentido de rever suas estratégias corporativas devido à 

emergência de uma nova ordem econômica que reformula o modo de pensar, das empresas, 

no que tange à sustentabilidade do negócio. Nessas condições, Akerlof (1970) passa a ser 
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requerido à argumentação, pois o que adiantaria à empresa, até certo ponto, desenvolver 

atividades ligadas à inovação e/ou aglutinar à firma práticas que mitiguem alguns ou todos os 

impactos negativos ambientais e sociais que dela se originam, se a informação a respeito 

desse conjunto de atitudes que potencialmente vem a interferir no futuro do negócio, não são 

divulgadas, assim, não chegam ao stakeholder para a decisão de investimento? Em conclusão, 

todos seriam considerados como “limões” medianos, não havendo distinção entre empresas 

mais comprometidas com esta ou aquela estratégia. Não à toa que a divulgação é a penúltima 

etapa que finda o modelo exposto. 

A divulgação, especialmente a de caráter voluntário, pode ser útil na diferenciação das 

empresas, como é o caso do disclosure de algumas informações sobre inovação, não 

requeridas por força compulsória legal sua discriminação em papéis informacionais; ou a 

divulgação ambiental e social, que não possui um relatório específico que contemple conteúdo 

que compreenda esses dois escopos. Conforme Salotti e Yamamoto (2005), tratando-se o 

processo de divulgação como fato endógeno à firma, assume-se que o gestor pode escolher 

entre a divulgação ou não de determinada informação. Assim, a divulgação (ou a ausência 

dela) buscará “explicar as motivações dos administradores para escolhas sobre o nível de 

disclosure e práticas contábeis, a partir de fatores relacionados ao mercado” (LOPES et al., 

2010, p. 209).  

A evidenciação, ou disclosure, do conjunto de bens e direitos das empresas, bem como 

de suas diversas obrigações, pode ser feita nas demonstrações contábeis, ou ainda através de 

outras formas, como é caso das notas explicativas e relatórios da administração, relatórios de 

sustentabilidade, entre outros, o que configura um potencial conjunto de fontes informativas. 

Os responsáveis pela decisão são considerados aptos à indicação da informação relevante ao 

usuário da informação (ALVES; BORBA, 2009). Segundo Lima et al. (2012, p. 159), “os 

gestores conhecem mais sobre o desempenho da organização do que os investidores, o que 

torna a divulgação de informações uma possível estratégia de diferenciação competitiva”. 

De maneira analítica, diante da racionalidade limitada do investidor na avaliação da 

empresa, o procedimento razoável é a estimação de um valor (determinado pelas perspectivas 

futuras da firma) intermediário às empresas. Não se sabe, portanto, nessa circunstância, quais 

as organizações que, por exemplo, inovam mais ou são mais sustentáveis, econômica, 

ambiental e socialmente responsáveis. Uma das formas de minimizar os efeitos das escolhas 

através do valor médio e alcançar diferenciação é a divulgação da maior quantidade possível 



35 

 

de informação que interessem ao stakeholder e viabilize uma melhor avaliação e projeção da 

situação real das empresas (LIMA et al., 2012). 

A busca por um nível de divulgação que satisfaça o usuário da informação facilitará a 

captação dos perfis organizacionais mais facilmente, inclusive diferenciando-as em termos de 

suas competências. O ambiente externo prevê mudanças e sua adaptação pelas empresas, mas 

é por meio da evidenciação que questões do tipo “quão adaptada está a empresa” poderão ser 

mais bem interpretadas na oportuna decisão de investimento. Ressalta-se que a divulgação 

tende a aperfeiçoar os níveis informacionais no mercado, mas não os levar à completude. Isso, 

porque “embora a maior parte dos gerentes reconheça as competências da empresa como 

fonte importante de vantagem competitiva, muitas organizações encontram dificuldades em 

identificá-las e avaliá-las” (KING; FOWLER; ZEITHAML, 2002, p. 36).  

De acordo com Murcia (2009), estudos que discutem sobre o disclosure das empresas, 

caso desta proposta, porque se preocupa à descrição da inovação e da sustentabilidade 

ambiental e social de firmas brasileiras e europeias a partir de informações por elas 

evidenciadas em seus diversos papéis informacionais destinados aos stakeholders, enfrentam 

um dilema de pesquisa. Existe um trade-off claro acerca da consecução e avaliação de dados, 

visto que, com a variável “disclosure”, há necessidade de análise manual, já que ela, a priori, 

não se encontra disponível e diretamente observável. O dilema consiste no seguinte: (i) 

analisar um número representativo de firmas em um horizonte temporal menor; ou (ii) 

analisar um número menor de empresas em um período temporal maior. O presente estudo 

aceita o desafio de incorporar, em conjunto, um número razoável de organizações e um 

período amplo para inferir acerca do problema de pesquisa delimitado. 

 A próxima subseção discute a teoria que norteia toda essa discussão, com foco na 

divulgação de informações sobre a inovação e a sustentabilidade ambiental e social na 

condição de construtoras do perfil das empresas. 

2.2 Viés estratégico da firma: a Visão Baseada em Recursos (RBV) 

A Visão da Firma Baseada em Recursos (Resource-BasedFirm of The View – RBV) é 

um arcabouço teórico robusto, útil para explicar algumas pontuações colocadas neste estudo 

sobre a construção do perfil estratégico organizacional: voluntarismo, diferenciação e 

vantagens competitivas culminando com o desempenho característico das empresas. 
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Primeiro, o voluntarismo, ou seja, a capacidade dos gestores de, ante as pressões 

externas (ver Figura 1), definirem como e quais serão as opções da firma rumo à adequação – 

definição e busca pelos recursos que são tomados como “trampolim” para a diferenciação. 

Segundo, todos os recursos, somados às competências inerentes à organização (idiossincrasia 

do perfil organizacional) poderão trazer à empresa, após a adaptação, vantagens competitivas 

no mercado, grupo ou setor, onde elas atuam. Terceiro, com a autonomia estratégica e a 

capacidade adaptativa da empresa, seguidas elas pelas competências específicas individuais 

da firma e perseguição da diferenciação rumo às vantagens competitivas, estas últimas podem 

vir a resultar nas distinções de desempenho observadas entre empresas – eis o conceito de 

desempenho superior e persistente. 

No tocante à avaliação dos múltiplos aspectos das firmas que podem corroborar, ou 

não, as discrepâncias de performance, um quadro abrangente do alcance das pressuposições 

da RBV é apresentado no estudo de Carvalho, Kayo e Martin (2010, p. 872), que denotam: 

“preconiza a RBV que os recursos e competências são distribuídos de forma heterogênea 

entre as firmas, sendo a principal causa da variação observada entre seus desempenhos”. Mais 

além, acrescem os autores que “quando esses recursos são raros, valiosos e difíceis de serem 

imitados e a firma dispõe de estrutura organizacional adequada para explorá-los, eles têm 

o potencial de promover desempenho acima da média e persistente” (grifo nosso). 

A definição apresentada reconhece que a firma precisa de uma estrutura mínima que a 

torne apta à edificação da diferenciação estratégica a partir dos recursos explorados. O fato é 

que a capacidade de usufruto dos recursos que poderão provocar, em última instância, essas 

vantagens competitivas e redundar no desempenho caracterizado pela superioridade e também 

pela persistência, em horizontes de longo prazo, é única para cada organização. Explicando 

melhor, todas as empresas possuem um portfólio de recursos, sejam eles físicos, intangíveis 

(marcas e imagem), organizacionais (cultura e arranjos administrativos), e recursos humanos. 

E a partir desse portfólio as firmas podem criar vantagens competitivas (FLEURY; FLEURY, 

2003). A conclusão é coerente, por que não, até certo ponto, óbvia: mesmo que as empresas 

dispusessem igualmente dos recursos (e não dispõem), haveria sim diferenças de desempenho, 

pois a utilidade e a exploração dos recursos pelas organizações diferem entre elas. 

Nesse caso, existem duas perspectivas, minimamente passíveis de análise quanto às 

perspectivas de abordagem da RBV. O desempenho superior, segundo Carvalho, Kayo e 

Martin (2010, p. 875), “pode ser obtido por meio da utilização de recursos ou capacidades 

não disponíveis para aquisição no mercado” (grifo nosso) – esta pesquisa entende que os 
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recursos, sim, podem ou não estar disponíveis no mercado, porém as capacidades nunca o são, 

visto é impossível transferi-las ou emprestá-las, por exemplo. Essa é a primeira perspectiva, 

que ignora parcialmente a segunda possibilidade, como demonstram Fleury e Fleury (2003, p. 

132): “outra premissa básica da VBR é de que as firmas diferem de forma fundamental em 

seus modos de operar porque cada uma delas possuirá um agrupamento singular de recursos – 

seus ativos, competências e capacitações específicas”.  

É justamente nesse ponto que se deve destacar a individualidade do gestor e sua 

contribuição na construção do perfil estratégico da firma, porque, ressaltando-se uma vez 

mais, a autonomia da gestão afeta a diferenciação, mesmo que a disposição dos recursos seja 

uniforme no mercado.  

A Visão Baseada em Recursos (RBV), como abordagem alternativa à avaliação das 

empresas, busca a ampliação e o refinamento do quadro de referência dos tomadores de 

decisões, de acordo com Fleury e Fleury (2003). Aqui está a pertinência da reflexão em torno 

no voluntarismo e sua parcela de contribuição na diferenciação e na construção de vantagens 

competitivas entre empresas de grupos ou setores específicos diferentes. 

O conceito de estratégia encontra-se intimamente arraigado às bases teóricas que 

constroem a RBV. Assim, em termos práticos, subjugá-la a uma análise significa explorar o 

espaço limítrofe entre perfil estratégico e performance corporativa.  Como se observa em 

Armstrong (2008), a estratégia detém dois conceitos fundamentais: (i) ela é para o futuro – 

define para onde a empresa deseja chegar e como ela chegará ao patamar estratégico 

estabelecido como uma de suas metas; e (ii) a estratégia interliga-se ao entendimento da 

adequação estratégica – partindo-se dos objetos organização e ambiente externo, admite-se 

que “para maximizar a vantagem competitiva de uma empresa, suas capacidades e recursos 

devem coincidir com as oportunidades disponíveis no ambiente externo” (ARMSTRONG, 

2008, p. 22, Tradução livre). Em linhas gerais, subentende-se que a análise prevista por esta 

pesquisa segue as condições conceituais postuladas por Armstrong (2008), pois se visa aqui a 

constatação sobre o comprometimento estratégico das empresas, bem como se verificam 

também os reflexos desse engajamento no desempenho corporativo – perspectiva futura e 

adequação. 

A conceituação de estratégia é anterior ao voluntarismo, por razões detalhadas adiante, 

e por essa razão ele fora discutido antecipadamente. Em síntese, se a definição estratégica 

pressupõe a visão de longo prazo e a adaptabilidade da organização às mudanças do cenário 
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externo, é por meio da intencionalidade da gestão que o perfil da firma será formulado, logo 

as suas metas pré-definidas serão estabelecidas e cumpridas.  

De acordo com Rosseto e Rosseto (2005), ocorre o seguinte processo quando da ação 

voluntarista em detrimento da determinística: (i) o ambiente externo é percebido, depois 

interpretado e, só então, avaliado pelos tomadores de decisão; (ii) essa percepção converte-se 

em realidade e as alterações ambientais externas somente serão relevantes na medida em que 

são percebidas pelos tomadores de decisão; (iii) hipoteticamente, cada gestor interpreta de 

modo distinto os fenômenos; assim chega-se à conclusão de que (iv) o ambiente externo é 

atualizado pelos tomadores de decisão a partir de suas percepções, interpretações e avaliações. 

Dedutivamente, “distintas organizações atuam de forma diferente frente às mesmas 

condições ambientais, se as percepções de tais condições são distintas” (ROSSETO; 

ROSSETO, 2005).  

As considerações de Rosseto e Rosseto apenas complementam o viés de Carvalho, 

Kayo e Martin (2010) e reforçam as colocações de Fleury e Fleury (2003), sustentando-se 

assim o posicionamento tomado por este estudo. Uma vez mais, as organizações terão, muito 

provavelmente, recursos diferentes, mas é praticamente certo que as percepções de seus 

gestores sejam discrepantes, graças às suas percepções, interpretações e avaliações do cenário 

exterior à firma. Dessa forma, há uma predisposição entre as empresas à diferenciação e, 

porquanto, ocorrência de desempenhos diferenciados entre grupos ou setores distintos. 

Para uma melhor sedimentação das peculiaridades que envolvem a perspectiva 

voluntarista e a percepção determinística, faz-se um paralelo efêmero entre a visão baseada 

em recursos (VBR) e a ótica que é inerente à visão institucional. Enquanto que esta última 

concebe o arranjo organizacional como processo, não decorrente do racionalismo, mas 

oriundo de pressões externas que levam a empresa à semelhança organizacional; aquela 

reconhece os efeitos ambientais externos sobre os resultados das estratégias adotadas, mas 

admite o papel dos gestores como responsáveis pela captação de recursos e perseguição de 

desempenho satisfatório. Em suma, o voluntarismo, presente na RBV, considera o manuseio e 

a escolha dos recursos e competências específicas como causadores da diferenciação. 

Par Barney (1991), a VBR considera a heterogeneidade dos recursos estratégicos e sua 

transferência imperfeita entre as firmas como premissas à consecução de fontes para alcance 

de vantagens competitivas sustentadas no longo prazo. Segundo Porter (1989), a vantagem 

competitiva interliga-se ao desempenho, mas não qualquer desempenho; pressupõe-se um 
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desempenho superior à média e de longo prazo. Ele ainda detalha a escolha e a 

implementação estratégica da firma, pois o seu alcance sugere a busca pelas vantagens 

decorrentes da diferenciação. Como destaca Penrose (1959), aquilo que é percebido pelo 

tomador de decisão e a capacidade de extrair benefícios daquilo que está dentro do seu raio de 

compreensão, condicionam-se aos recursos disponíveis para a firma com os quais ela 

habituou-se a atuar. Nessa perspectiva, Penrose (1959) traz à tona o significado dos tipos de 

recursos de organizações específicas e as relações entre os recursos da firma e capacidades, 

mas ainda acrescenta à essa ótica o relacionamento entre oportunidades estratégicas 

percebidas, os recursos e a percepção do tomador de decisão. 

Rumelt (2003) deixa evidente que, quando se discute a estratégia organizacional e a 

vantagem competitiva, limites conceituais precisam ser destacados, pois, caso contrário, a 

terminologia fica esvaziada de sentido. Ao associarem-se os conceitos de vantagem 

competitiva constantes à RBV, apropriando-se das colocações de Penrose (1959), Porter 

(1989), Barney (1991), Peteraf (1993), Rosseto e Rosseto (2005) e Carvalho, Kayo e Martin 

(2010), destaca-se que a vantagem competitiva sustentável tem como lógica a utilização de 

uma ou mais estratégicas definidas por meio de uma percepção, interpretação e posterior 

avaliação das demandas ambientais externas à firma, capazes de levar a empresa ao 

atingimento de retornos considerados anormais, contínuos em horizontes de longo prazo, em 

relação a determinado agrupamento de referência. 

Corroborando o exposto, Cardoso (2013, p. 74) interpôs à sua análise a referida 

colocação: “em busca do bom desempenho a gestão estratégica empresarial deve estar 

pautada na busca de criação de vantagem competitiva, cuja consequência seja a conquista de 

desempenho superior ao das empresas concorrentes, no longo prazo” (grifo nosso). Não há 

como renegar a influência do perfil organizacional estratégico na consecução de desempenhos 

diferenciados, visto que, indiscutivelmente, ela afeta os arranjos das firmas, aquela 

denominada por Porter (1989) de estratégia genérica. Para consolidar a essência dos 

argumentos em prol da gestão ou VBR, enumeram-se aqui as ponderações de Wernerfelt 

(1984).  

Quando uma organização detém determinado recurso – isso inclui a exploração 

potencial do recurso, própria de cada firma –, faz-se possível a manutenção de uma posição 

favorável ante os concorrentes, visto que a simples posse do recurso ou competência altera os 

custos e ganhos daqueles em posição econômica no mercado adversa. Essa é a barreira 

relativa de posição, ou seja, formas de evitar que os concorrentes tenham um perfil estratégico 
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semelhante ao da organização que detém o recurso ou a competência (WERNERFELT, 

1984).  

Existem ainda as barreiras de entrada no mercado, mas essas dizem respeito a 

condições genéricas não administráveis na condição de recursos. A barreira de posição 

consiste na defesa do recurso, indicando assim potenciais retornos elevados devido à 

vantagem ante os concorrentes (WERNERFELT, 1984). 

Considera-se, a partir da RBV, que há possibilidade de identificar “classes” de 

recursos de onde são constituídas as barreiras de posição. A empresa busca, em constância, 

encontrar-se adiante de seus concorrentes a fim de utilizar as barreiras de posição e consolidar 

liderança no mercado. São, justamente, as propriedades dos recursos, bem como o modo de 

sua aquisição, que permitem esse fenômeno, por assim dizer. Em suma, o que a firma 

pretende é criar uma situação onde a sua posição, decorrente da utilização do recurso, seja 

difícil de alcance para a concorrência (WERNERFELT, 1984). Em congruência ao exposto, 

Peteraf (1993) torna taxativo que o modelo da firma baseado em recursos, como propõe a 

teoria da RBV, é fundamentalmente preocupado com a acumulação interna dos recursos e 

com a especificidade deles; em menor grau reflete-se sobre os custos associados às transações 

para aquisição desses recursos. Sobrepõe à análise a caracterização do recurso, competência 

ou estratégia e sua associação com o alcance do desempenho destacado. 

Considerando que a RBV preconiza “que os recursos sejam distribuídos de forma 

heterogênea entre as firmas; aqueles que são específicos, raros e de difícil imitação têm o 

potencial para promover o desempenho superior e sustentável” (CARVALHO; KAYO; 

MARTIN, 2010, p. 886), mas que o voluntarismo e a subjetividade do tomador de decisão 

imperam na formulação do perfil estratégico das empresas, e sendo as competências, 

condições individuais das firmas no mercado, então esta pesquisa toma a atividade de 

inovação e a sustentabilidade ambiental e social como hipotéticos e potenciais recursos 

capazes de afetar o desempenho das empresas. Se inovação e sustentabilidade socioambiental  

podem ser consideradas como importantes vantagens competitivas, então elas teriam algum 

efeito sobre o desempenho de longo prazo – mas a isso se demanda uma constatação 

empírica, proposta por este estudo. 

Hart (1995) sugere inclusive uma releitura da RBV considerando a sustentabilidade da 

firma como um meio à construção de vantagens competitivas sustentáveis. A interpretação é 

semelhante às considerações abordadas neste estudo de que a sustentabilidade da organização 

e de suas atividades promovem, igualmente, vantagens e sobrevivência, pois se tornara um 
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requisito à continuidade operacional da empresa. Para Hart (1995), no futuro, mercados e 

organizações “perceberiam” sua dependência ante os sistemas naturais; dessa maneira, a 

estratégia e a vantagem competitiva seriam direcionadas pelas facilidades de compatibilização 

da atividade econômica com o ambiente natural externo (isso inclui as esferas ambiental e 

social, de fato) – postulava-se então a Natural-Resorce-Based View of the Firm, ou visão da 

firma baseada em recursos naturais. 

No contexto específico a esta pesquisa, pode-se equacionar a seguinte estrutura de 

análise da inovação e da sustentabilidade como variáveis estratégicas que podem favorecer a 

consecução de vantagens competitivas, de acordo com a Figura 2, segundo a RBV de Barney 

(1991) e a RBV de Hart (1995), concomitantemente. 

Figura 2 – Inovação, sustentabilidade e a RBV 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da literatura. 

Vasconcelos e Cyrino (2000) colocam que a estrutura da indústria (neste caso setor ou 

grupo específico) determina como os agentes econômicos se comportam e, por isso, ocorre 

implicação na performance das firmas. Faz sentido essa afirmação quando se pensa da 

interpretação das mudanças que ocorreram externamente à organização, sua posterior 

interpretação, seguida pela ação estratégica. Ainda conforme os autores, tendo em vista essas 

ponderações, este estudo pode ser classificado, a partir da RBV, em dois sentidos. Primeiro, 

nesta pesquisa a teoria considera a vantagem competitiva atributo decorrente do 

posicionamento estratégico, em função de externalidades como concorrência, mercado e 

estrutura externa. Segundo, considera desempenho como resultante das características internas 

da organização, primordialmente, depois de catalisadas as interpretações do cenário externo. 

Apresentam-se nas duas próximas subseções como que a inovação e a sustentabilidade 

podem ser elevadas à condição de perfis estratégicos essenciais à sobrevivência das empresas 

em qualquer mercado. Porém as origens dessas perfis, apesar de serem externos à organização 

(competição e responsabilidade), possuem razões que a condicionam ao status de impactantes 

ao desempenho por motivos diferentes. Enquanto que a primeira se refere à diferenciação, 
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propriamente dita, de produtos, serviços, processos, e outros no mercado; a segunda 

pressupõe a absorção de determinadas ações consideradas pelos stakeholders, necessárias ao 

negócio da empresa. Discute-se ainda nessas subseções a importância da divulgação de 

informações acerca do perfil estratégico inovador e sustentável para avaliação dessas opções 

estratégicas como meio de alcance do desempenho diferenciado. Expõem-se também como a 

demanda pela inovação e sustentabilidade podem ser distintas considerando-se o 

desenvolvimento econômico do país onde a empresa atua. Estes são os principais tópicos 

abarcados nas discussões seguintes. 

2.3 Inovação: importância potencial no escopo da RBV e antecedentes 

Antes de adentrar efetivamente à discussão em torno da inovação, é preciso entendê-la 

conceitualmente, percorrendo os rumos que levam à concepção tomada nesta pesquisa para só 

então identificá-la, qualificá-la e posteriormente mensurá-la.  

Recordando, para este estudo, a inovação é tomada na condição de potencial fonte de 

vantagem competitiva sustentável. Ela é, ainda, uma estratégia, pois a partir de sua definição, 

o perfil da organização precisa se voltar à busca de recursos específicos, capazes de concedê-

la diferenciação no mercado. Por último, considera-se que a inovação apresenta diferentes 

níveis de peris estratégicos entre as empresas, porque a partir do voluntarismo, inerente à 

visão da firma baseada em recursos, definido anteriormente, a gestão interpreta e opta pelos 

recursos a ela pertinentes, sujeita essa escolha às competências da firma, inclusive sua 

estrutura.  

A inovação evolui em conceito, muito devido à sua crescente complexidade em termos 

de abordagem. Para Chesbrough (2012), a inovação difere, em essência, de invenção, sendo 

ela a invenção que fora implementada e conduzida para o mercado. Tigre (2006, p. 72) lembra 

que “a inovação ocorre com a efetiva aplicação prática de uma invenção”, corroborando a 

definição de Chesbrough (2012). Uma inovação será capaz de agregar impactos econômicos, 

de fato, somente quando houver sua difusão, entre empresas, setores e regiões (TIGRE, 2006). 

Para além dos conceitos menos aprofundados, destaca-se a inovação disruptiva, tipo de 

inovação que intervém nas práticas sociais (CHESBROUGH, 2012) – esta é a inovação 

buscada em constância pelas empresas, porque elas erguem barreiras concorrenciais sólidas, 

as barreiras de posição mencionadas por Wernerfelt (1984). 
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Tomando-se a definição proposta pela Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD, 2009), a inovação pode ser definida como a introdução de um produto, 

novo ou aperfeiçoado significativamente, no ambiente de trabalho, de negócios, bem como 

relações externas da empresa. A missão da OECD, organização a que se vinculam como 

membros o Brasil e vários outros países da Europa (por exemplo, Holanda, França, 

Alemanha, Itália, Suécia e Suíça) consiste na promoção de políticas capazes de melhorar o 

bem-estar social e econômico a nível global. O conceito de inovação, no entanto, é ainda mais 

complexo, visto que à luz da própria OECD (2009), muita atenção tem sido despendida à 

atividade de inovação como caminho para que empresas e estados governamentais obtenham 

melhorias (disruptivas e sistêmicas) quanto ao desempenho, mas também quanto a práticas 

ambientais ou sustentáveis. 

Não à toa, ao se falar em inovação associada à sustentabilidade, duas características 

são evidentemente distintas àquela definição de inovação tradicional: (i) a inovação reflete a 

busca pela redução de impactos ambientais intencionais ou não; e (ii) não se restringindo ao 

que é novo, ela figura como transformadora do contexto social, modificando normas, valores 

culturais e estruturas institucionais (OECD, 2009). Segundo esta denominação, a inovação é 

concebida como uma forma de beneficiar a sustentabilidade ambiental e social, absorvendo, 

portanto, o Triple Bottom Line aglutinado às perspectivas atuais das firmas. Observa-se que a 

atividade de inovar pode corroborar, conjuntamente, as searas econômica, ambienta e social, o 

que demonstra sua afinidade com a sustentabilidade.  

Nessa perspectiva, pensando em consolidação estratégica, se a inovação poderia trazer 

esses benefícios, associá-la ao perfil organizacional sustentável seria uma forma eficaz de 

responder às demandas concorrenciais e sociais do ambiente externo à empresa. 

Os comentários descritos vestem de pertinência a proposta dessa pesquisa, porém é 

preciso retornar ao binômio inovação-desempenho, já que este é o centro da análise prevista. 

A inovação volta a ser tratada como favorável à sustentabilidade, de maneira mais profunda, 

nas subseções seguintes. Assim, o que se vê é que, aparentemente, consolidou-se a ideia de 

que investimentos voltados a inovação, segundo a literatura pertinente, confeririam às firmas 

diferenciação e vantagens competitivas sustentáveis, provocando assim a melhoria dos seus 

retornos (ZAHRA, 1996; SAMAD, 2012; SILVEIRA; OLIVEIRA, 2013; SOUZA et al., 

2013; TANG; PEE; IIJIMA, 2013). Inegavelmente, a inovação tornou-se algo vital para a 

sobrevida da organização moderna, sendo a ela atribuído o sucesso organizacional, condução 
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do desenvolvimento econômico e o crescimento (LOW; KALAFUT, 2003; SANTOS et al., 

2014). 

Schumpeter (1961) esclarece que a grande vantagem existente para a organização que 

detém a inovação ultrapassa as condições do monopolista. Quando essa posição é adquirida, 

constrói-se uma “blindagem” devido à desorganização temporária do mercado, resultando em 

oportunidade para desenvolvimento de um planejamento de longo prazo. Enquanto que os 

concorrentes buscam alcançar posição similar àquela obtida pela firma mediante a inovação 

introduzida, a organização detentora da posição vantajosa emprega esforços para consolidar a 

sua nova vantagem. Enquanto isso, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) reforçam que, mesmo sendo 

distintas as condições tecnológicas, sociais ou mercadológicas, a forma de se chegar à 

vantagem competitiva é através da inovação de caráter contínuo. 

Voltando à RBV, a teoria ajuda na compreensão de como recursos e capacidades, 

dentre eles a estratégia, poderiam vir a afetar o desempenho de empresa. Considerando que a 

atividade de inovação tem por intuito chegar ao escopo de produtos e mercados novos, com a 

RBV é possível que algumas questões associadas a essa relação pudessem ser solucionadas 

(BARNEY, 1996; PRIEM; BUTLER, 2001). 

Os perfis estratégicos de inovação formulados pelas empresas, especialmente as 

ofensivas, são projetadas para se chegar, o quanto antes for, a uma posição de liderança 

técnica e de mercado após a organização antecipar-se frente seus concorrentes, a partir de 

introdução de produtos ou processos, entre outros, novos [inclusive criação de produtos e 

processos novos para outras firmas]. Firmas que seguem essa linha estratégica precisam 

investir pesadamente em pesquisa, pois ela dependerá de considerável parcela de Pesquisa & 

Desenvolvimento (P&D) interno – eis um dos principais indicativos de inovação nas 

empresas.  

A inovação, como se observa, é antes de qualquer coisa, revestida de condicionamento 

histórico-social, porque depende do mercado, da setorização e da estratégia. Por esse motivo, 

não se nega que a adaptação rápida ao ambiente externo à organização é uma das demandas 

mais emergentes a ela (FREEMAN; SOETE, 2008). 

De acordo com Silveira e Oliveira (2013), a inovação é um dos processos utilizados 

pelas empresas para alcançarem a vantagem competitiva e a superioridade do desempenho. Os 

autores acrescem que “a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo 

ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços representa a essência da 

inovação”. Além do mais, vale a ressalva, a inovação, além de se tornar “uma questão de 
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vantagem competitiva para as organizações e crescimento econômico nas nações, envolve 

também uma forma de captar recursos e de receber incentivos fiscais” (SILVEIRA; 

OLIVEIRA, 2013, p. 64).  

Destaca-se ainda que “a intensidade em P&D de firma” e o “seu nível de capacitação 

técnica deve influenciar o desempenho externo” da empresa (KUPFER; ROCHA, 2005). 

Sobre a questão dos incentivos, trata-se essa questão adiante ao se discutirem os antecedentes 

da inovação. Pensando-se a inovação como recurso particular das empresas, como trata este 

estudo, teoricamente ela é apontada na condição de essencial para a continuidade operacional 

e potencialmente capaz de perfazer resultados positivos à firma. 

A análise da inovação, nesta pesquisa, é predominantemente associada ao âmbito da 

organização. A literatura diz que “deixar de inovar equivale a morrer” (FREEMAN; SOETE, 

2008, p. 457) na seguinte perspectiva: empresas que não são capazes (este é um ponto crítico 

para se refletir, visto que a RVB delineia as capacidades e competências como recursos, 

portanto, cada empresa detém uma capacidade particular de inovar) de ingressar com novos 

produtos e/ou processos não poderiam sobreviver, porque seus concorrentes tomam-lhe 

parcela do mercado por meio de inovações ou de reduções de custo decorrentes de novos 

processos por elas criados (FREEMAN; SOETE, 2008). 

Reconhecidamente, como o faz esta pesquisa, admite-se que a empresa sofre pressões 

externas, porque se assim não fosse, não haveria razões para investir em inovação, 

considerando que as empresas sempre disporiam de recursos similares. Deste ponto é preciso 

compreender que a inovação é gerida pelos gestores a partir das oportunidades reconhecidas, 

interpretadas e avaliadas por eles (o voluntarismo da RBV). 

Logo, considera-se aqui que existem antecedentes ao desenvolvimento da atividade de 

inovação. Estes, por seu turno, teriam influência parcial no perfil estratégico inovador das 

firmas. Assim, chega-se, após reflexão sobre a importância potencial do emprego de recursos 

à inovação, ao conceito de ambiente de Inovação. Este conceito reconhece que determinadas 

variáveis podem afetar o perfil estratégico em inovação da empresa. Ao adotar a concepção 

voluntarista da RBV, reconhecendo a inovação como uma capacidade construída, esta 

pesquisa passa a admitirque “os comportamentos inovadores de empresas são fortemente 

influenciados pelas competências de seus gestores” (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008, p. 

161).  
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Claro que esse argumento, por si só, seria mais que suficiente para defender a análise 

da inovação em organizações com distintas nacionalidades e o seu impacto no desempenho, 

considerando-se o suporte da RBV, por razões já explicadas. No entanto, o fato é que existem 

diversas outras condições ambientais internas e externas que têm contribuído à ocorrência de 

diferenças entre empresas, do ponto de vista estratégico, e estas não podem ser desprezadas 

no fortalecimento deste argumento. Considerando-se a definição trazida do estudo de Rezende 

e Toyoshima (2014), o ambiente de inovação compreende a própria empresa, outros agentes 

econômicos, instituições, leis ou regulações, além de ações elaboradas não necessariamente 

relacionadas com o regime tecnológico da empresa. O regime tecnológico, segundo Malachias 

e Meirelles (2009), compreende quatro dimensões, a saber: oportunidade, apropriabilidade, 

cumulatividade e base de conhecimento. 

Ainda sobre o ambiente de inovação, diversos autores e seus trabalhos apontam vários 

fatores capazes de promover diferenças de inovação entre empresas. Voltando à investigação 

de Malachias e Meirelles (2009), defendeu-se que as características das inovações no setor de 

serviços estavam relacionadas ao regime tecnológico e ao ambiente de inovação; por sua vez, 

estes refletiam também as estratégias tecnológicas adotadas pelas empresas. Constatou-se que 

o ambiente tecnológico favorecia a inovação no setor de serviços e que “as empresas que 

realizam atividades de inovação são capazes de obter desempenhos inovativos e econômicos 

positivos e correlacionados” (MALACHIAS; MEIRELLES, 2009, p. 58).  

Sabendo-se que atividades inovadoras se fazem importantes formas de concorrência 

entre as empresas, deve atentar para um fato pertinente. Muito embora essa atividade tenha 

concentração no âmbito da firma, ela estará sujeita a externalidades. Por conta disso, nem 

todos os benefícios da inovação são absorvidos por que a realiza; de outro modo, nem todos 

os custos da inovação são arcados pela empresa denominada de inovadora. Quando se fala nas 

empresas brasileiras, o comportamento tecnológico ou inovador responde a quatro principais 

variáveis: o setor, o sistema técnico produtivo, o tamanho e a origem do capital da empresa 

(KUPFER; ROCHA, 2005). Zemplinerová e Hromádková (2012) observaram que o tamanho 

de empresas Checas e os subsídios afetavam a produção de inovação, porém de modo distinto; 

enquanto que o tamanho da firma foi favorável, o apoio através de subsídios demonstrou-se 

desfavorável, levantando a reflexão, pelos autores, sobre a eficiência do emprego dos recursos 

e a política concorrencial. 

Convergentemente a Kupfer e Rocha (2005) e Zemplinerová e Hromádková (2012), 

Kannebley Júnior, Porto e Pazello (2004) apresentam congruência às colocações de outras 
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pesquisas, visto que em análise do ambiente brasileiro observaram como variáveis distintivas 

de empresas inovadoras e não inovadoras, em ordem decrescente de importância as seguintes 

características das firmas: orientação exportadora, tamanho da empresa, origem estrangeira do 

capital e variação interindustrial.  

Apresenta-se a explicação da contribuição de cada um dos fatores para trazer 

diferenciação entre firmas inovadoras e não inovadoras. Orientação exportadora e a origem 

estrangeira possuem como explicações para provocarem diferenças de inovação o seguinte: (i) 

a exposição à competição internacional incentiva as firmas no investimento em inovação, pois 

a demanda de pressões internacionais concorrenciais é mais exigente; (ii) empresas 

multinacionais são detentoras de ativos intangíveis (marcas, por exemplo) internacionalmente 

difundidos no mercado sendo, portanto, configurado o acesso contínuo a tecnologias e 

capacitações, tanto as organizacionais como as gerenciais. Outra explicação decorre das 

fontes de financiamento internas de grupos estrangeiros e sua orientação estratégica. O 

tamanho da firma tem as seguintes explicações: (i) facilidade de financiamento de P&D por 

firmas maiores, pois essa é uma atividade de alto risco; (ii) economias de escala em relação ao 

P&D; e (iii) produção de economias de escopo e redução do risco associado à inovação, 

também por firmas maiores (KANNEBLEY JÚNIOR; PORTO; PAZELLO, 2004). 

Quando se fala em inovações ambientais, especificamente, Queiroz (2011) destaca o 

papel da regulação, mas dá foco à pressão consumidora, visto o consumo, ou seja, o papel da 

sociedade na seleção de produtos ofertados pelas empresas elevou-se. Por essa razão o autor 

expõe que nem sempre a inovação é introduzida em busca de redução de custos ou de lucro 

individual das firmas. Queiroz e Podcameni (2014) observaram que a introdução de inovações 

ambientais se relaciona ao tamanho da firma e à origem estrangeira do capital. Assim, essa 

pesquisa concluiu que, além dessas características terem relacionamento com a inserção da 

empresa no mercado internacional, viu-se que atividades de inovação em empresas do Brasil 

possuem pouca ou nenhuma relação com as inovações ambientais. Isso pode ser entendido 

pela colocação de anterior de Queiroz (2011) de que, por vezes, ocorre uma demanda externa 

pelo perfil estratégico da empresa com determinados fins, dentre os quais se cita a investidura 

em inovação e tecnologia.  

Devido a todos esses fatores que favorecem, ou não, a inovação nas empresas, pensa-

se na coerência da colocação de Brito, Brito e Morganti (2009), que expuseram a interação 

conceitual e teórica da inovação com o desempenho consolidada, mas a situação empírica 

dessa relação ainda carece de investigação, pois os resultados observados são inconsistentes. 
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Por exemplo, Shimizu (2013), ao testar o impacto da inovação no desempenho, concluiu que a 

inovação possuía baixíssimo poder explicativo do desempenho; que o resultado do processo 

de inovação não tinha relação comprovada com o investimento em inovação; porém, obteve-

se que o resultado do processo de inovação conseguia explicar parcela significativa da métrica 

de desempenho. 

A inovação, muitas vezes associada ao investimento em P&D, deveria possuir papel 

central na formulação da estratégia empresarial, como parcela de uma estratégia competitiva 

corporativa mais abrangente. Deve haver compatibilidade entre perfil estratégico empresarial 

e a natureza das oportunidades tecnológicas presentes no ambiente de inovação, interpretadas 

pelos gestores da firma. Dessa forma, percebe-se que a perfil da empresa deve determinar o 

arranjo da organização e a estratégia de inovação. Mais além, concluiu-se que diferentes tipos 

de oportunidade tecnológica requerem distintos tipos de estruturas e perfis estratégicos como 

foco na inovação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Para frisar a interferência do contexto na gestão da inovação, revelando-se o papel 

voluntarista da gestão como agente intermediador entre a adaptação e o reconhecimento do 

recurso como diferencial ante as mudanças advindas do ambiente externo à firma, apresenta-

se um quadro síntese (Quadro 1) que demonstra algumas das variáveis contextuais e a 

descrição de seu processo modificador quanto à estratégia e ao perfil organizacional da firma 

em relação à atividade de inovação. 

Quadro 1 – O papel do contexto nas diferenças de perfil inovador organizacional 
Variável Contextual Considerada Como Causam as Diferenças de Inovação entre Firmas 

Setor de atuação da empresa 

Os setores possuem diferenças de prioridades e de características. Alguns 

segmentos econômicos podem ter características como larga escala e 

outros o investimento em pesquisa de ponta 

Tamanho da firma 

Empresas pequenas diferenciam-se em termos de acessibilidade a fontes 

de recurso e financiamento, assim tendem a ter aversão ao risco inerente 

à atividade de inovação (pelo menos a explorativa). Uma forma de 

compensar isso são as parcerias entre organizações no mercado 

Ciclo de vida da tecnologia e da 

indústria 

Diferentes estágios de ciclo de vida apontam para aspectos diferentes da 

inovação. Por exemplo, novas indústrias tecnológicas podem apresentar 

diferentes objetivos estratégicos em relação às empresas já estabelecidas 

e maduras 

Papel de agentes externos, tais 

como a regulação e a legislação 

Diversos são os setores que sofrem grande influência de políticas 

externas que, de certa forma, moldam a intensidade e a direção da 

atividade inovadora. São exemplos o setor de serviços públicos e de 

telecomunicações 

Sistemas Nacionais de Inovação 
Países diferentes possuem contextos mais ou menos favoráveis ao 

desenvolvimento institucional e estratégico da inovação 

Grau de novidade: inovação 

contínua versus inovação 

descontínua 

As empresas podem optar por estruturas voltadas à inovação incremental 

(menor risco, maior certeza, menores retornos), radical (maior risco, 

menor certeza, maiores retornos) ou às duas formas, ao mesmo tempo – 

conceito de ambidestralidade 

Fonte: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 95). 
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De acordo com o Quadro 1, faz-se possível estabelecer que, em geral, existem fatores 

internos e externos à firma que alteram o seu grau de engajamento em atividades de inovação. 

Tamanho e Setor são as variáveis mais destacadas neste cenário e, por essa razão, passaram a 

ser empregadas à pesquisa como moderadoras do impacto da inovação no desempenho. Ciclo 

de vida da tecnologia e da indústria referem-se à atuação da firma e ao conhecimento por ela 

adquirido no segmento econômico. O Papel de agentes externos, apesar de variável contextual 

independente, está estritamente condicionada à setorização. Como apontam Silveira e Oliveira 

(2013), existem leis específicas, como a Lei nº 10.973, de 2004 (Lei da Inovação) e a Lei nº 

11.196, de 2005 (Lei do Bem), que dispõem sobre os incentivos à inovação e beneficiam os 

setores que realizam e desenvolvem pesquisa tecnológica.  

Mais pontualmente, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que regula o 

setor de mesmo nome, condiciona as empresas a direcionarem investimentos em P&D e P&D 

de natureza ambiental, através da Lei nº 9.991, de 2000. A propósito, a regulação é a 

abordagem mais convencional para análise de regulamentações na inovação junto à 

sustentabilidade (BESSANT; TIDD, 2009).  

O assunto da questão institucional-legal retornará adiante, quando se discute o 

reconhecimento de ativos intangíveis no patrimônio das firmas, muitas vezes ligados à 

inovação, requerido pelos órgãos internacionais de contabilidade. Os Sistemas Nacionais de 

Inovação (SNI) demonstram, dentre outras coisas, o porquê das diferenças de inovação entre 

países. Portanto, naturalmente alguns trabalhos, como o de Fernandes, Ferreira e Raposo 

(2013), propõem-se a investigar a inovação comparativamente em economias distintas. Para 

muitos países, as “vantagens nacionais em recursos naturais e indústrias tradicionais são 

combinadas com competências afins em campos tecnológicos abrangentes, que então se 

tornaram base de vantagem tecnológica em novos campos de produtos” (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2008, p. 160). 

A Figura 3, logo a seguir, demonstra como o processo de acumulação tecnológica se 

deu em dois países diferentes, a Suíça e a Suécia. 
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Figura 3 – Exemplo do processo de acumulação tecnológica 

 
Fonte: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt (2008). 

Campos específicos dos países se desenvolveram e a acumulação tecnológica reforçou 

as competências organizacionais e nacionais, como mostra a Figura 3, segundo Tidd, Bessant 

e Pavitt (2008). Ou seja, o ambiente nacional e as oportunidades vigentes no contexto em que 

a firma atua implicam em diferenças no engajamento em inovação. Concorda-se o seguinte: 

“a inovação não acontece no vácuo – (ela) está sujeita a uma série de influências externas e 

internas que configura o que é possível e o que realmente emerge”. Além disso, nenhuma 

firma dispõe de recursos para desperdiçar livremente, demandando a inovação estratégica a 

ser delineada pela organização (BESSANT; TIDD, 2009, p. 477). 

Sobre as diferenças entre países no tocante à inovação, Arruda, Vermulm e Hollanda 

(2006) expõem que existe uma enorme divergência entre os processos que ocorrem no Brasil 

e no plano internacional, isso em relação ao desenvolvimento tecnológico e as estratégias de 

acumulação de conhecimento em nível nacional. Ainda segundo os autores, enquanto que no 

mundo o ritmo de geração de novos conhecimentos encontra-se acelerado, “no Brasil, tanto o 

meio empresarial como as autoridades governamentais (...) não demonstram atribuir muita 

importância à inovação, baseada em conhecimento, como uma das principais fontes de 

competitividade” (ARRUDA; VERMULM; HOLLANDA, 2006, p. 8). Nesse sentido, vale a 

pertinência desta proposta em investigar cenários econômicos distintos, na comparação entre 

Brasil e Europa. 

Finalmente, sobre o grau de novidade, põem-se as definições de inovação contínua (ou 

incremental) e a inovação descontínua (radical ou de ruptura). Essas definições emergem dos 

conceitos de March (1991) acerca de atividades de inovação denominadas exploitation e as de 

natureza exploration.  

Para March (1991), atividades de inovação tipo exploration associam-se a 

características singulares, como flexibilidade, descoberta, experimentação, exposição aos 

riscos; enquanto isso, atividades de inovação do tipo exploitation prevalecem características 
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como o refinamento, produção, seleção, eficiência e execução. Esta última compreende aquela 

inovação de caráter contínuo; por outro lado, a primeira compreende a modificação do tipo 

radical ou de ruptura (BRITO; BRITO; MORGANTI, 2009). 

Em termos de inovação, investir em atividades exploration significa maior potencial 

inovativo, pois nelas a inovação firme prevalece, onde os riscos são maiores e as garantias de 

retorno sobre o investimento são bem menores (KIM, 2015). Mesmo assim, autores como 

Gilsing e Nooteboom (2006) asseveram que a gestão da inovação a partir de atividades 

conjuntas de exploration e exploitation é que garantem a sobrevivência das empresas, pois 

enquanto que a última se volta para horizontes de curto prazo, a primeira compreende 

horizontes temporais mais extensos (longo prazo). 

Segundo Scandelari (2011), a exploitation refere-se ao aproveitamento de capacidades 

atuais, enquanto que a exploration visa a prospecção de novas capacidades. A junção entre os 

dois tipos de atividade define a estrutura organizacional tipo ambidestra – ambidestralidade. A 

perspectiva da ambidestralidade é viabilizada por uma postura de gestão comprometida com a 

distribuição ótima dos recursos em duas demandas conflitantes, aparentemente: alinhamento 

(exploitation) e adaptabilidade (exploration).  

A autora comenta ainda que a ambidestralidade pode ser analisada na ótica do 

comprometimento com as demandas de competitividade, mas também com as 

responsabilidades ambientais e sociais da firma (SCANDELARI, 2011). Por esse motivo, 

pressupõe-se que organizações voltadas ao ambidestralismo, nas duas acepções do construto, 

tendam a apresentar melhor desenvoltura no mercado, como explicitaram Gilsing e 

Nooteboom (2006), já que as visões de curto e longo prazo, estrategicamente, são abarcadas 

pelo modelo gestor da organização que o adota. Vale recordar que a presente pesquisa tem o 

propósito de investigar duas estratégicas consideradas, contemporaneamente, como 

necessidades e fontes potenciais de vantagem competitiva e beneficiamento do desempenho 

corporativo. 

Mediante a discussão apresentada, este estudo considera duas situações de inovação 

nas empresas analisadas. Partindo-se de uma perspectiva contábil, em um primeiro momento, 

o estudo toma como medida avaliativa o investimento em ativos intangíveis de inovação, bens 

ou investimentos realizados em recursos ímpares, registrados e informados a demonstrativos 

contábeis direcionados aos stakeholders. Considera-se a exposição de Lev (2001), tomando 

recursos como marcas, patentes e Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), por exemplo.  
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Devido à natureza contábil dos investimentos, considera-se nesta pesquisa a seguinte 

segmentação:  

(i) intangíveis como as patentes, registradas, reconhecidas e mensuradas, são 

adquiridos pela empresa e apresentadas como componente do conjunto de bens e 

direitos das firmas. Tem o caráter de efetivação, concedendo à empresa maior grau de 

certeza no tocante aos benefícios econômicos futuros apropriados, como denota o 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) através do Pronunciamento Técnico 

CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 

Contábil-Financeiro e do CPC 04 (R1) – Ativos Intangíveis. Considerando-se isso, a 

inovação decorrente destes ativos encontra-se já disponível à empresa, por meio de 

aquisição (mercado) ou descoberta onde os benefícios são previstos com considerável 

grau de materialidade. Essa será a inovação considerada na pesquisa do tipo 

exploitation (menos riscos e maior eficiência);  

(ii) já os gastos com a P&D, também pela natureza contábil, somente são ativados 

mediante a sua adequação junto à definição e aos critérios de reconhecimento de ativo. 

A priori, o desembolso com P&D é evidenciado como uma despesa, sendo assim 

denominada como inovação do tipo exploration (maiores riscos, visa descobrimento 

de novos produtos e tem menos garantias), para a categorização tomada neste estudo. 

Muitos ativos intangíveis são frutos da atividade de inovação da empresa que os utiliza 

ou de outras empresas que os descobriram e os licenciam ou patenteiam, mediante pagamento 

para usufruto do recurso.  

Como discutido, a grande diferença, entretanto, entre a inovação do tipo exploitation e 

exploration reside em dois pontos específicos: (i) na primeira, os riscos podem ser, 

aparentemente, avaliados; (ii) na segunda, há um “tiro no escuro”, pois não existe garantias de 

que a empresa irá realizar uma nova descoberta que poderá erguer as barreiras de competição 

mencionadas por Schumpeter (1988) e Wernerfelt (1984). Todavia, a literatura taxa como de 

longo prazo a inovação exploration, pois as inovações exploitation não têm o caráter de 

ruptura no mercado. O conceito de estrutura ambidestra, por outro lado, prevê a unificação 

das dois perfis estratégicos de inovação como melhor opção. 

Ativos intangíveis são comumente atrelados à inovação e à construção de vantagens 

competitivas, por terem o caráter de singularidade. Para Teh, Kayo e Kimura (2008), os ativos 

intangíveis exercem, cada vez mais, papel de destaque na criação de valor das empresas, pois 

são fortes contribuintes da vantagem competitiva. A gestão adequada dos recursos é essencial, 
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principalmente, nesse sentido, dos ativos intangíveis, considerados como recursos críticos. O 

eixo de construção de valor econômico deslocou-se e os recursos intangíveis, dentre os quais, 

a inovação, ganharam em importância estratégica, em detrimento dos ativos ou recursos de 

natureza tangível. A inovação “gera vantagens competitivas sustentáveis que permitem erguer 

barreiras contra algumas ameaças competitivas” (TEH; KAYO; KIMURA, 2008, p. 88).  

Veja que Lev (2001) ressalta essa posição ao colocar que a inovação é adquirida, 

primariamente, por investimentos em recursos intangíveis; e que estes estão frequentemente 

associados aos crescimentos de retornos de escala. Lev (2001) distribui os ativos intangíveis 

em três grupos, de acordo com a Figura 4. 

Figura 4 – Categorias dos ativos intangíveis e seus antecedentes 

 
Fonte: Adaptado de Lev (2001). 

Esta pesquisa tem como proposta investigar, pontualmente, os recursos da primeira 

categoria. Para Teh, Kayo e Kimura (2008, p. 89), “as inovações, tanto aquelas que resultam 

em patentes quanto marcas (e diversas outras), correspondem a uma categoria importante dos 

ativos intangíveis que podem ajudar na sustentação e viabilização econômica das empresas”. 

Lev (2001) e Kayo et al. (2006) incluem a atividade de P&D como um ativo intangível – e ela 

é um ativo intangível. Porém, a natureza contábil do investimento não a configura, em 

primeira instância, como um ativo incorporado ao conjunto de bens e direitos da empresa. Por 

essa motivação opta-se pela segregação da inovação em duas, como discutido anteriormente. 

Diante do contexto apresentado, um fato que carece reflexão situa-se no seguinte 

ponto: mesmo com grande valorização das empresas que utilizam intensamente recursos 

intangíveis na sua composição patrimonial, em virtude da maior probabilidade de se manter 

vantagens competitivas e valor econômico, “a influência relativa dos ativos intangíveis sobre 

o valor das empresas pode variar por diversas razões”, dentre elas, “setor de atividade, do 

ciclo de vida do produto e da empresa, da missão das empresas, ente outras” (KAYO et al., 

2006, p. 73), corroborando contribuições de Tidd, Bessant e Pavitt (2008). 
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Quando se fala em regulamentação, no Brasil, apenas com o advento da Lei nº 11.638 

de 28 de dezembro de 2007, que alterou a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, ou seja, 

30 anos depois, o grupo dedicado ao relato patrimonial dos ativos intangíveis tornou-se 

obrigatório – um relevante atraso, do ponto de vista contábil.  

Alguns estudos, como exemplo Santos e Calixto (2010), investigaram e observaram 

reflexos na divulgação e nos resultados de empresas no Brasil com a adoção inicial no 

processo de harmonização contábil internacional mediante a Lei nº 11.638/07. Crisóstomo 

(2009) constatou que, desde 2005, um número relativamente elevado de empresas já 

evidenciavam informações referentes aos seus recursos intangíveis. Isso denota um cenário de 

incerteza no que tange à mensuração deste tipo de recurso, pelas empresas, corroborando 

distorções informacionais para os stakeholders. 

Os ativos intangíveis requerem maior grau de subjetividade e imprecisão quando da 

sua avaliação, por isso devem ter maiores esforços empreendidos pelas firmas, a fim de que o 

seu valor econômico não seja distorcido (SCHNORRENBERGER, 2004). Além disso, no 

escopo deste estudo, informações tocantes à inovação das empresas acabam sendo mais bem 

divulgadas, subsidiando a tomada de decisão. 

O CPC 04 (R1) é correlato à International Accounting Standards (IAS) nº 38, que trata 

dos ativos intangíveis e foi formulado a partir do International Accounting Standard Board 

(IASB), órgão responsável pela convergência das normas internacionais de contabilidade a 

nível internacional. Para a norma, a P&D é uma despesa, a não ser que cumpra os requisitos 

de reconhecimento dos ativos, a despeito da classificação genérica desse investimento como 

ativo intangível, conforme Lev (2001) e Kayo et al., (2006). Vários são os países no mundo 

que adotam conformidade com as normas internacionais do IASB e as International Financial 

Standards Board (IFRS), inclusive o Brasil, buscando a uniformidade do tratamento contábil 

e, por isso, melhor ajuste informacional entre os mercados. 

Os ativos intangíveis de inovação serão devidamente identificados nos demonstrativos 

contábeis das empresas com intuito de se analisar o patrimônio de inovação incorporado a 

bens e direitos das firmas. A P&D, por sua vez, indicador fortemente difundido como métrica 

do esforço de inovação das organizações, será obtida em Notas Explicativas e analisada 

separadamente, pois difere quanto à característica de investimento. 

Furtado, Quadros e Domingues (2007, p. 26) destacam que a intensidade em P&D, 

indicador amplamente utilizado, inclusive a nível internacional, mensura “os esforços para 

gerar novos conhecimentos que estão por trás do avanço em matéria de tecnologia”. Segundo 
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Faro e Faro (2010), áreas onde a produtividade envolve maior agregação de valor tendem a 

investir substancialmente em P&D na busca por inovações.  

Investir em P&D demanda aporte significativo de recursos financeiros e resultados 

alcançados pressupõem consolidação no longo prazo – “isso exige manutenção constante dos 

esforços implicados nessa iniciativa” (FARO; FARO, 2010, p. 99). Esta pesquisa avança na 

análise da inovação ao abordar ainda o incentivo para promover o disclosure sobre elementos-

chave da inovação, de maneira qualitativa, em relatórios elaborados pela administração das 

firmas (GU; LI, 2003). Um melhor detalhamento das métricas de inovação encontra-se na 

seção do método da pesquisa.  

Sumariamente, este estudo toma a classificação de ativos intangíveis exposta por Lev 

(2001), que condiciona o patrimônio intangível como parcela própria da atividade de inovação 

nas empresas. Esses ativos e sua representatividade patrimonial seriam a primeira medida a 

ser considerada para medição da inovação. Especificamente, buscam-se ativos como marcas, 

patentes, know-how tecnológico e ativos intangíveis em desenvolvimento.  

Depois, apoiando-se em March (1991), utiliza-se o investimento em P&D como outra 

medida, segmentando as variáveis segundo a atividade de inovação: exploitation ou 

exploration. Complementarmente, o registro de patentes pelas empresas nos órgãos 

competentes, e a sinalização da inovação, em forma descritiva e qualitativa nos relatórios 

específicos [métrica proposta em Gu e Li (2003)], são os demais meios para se mensurar a 

inovação, na condição de perfil estratégico, pela divulgação de informações ao mercado e à 

sociedade.  

Seguindo-se parte da literatura e apoiando-se sobre as bases reflexivas da RBV, este 

estudo tem como expectativa que a inovação, como recurso específico da firma (sua 

estratégia), favoreça o desempenho no grupo de empresas avaliado, este medido pela 

rentabilidade dos ativos e do capital próprio. 

A próxima subseção retratará a sustentabilidade ambiental e social como recurso e 

competência essenciais às empresas, como pressupõe a RBV [principalmente em Hart 

(1995)]. Discute-se ainda sua afinidade com o perfil estratégico de inovação e sua 

contemplação conjunta na busca pela continuidade operacional e consolidação de vantagens 

competitivas. 
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2.4 O imperativo da sustentabilidade como diferencial competitivo e seus reflexos 

De acordo com a Word Commission on Environment and Development (WCED), ou 

também denominada Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das 

Nações Unidas, vinculada, portanto, à Organização das Nações Unidas (ONU), responsável 

pela elaboração do Relatório Brundtland (Our Common Future – Nosso Futuro em Comum), 

o termo desenvolvimento sustentável é definido como desenvolvimento capaz de satisfazer as 

necessidades atuais, não comprometendo a satisfação de necessidades pertencentes a futuras 

gerações (MOREIRA, 2000). 

De maneira aprofundada, o conceito é exposto da seguinte forma: essencialmente, o 

desenvolvimento sustentável é um processo que visa a mudança, onde a exploração de 

recursos, o direcionamento de investimentos e do desenvolvimento da tecnologia, além das 

mudanças institucionais, todos encontram-se harmoniosamente ligados, em função do 

atendimento das necessidades e aspirações do homem, no presente e no futuro (WCED, 1987, 

item 15, grifo nosso). 

O desenvolvimento sustentável, de onde provém o conceito de sustentabilidade, requer 

a reunião de diversos procedimentos sistemáticos que visam atingir metas pré-estabelecidas, 

estrategicamente elaboradas, contemplando uma perspectiva de ação múltipla, não sendo ele, 

portanto, concebido espontaneamente, seja na sociedade ou em uma organização – por isso a 

denominação de processo, como propôs a WCED (1987). Nesse sentido, torna-se 

eminentemente oportuna a colocação de Viola e Vieira (1992, p. 83), que consideram o 

desenvolvimento e o alcance da sustentabilidade como algo extremamente complexo, 

demandando a reformulação de diversos setores da sociedade, nos escopos econômico, 

político e institucional. 

A orientação no sentido de uma reavaliação do significado do processo de 

desenvolvimento à luz de postulados interdependentes de equidade social, 

sustentabilidade ecológica, viabilidade econômica e autodeterminação política 

constitui, nesse contexto, um dos mais marcantes desafios políticos lançados à nova 

época. 

Argumentou-se na subseção anterior acerca do papel da inovação como um potencial 

fator estratégico capaz de possibilitar às empresas na construção e sustentação de vantagens 

competitivas; em países, o desenvolvimento econômico. A sua vinculação ao incremento do 

desempenho é algo quase que espontâneo, frequentemente discorrido em diversos estudos, 

mas não concluído o posicionamento em torno dessa relação.  
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As demandas pela adaptação das empresas ao cenário globalizado e competitivo fazem 

com que as firmas invistam, cada vez mais, recursos em atividades desta natureza, com intuito 

da diferenciação e, por conseguinte, obtenção de vantagem temporal sobre os competidores 

do mercado ou de determinado grupo.  

A sustentabilidade dispõe-se tão necessária quanto a inovação para firmas que 

pretendem continuar indefinidamente no mercado. Contudo, a emergência do perfil 

estratégico de sustentabilidade tem como fator gerador uma pressão social diferenciada. Pela 

inovação o que se cobra é a capacidade de edificação de retornos cada vez mais 

preponderantes; já quanto a sustentabilidade, a pressão é originada pela conscientização do 

interessado na empresa que busca investir e obter retornos provenientes de organizações 

comprometidas com o bem-estar ambiental e social, paralelamente à prosperidade econômica. 

Aceitação social (e de mercado) é a principal pretensão das firmas nesse contexto, mesmo 

que, em um primeiro momento, não haja acréscimos de desempenho. 

A sustentabilidade condiciona as instituições a preocuparem-se com as searas 

econômica, ambiental e social, conjuntamente. Delimitando-se a sustentabilidade como 

conceito empregado nesta pesquisa, elaboram-se algumas ponderações.  

A ideia central da sustentabilidade forma-se a partir de sua expressividade política e 

ainda na predicação do termo desenvolvimento, consequências de uma crise ambiental de 

níveis globais. A rigor, no entanto, a noção de sustentabilidade ergueu-se a partir da 

percepção acerca da finitude dos recursos naturais, além da gradativa e arriscada depreciação 

destes (NASCIMENTO, 2012).  

O que vale destacar é que, mesmo iniciadas as discussões tocantes à sustentabilidade 

apenas na vertente ambiental, as questões sociais passaram a ganhar forma e comporem a 

tríade que compõe o conceito de Triple Bottom Line (TBL).  

A percepção estratégica das firmas, nesse sentido, deve corroborar a manutenção da 

sustentabilidade econômica (empresas lucrativas e geradoras de valor aos investidores), a 

sustentabilidade ambiental (preservação e diversidade de ecossistemas, garantindo-lhes a 

autoperpetuação), e a sustentabilidade social (estímulos à qualidade de vida, educação, 

cultura, lazer, justiça social). Para persistência do progresso de longo prazo sustentável, deve-

se salientar o equilíbrio dos aspectos do TBL (o econômico, o ambiental e o social) 

(VELLANI; RIBEIRO, 2009; BASSETO, 2010). 
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Benites e Polo (2013) destacam a conjuntura da sustentabilidade como a concepção de 

alcance do desempenho econômico a partir da contemplação das áreas ambiental e social. A 

presente pesquisa considera o conceito de sustentabilidade aquele que permeia conjuntamente 

as três dimensões do TBL, ou seja, a ambiental a social e a econômica.  

Deve-se destacar, no entanto que, para este estudo, buscam-se informações sobre a 

divulgação de informações que, relatadas em relatórios específicos, revelem o nível de 

engajamento ou o perfil da firma com ações estratégicas desempenhadas com foco no escopo 

ambiental e social, já que se parte do pressuposto de que a firma tem como função intrínseca a 

sustentabilidade econômica. Sobre esta última, a avaliação do entrelaçar entre a 

sustentabilidade ambiental e social com o desempenho das empresas demonstrará como 

interagem as três esferas nessas organizações. 

As definições das dimensões ambiental e social do TBL são estabelecidas seguindo-se 

a disposição de Nascimento (2012, p. 55). De acordo com este autor, “a primeira dimensão do 

desenvolvimento sustentável normalmente citada é a ambiental” e, sendo assim: 

Ela supõe que o modelo de produção e consumo seja compatível com a base 

material em que se assenta a economia, como subsistema do meio natural. Trata-se, 

portanto, de produzir e consumir de forma a garantir que os ecossistemas possam 

manter sua autorreparação ou capacidade de resiliência. 

Em outras palavras, visa-se a utilização racional dos recursos naturais, garantindo-lhes 

a sua contínua reestruturação como fonte econômica que possibilita o desenvolvimento das 

diversas atividades a eles condicionadas. Falando-se em empresa, deve-se acrescentar que o 

papel da firma, nessa perspectiva, inclui a responsabilização pelos danos negativos causados 

pela exploração da esfera ambiental.  

Seguindo-se as colocações de Abreu et al. (2008), ações das empresas com vistas ao 

protecionismo ou à compensação ambiental tornaram-se assunto de proeminência na 

conjuntura corporativa contemporânea. Atribui-se isso ao fato de que, dia após dia, reflexões 

e discussões sobre a preservação do meio ambiente ganharam destaque dentre as múltiplas 

preocupações de caráter mundial. 

Correlatos ao exposto, Reis, Moreira e França (2013, p. 372) asseguram que na atual 

situação vigente, a sociedade e, por que não, os investidores – falando-se em conscientização 

ambiental, tornaram-se mais exigentes “quando da avaliação das empresas, dos produtos, 

fazendo com que os gestores se sintam cada vez mais responsáveis e pressionados a investir 

na questão ambiental”. 
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A questão ambiental (e a social também, analisada adiante) transcende a concepção 

econômica, pois as “empresas poderiam estar realizando investimentos não por estarem 

efetivamente preocupadas com sua preservação, mas sim por necessitarem, de certa forma, 

legitimar sua posição no meio em que estão inseridas” (MACHADO; MACHADO; 

MURCIA, 2011, p. 21). De tal forma, a demonstração da postura ambiental responsável é 

exigência em mercados mais bem estruturados, do ponto de vista da postura do stakeholder, 

sendo assim uma questão que deixa em segundo plano, em primeira instância, a busca por 

desempenhos diferenciados, mas sim a colocação da firma em uma posição legitimada ante a 

sociedade e o mercado. 

A sustentabilidade ambiental passa por debates em diferentes áreas do conhecimento e 

a sua análise, pela contabilidade, desvincula-se da visão puramente romântica e chega à firma 

como demanda emergente nos processos decisórios das empresas.  

Nesse escopo, a empresa opta pela atuação em três segmentos possíveis, conjunta ou 

separadamente: a preservação, o controle e a recuperação. A preservação tem característica de 

prevenção, ou seja, antecipação do problema ambiental. O controle refere-se ao 

acompanhamento e a administração das ações vinculadas à causa ambiental, questionando a 

conformidade dos processos e a reformulação dos planos de ações. A recuperação prevê a 

retificação, ou seja, é ex-post facto com intenção de corrigir eventuais problemas ambientais 

já consolidados (VELLANI; NAKAO, 2009). É esperado que, empresas comprometidas com 

a dimensão ambiental, desenvolvam e mostrem as ações com foco na sustentabilidade 

ambiental. Essas ações segundo os autores, podem dar à empresa benefícios tais como o 

incremento de receitas ou a redução de custos. 

Voltando a Nascimento (2012, p. 56), a dimensão social, por seu turno, possui como 

pressupostos os seguintes: 

Uma sociedade sustentável supõe que todos os cidadãos tenham o mínimo 

necessário para uma vida digna e que ninguém absorva bens, recursos naturais e 

energéticos que sejam prejudiciais a outros. Isso significa erradicar a pobreza e 

definir o padrão de desigualdade aceitável, delimitando limites mínimos e máximos 

de acesso a bens materiais. 

De outra forma, por essa definição, visa-se o equilíbrio nas condições de vida entre os 

indivíduos da sociedade. Falando-se em empresa, deve-se destacar que o papel da firma, neste 

caso, é a disponibilização de condições de trabalho adequadas aos seus colaboradores, além 

da também responsabilização e compensação de eventuais danos sociais que venham a eclodir 

a partir da operacionalização da firma.  
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De acordo com Oliveira e Gouvêa (2012, p. 791), vê-se que, na atualidade, empresas 

realizam ações de cunho social acreditando que “a sociedade atribui a ela um papel que vai 

além do seu comportamento ético e legal, e de que isso possa ser valorizado pelos seus 

públicos-alvo, e até se reverter em algum tipo de preferência por ela e seus produtos”. Mais 

uma vez, é proeminente a posição de legitimação social, destacada por Machado, Machado e 

Murcia (2011), mas falando da perspectiva ambiental. 

Machado e Machado (2011) destacam que os gestores devem buscar incrementar o 

lucro e aumentar o valor da firma, respeitando os direitos pertencentes aos detentores de 

capital, proporcionando, indiretamente, o bem-estar social. Além disso, com a globalização 

dos mercados, acirramento da competição, e consumidores mais exigentes e conscientes, as 

firmas buscam elementos capazes de diferenciá-las, pois tais elementos [falando-se da esfera 

social] podem se configurar como vantagens competitivas para as empresas, mas apenas em 

horizontes de longo prazo.  

Almeida (2007), semelhantemente a Machado e Machado (2011), já defendia a 

perspectiva da sustentação de vantagens competitivas importantes a partir do desempenho 

social ou da postura socialmente responsável da empresa. Nesse sentido, assim como com a 

dimensão ambiental, a dimensão social tem cobranças efetivas da sociedade e o cumprimento 

dessas pressões pode resultar em ocupação de uma posição de destaque. 

O desempenho social pode ser impactado pelos poderes dos stakeholders, de maneira 

positiva; quando o poder dos stakeholders é baixo, suas exigências não são suportadas pelas 

empresas. Isso proporciona diferenças entre as firmas, mesmo pertencentes ao mesmo setor 

econômico. A verificação da relação entre o desempenho social e o desempenho econômico-

financeiro tem sido alvo de muitas pesquisas, porém os resultados não são consistentes ou 

conclusivos. Isso se deve, em geral, ou pelo impacto social, normalmente atrelado ao retorno 

positivo, ou à disponibilidade de recursos ou ao oportunismo da gestão quando da tomada de 

decisão sobre o investimento no campo social (MARQUES; TEIXEIRA, 2008). 

Oliveira e Gouvêa (2010) destacam que o desenvolvimento social a partir do empenho 

colaborativo de empresas mostra-se uma tendência irreversível, considerando-se que o apoio a 

essas iniciativas é cada vez mais comum. Marques e Teixeira (2008) fizeram essa reflexão ao 

exporem que a responsabilidade social nas empresas vem passando por debate prolongado nas 

últimas décadas e isso corroborou o crescente interesse de diversos órgãos internacionais, tais 

como a Comissão Europeia (CE), a ONU e a OECD. 
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Com a crescente conscientização rumo ao desenvolvimento sustentável na perspectiva 

social, diversas organizações surgiram com o intuito de apoiar atividades nesse sentido: 

Investors for África, Global Compact, World Business Council for Sustainable Development, 

Global Reporting Iniciative (GRI) – a GRI hoje é a instituição que lidera o movimento em 

prol do relato sustentável em nível global. Todavia, como destacam os autores, “a realidade 

demonstra que estas práticas ainda não têm uma aplicação efetiva e generalizada a nível 

mundial” (MARQUES; TEIXEIRA, 2008, p. 151). Colaborando, Borba (2005, p. 6) 

destacava que, “embora o fortalecimento de uma visão social da empresa nas últimas décadas 

esteja ocorrendo, esta percepção ainda está longe de ser unânime entre acadêmicos e 

administradores”. 

Almeida (2007) retoma o viés da globalização como forte propulsora das práticas 

sociais. Na verdade, a uniformidade global dos padrões organizacionais interferiu tanto nas 

ações ambientais como naquelas ditas de responsabilidade social. Pensando na globalização 

de economias e de mercados, arrasta-se a tendência em termos de comportamentos, normas, 

expectativas, padrões de conduta, qualidade e desempenho. E isso corrobora e acarreta uma 

“pressão suplementar para todas as organizações e empresas, independentemente do nível em 

que operam – local, regional, nacional ou mundial” (ALMEIDA, 2007, p. 106). Ainda para o 

autor, destacam-se no âmbito da sustentabilidade social as seguintes iniciativas: tratamento 

justo e responsável de colaboradores, redução de desperdícios, donativos voltados ao apoio de 

obras e iniciativas comunitárias atuantes nos escopos social, cultural ou desportivo. 

As razões para divulgação de informações de cunho social são diversas, podendo ter 

como origem a endogeneidade (características da própria firma, como o tamanho, a estratégia, 

a transparência), o que favorece a redução do custo de capital – um benefício da evidenciação 

social e ambiental também; ou ainda atendimento a exigências normativas externas (CUNHA; 

RIBEIRO, 2008).  

Os novos modelos de organização mencionados por Barbieri et al. (2010) condizem 

com a colocação de Scandelari e Cunha (2013, p. 186), e contemplam múltiplas ações no que 

tange às dimensões de sustentabilidade ambiental e social, sendo elas “o manejo adequado 

dos recursos naturais, adoção de tecnologias limpas, além da adequada abordagem das 

questões sócias e econômicas”. Com base nessas exposições, é possível configurar uma 

modelagem ilustrativa que representa a base de estrutura organizacional prevista para suportar 

as demandas da sustentabilidade emergentes (Figura 5). 
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Figura 5 – Compromissos da firma com foco estratégico no perfil sustentável 

 
Fonte: Construída a partir das explanações presentes na literatura. 

Como se observou mediante as exposições acima, o conceito da sustentabilidade é 

composto por concepções multidisciplinares, sendo atreladas a atividades ambientais e sociais 

da firma, obviamente que não esquecendo a perspectiva econômica, afinal, pela demanda de 

stakeholders, a sustentabilidade econômica proporciona as demais estratégias.  

Em suma, na sustentabilidade, admite-se que a empresa busque sua prosperidade 

econômica (desempenho e valor) respeitando e responsabilizando-se pelas dimensões 

ambiental e social que estejam no seu círculo de influência. Para que a empresa mostre o seu 

comprometimento, ambiental, social e econômico, ou seja, mostre-se sustentável, ela precisa 

divulgar informações de forma a sinalizar para a sociedade o seu perfil estratégico.  

Assim, na pesquisa, o perfil organizacional é definido a partir do reporting nos 

relatórios informacionais direcionados ao mercado. Aqui cabem os comentários acerca da 

GRI e o relatório de mesmo nome, utilizado como meio para medição do desempenho de 

práticas ambientais e sociais das empresas. 

Ao prestarem conta de suas ações ante a sociedade, as organizações tinham o intuito 

de melhorar sua imagem ou reputação diante dos stakeholders (consumidores, investidores, 

credores). Este fato levou a uma conclusão importante para as organizações: apenas produzir 

com preço justo e qualidade adequada não são fatores suficientes como justificativa única de 

sua permanência no mercado.  

Nesse ponto, a divulgação de informações pela contabilidade carece de atenção 

sugestiva no escopo corporativo, pois ela promove aos gestores uma forma importante de 

comunicação com investidores e mercado (CUNHA; RIBEIRO, 2008). Para Silva et al. 

(2009), devido aos impactos decorrentes das atividades econômicas das firmas, questões 

ambientais – e sociais, foram aglutinadas às companhias por meio de relatórios, isso 

conjuntamente à realização de investimentos correlacionados a essas áreas. 
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O relatório da GRI é um relato eminentemente difundido entre organizações no mundo 

inteiro, pois comporta a divulgação de uma gama significativa de informações que 

compreendem o nível de absorção dos princípios de sustentabilidade. O relato é uma opção 

voluntária da firma, acrescido ou não de avaliação de uma terceira parte, composto por um 

conjunto de indicadores – ambientais e sociais, neste caso, denominados de dois tipos. Uma 

parte considerada “essencial” – tomados na condição de indicadores imediatamente atrelados 

a qualquer das organizações; e outra “adicional” – esta categoria depende de características 

específicas da firma, tais como a setorização ou a abrangência da atividade econômica.  

Como informa a GRI (2012), existem níveis de qualificação dos relatórios de acordo 

com o número de indicadores informados e segundo a atestação de um terceiro, por exemplo, 

uma firma de auditoria. Os níveis são C, C+, B, B+, A e A+ (o “+” indica a opinião externa 

sobre aquelas informações disponibilizadas nos relatórios de sustentabilidade de acordo com 

as diretrizes da GRI). 

Carvalho e Barbieri (2013, p. 233) interpõem que “as organizações empresariais têm 

sido cada vez mais cobradas pela sociedade a atuar por meio de modelos de gestão alinhados 

às propostas do desenvolvimento sustentável” – interseção entre as esferas econômica, social 

e ambiental. Em concordância, González-Benito e González-Benito (2006) mencionam que 

essa lógica é uma resposta imediata às pressões que os stakeholders por informações capazes 

de subsidiar a tomada de decisão. Para os autores, é mais viável para a empresa desenvolver 

um perfil organizacional a partir das exigências informacionais do mercado e de stakeholders. 

Em alusão à sustentabilidade ambiental e social, tem-se discutido que as empresas se 

adaptam às exigências dos diversos e múltiplos grupos sociais (fornecedores, clientes, redes 

interorganizacionais, sociedade, etc.) que exigem das empresas o reflexo de sua gestão no seu 

relato informacional a respeito da compensação de impactos provenientes da atividade 

desenvolvida pela empresa (ROVER et al., 2012). Por esse motivo, Roldan et al. (2012) e 

Santos e Porto (2013), talvez, tenham dado foco de análise à perspectiva institucional, onde 

organizações agem em resposta ao ambiente institucionalizado e constituído em busca de 

legitimação, o que pode resultar em isomorfismo estratégico das empresas. A sustentabilidade 

tornara-se diferencial competitivo, trazendo reflexos estruturais à gestão das organizações. 

Apesar da potencial importância, relativamente, ainda poucos estudos têm abordado a 

postura sustentável ambiental e social como fonte construtiva de vantagem competitiva. A 

relação teórica é previamente estabelecida, mas a empírica ainda não se consolidou. De modo 

conveniente, considerar “o processo de engajamento de uma empresa à gestão ambiental [e 
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social] até efetivo gozo da vantagem competitiva sustentável derivada desse comportamento, 

depende da combinação entre os recursos e capacidades internos e o ambiente institucional” 

(SANTOS; PORTO, 2013, p. 163).  

Raupp, Correia e Fey (2009) exemplificaram da seguinte forma: implantar um sistema 

de gestão ambiental, além da redução dos impactos ambientais, há também ascensão da 

lucratividade (redução dos custos de produtos por meio da eficiência empregada ao sistema 

produtivo, inovações tecnologicamente limpas) e conquista do mercado (este por motivos já 

debatidos). Pode-se pensar também sobre o escopo social: os funcionários com direitos 

trabalhistas respeitados e com condições ambientais de trabalho adequadas irão produzir com 

maior eficiência e bem-estar.  

Como consequência, nas últimas décadas, ao desenvolvimento empresarial sustentável 

recaiu uma atenção crescente a partir da incorporação à perspectiva puramente econômica, as 

perspectivas ambiental e social. Considerando-se que a sustentabilidade se encontra prevista 

para impactar seriamente as condições socioculturais e econômicas, em nível local e mundial 

(HEIKKURINEN; BONNEDAHL, 2013), então seria naturalmente consequência que viesse a 

se tornar maior o disclosure, accountability e boas práticas de governança no que diz respeito 

a esse tipo de informação (ROVER et al., 2012), deveras relevante à tomada de decisão.  

Para Farias (2008), a inclusão dessas mudanças estratégicas nas organizações decorre 

de demanda social específica pela conservação dos recursos naturais, mas também pelo 

comprometimento junto à perspectiva ambiental e social concomitantemente. Exige-se das 

organizações esse comportamento mais articulado em termos de responsabilidade com o meio 

que pertencem e se relacionam as empresas. Essas exigências, originadas nos stakeholders, 

podem garantir às empresas legitimidade e permanência no mercado e, por que não, a 

consecução de vantagens competitivas. 

Voltando à discussão sobre a vantagem competitiva admitida como uma realidade às 

organizações, interessante mencionar que Hart (1995) já defendia essa concepção quando 

discutiu a chamada “Natural-Resource-Based View of the Firm” ou visão baseada nos 

recursos naturais da firma. Para este autor, ao vislumbrar as perspectivas em torno da RBV, 

tanto as estratégias, como a concessão da vantagem competitiva, estariam intrinsecamente 

arraigadas às capacidades da organização de viabilizar a atividade econômica ambientalmente 

sustentável (HART, 1995). Talvez fosse coerente nos dias de hoje adicionar a essa explanação 

que a operacionalização da empresa tende a observar a lógica de uma atividade sustentável, 

concomitantemente, nas dimensões ambiental, social e econômica.  
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O conceito de sustentável, como discutido nesta subseção, foi aprimorado e ganhou 

em complexidade e abrangência. A releitura de Hart (1995) da RBV, hoje, fatalmente 

consideraria os aspectos entrelaçados aos aspectos da sustentabilidade social, também. 

Autores como Nascimento (2012), por exemplo, acrescentariam ao conceito da 

sustentabilidade ainda outras duas dimensões: o poder e ainda a cultura, mas essas não são 

reflexões pertinentes, no momento, a este estudo, muito devido ao foco de pesquisa 

estabelecido. Outras pesquisas podem explorar essa lógica de estruturação da sustentabilidade 

nas organizações. 

Para além do imperativo da sustentabilidade como originária da competitividade e de 

sua essencialidade estratégica, deve-se agora resgatar o debate em torno do seu estreitamento 

com a atividade de inovação, já iniciado em seções e subseções anteriores.  

A aproximação da inovação e da sustentabilidade reside de algumas reflexões 

proeminentes. Em primeiro lugar, o diálogo estratégico é requerido pela necessidade social de 

firmas comprometidas a objetivos que extrapolam a previsibilidade econômica, puramente – 

basta lembrar Barbieri et al. (2010), Scandelari e Cunha (2013) e Carvalho e Barbieri (2013), 

organizações plurais, dotadas de novos modelos de firma. Em segundo lugar, a inovação, 

pode corroborar a sustentabilidade, pois as descobertas, de ruptura ou de aprimoramento, 

buscam otimização e eficiência, sendo que estas podem conceber impactos positivos nas 

esferas ambiental e social. Por outro lado, a sustentabilidade pode interferir nos processos 

tecnológicos de inovação, pois existem alguns parâmetros, por assim dizer, ambientais e 

sociais que devem ser incorporados a essas ações de prospecção em novos mercados (caso das 

certificações, ou dos compromissos de investimento assumidos antes da operacionalização). 

Como destaca Vollenbroek (2002), antes de qualquer coisa, o envolvimento rumo à 

sustentabilidade prevê a incorporação dos desenvolvimentos econômico, ambiental e social – 

concomitantemente. E, mais que isso, possibilidades de melhoria do desenvolvimento nessas 

três esferas dependem, fortemente, das disponibilidades de tecnologias e das estratégias de 

inovação. Isso, em tese, evidencia uma provável relação entre a inovação e a sustentabilidade 

ambiental e social. 

Vale salientar ainda que “importantes inovações foram introduzidas no mundo 

organizacional a partir da emergência do conceito de sustentabilidade” (VEIGA, 2007, p. 14). 

Na verdade, inovação e sustentabilidade ambiental e social são perfis estratégicos 

empresariais que se tornaram demandas exigidas graças ao imperativo contextual, social e de 

mercado – na inovação as empresas buscam formas para criação de barreiras contra a 
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concorrência; e com proatividade ambiental e social elas sinalizam aos seus stakeholders suas 

atividades na pretensão da minimização de impactos proporcionados por suas atividades, e a 

preservação e continuidade recursos, com a promoção do desenvolvimento social.  

Como taxa Nascimento (2012, p. 57), ao relacionar o alcance da sustentabilidade 

ambiental e social junto à inovação, “novas fontes de energia se tornarão acessíveis apenas 

mediante a aceleração das inovações. A distribuição de riquezas e igualdade de oportunidades 

não serão construídas sem embates políticos e pressões sobre os governantes”. A defesa do 

argumento de a que inovação possa caminhar junta à sustentabilidade ambiental e social 

também está presente nas colocações de Bessant e Tidd (2009), como já postulado. 

Doravante o explanado e confabulando sobre o modelo de organização ideal, a firma 

empregaria recursos na descoberta e no aprimoramento de suas bases econômicas essenciais 

(produtos, serviços, métodos, processos e métodos de marketing) e, mais que isso, buscaria o 

comprometimento das suas atividades com ações de preservação e valorização das dimensões 

ambiental e social. Teoricamente, haveria configurada a linha estratégica da edificação de 

vantagens competitivas e a aceitação social e legitimada pelo mercado e pela sociedade 

(stakeholders) alusivamente às atividades econômicas desempenhadas pela empresa. 

Sobre as possibilidades de divergência de perfil estratégico com o foco na 

sustentabilidade entre economias em circunstâncias de desenvolvimento econômico distintas, 

ressalta-se aquilo que Masullo (2004) colocou acerca de barreiras competitivas erguidas por 

países desenvolvidos contra países em desenvolvimentos.  

A competitividade internacional exige alguns requisitos mínimos das empresas e um 

desses quesitos é a sustentabilidade das atividades. Além deste ponto, existe ainda o 

questionamento ideológico da sustentabilidade que é diferente em países onde a economia é 

desenvolvida e em desenvolvimento.  

Imperam nesse ponto as questões ideológicas fundamentais de Masullo (2004) sobre 

essa diferenciação de percepções. Primeiro a defesa das economias desenvolvidas, que 

observam a vertente ambiental com certa ênfase, já que, em estágios de capitalismo avançado, 

teriam estratos de camadas sociais mais ricas e desenvolvidas. Para países periféricos ou em 

desenvolvimento, não há como distanciar uma questão da outra, ou seja, o amparo ambiental e 

o social, pois neles existem camadas mais pobres nas sociedades capitalistas (MOREIRA, 

2000). Destarte, são essas algumas das razões que podem promover diferenças de perfil 

estratégico da sustentabilidade quanto a empresas pertencentes a países distintos, 
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especificamente quando essa diferença é acentuada pelo status econômico da economia, 

sendo ela desenvolvida ou em desenvolvimento. Não há como desprezar que o contexto 

interfere nos papéis interpretativos das sociedades em relação aos rumos decisórios das 

firmas. 

Esta pesquisa considera como métricas para o perfil estratégico da sustentabilidade 

ambiental e social nas empresas a divulgação dos indicadores do relatório no padrão da GRI, 

aceitando-se que o conceito de sustentabilidade permeia, paralelamente, a prosperidade 

econômica e a compensação ou mitigação de impactos ambientais e sociais derivados da 

perenidade da firma em termos operacionais. Ser uma empresa sustentável, portanto, seria 

aquela organização que dispõe de instrumentos e ações por ela definidos com intuito de 

atender às demandas sociais específicas e, ainda sim, possuir capacidade de remunerar o 

capital financiado aplicado na sua operacionalização, inclusive reinvestimento.  

O presente estudo converge com posição parcial da literatura onde fica explícito que a 

divulgação de postura estratégica comprometida com as questões ambientais e sociais pode 

favorecer, dentre outras coisas, a captação de recursos para financiar a continuidade da firma. 

Nesse sentido, espera-se que a sustentabilidade interfira de modo favorável do desempenho, 

medido no estudo pela rentabilidade. 

A próxima subseção demonstra, a partir das argumentações defendidas até o presente 

instante, como foram construídas as hipóteses norteadoras desta investigação, emergentes do 

questionamento levantado e a ser respondido por esta pesquisa. Destacam-se as relações da 

inovação e da sustentabilidade com o desempenho, da inovação com a sustentabilidade e das 

diferenças estratégicas entre firmas pertencentes a economias emergentes e desenvolvidas, 

seguindo-se os objetivos específicos desenvolvidos. 

2.5 Uma breve revisão dos estudos empíricos anteriores: alcance e resultados 

A proposta desta subseção concentra-se na edificação de alguns quadros-síntese que 

demonstram como a inovação e a sustentabilidade ambiental e social vêm sendo abordadas na 

literatura, inclusive seu relacionamento com o desempenho corporativo.  

Um dos grandes desafios atrelados às análises do desempenho de empresas, em 

qualquer aspecto, reside na questão sobre “a conceituação e a medida do desempenho” que 

“permanecem problemáticas” (CARVALHO; KAYO; MARTIN, p. 874).  
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Se o ambiente onde a firma compete encontra-se em mudança contínua, seja nos 

campos político, econômico, comportamental, tecnológico ou social, afeta sua estrutura 

organizacional, direta ou indiretamente (SHIMIZU, 2013) é muito importante “buscar quais 

métricas podem direcionar o comportamento desejado para que se atinja determinado 

objetivo” (SHIMIZU, 2013, p. 93). Em outras palavras, a medida aplicada ao desempenho 

refletirá uma perspectiva específica da performance corporativa. 

Outro aspecto considerado aqui é a interação entre os perfis estratégicos da inovação e 

sustentabilidade, pois essa é uma pressuposição do estudo. Procura-se também demonstrar 

como que estudos já realizados trouxeram à tona a dicotomia relativa entre as diferenças de 

investimentos voltados à inovação e à sustentabilidade ambiental e social, considerando 

diferentes países, refletidos pela divulgação de informações em relatórios ou fontes acessíveis 

aos stakeholders. 

O primeiro quadro-síntese (Quadro 2) compõe alguns dos estudos que discutiram 

inovação e desempenho corporativo, de maneira individual ou conjunta, dando-se enfoque aos 

objetivos das propostas e aos resultados alcançados por elas.  

Quadro 2 – Alguns estudos que discutiram a inovação e o desempenho, seja por meio da 

caracterização individual ou da exploração dessa relação potencial 
Referência Síntese da Pesquisa Resultados Gerais 

Barney (1991) 

De cunho teórico, discutiu a 

compreensão da sustentação de 

vantagem competitiva por meio de 

recursos específicos – capital 

intangível 

Sinalizou algumas relações importantes, tais 

como a vantagem competitiva e sua interação 

com o bem-estar social e com os pressupostos 

comportamentais da firma 

Kannebley Júnior, 

Porto e Pazello 

(2004) 

Investigaram a existência de fatores 

distintivos entre empresas inovadoras 

e não inovadoras no Brasil. 

Analisaram dados da PINTEC entre 

1998-2000 de 22.697 firmas que 

afirmaram realizar inovações 

Foram identificados quatro principais fatores 

de distinção, aplicadas árvores de classificação 

e regressão e modelos de regressão logit: a 

orientação exportadora, o tamanho, a origem 

estrangeira do capital e a variação setorial 

Gu e Li (2003) 

Investigaram a gestão da divulgação 

da inovação e os seus incentivos em 

140 firmas de alta tecnologia em 

diferentes setores econômicos em 

1992, nos EUA. Como medidas, 

utilizaram índice de transparência em 

inovação, P&D, idade, tamanho, entre 

outras 

Concluíram que a divulgação de informações 

sobre a inovação é sensível a novas 

informações em torno do valor das firmas. O 

disclosure sobre inovação estava associado às 

vendas futuras, aos retornos das ações, à idade 

das empresas, aos dispêndios em Pesquisa & 

Desenvolvimento e ao relato de perdas 

eventuais 

Baaij, Greeven e  

Van Dalen (2004) 

Relacionaram a inovação com a 

vantagem competitiva entre os anos 

de 1954-2000 em empresas presentes 

na Fortune Global 500 – foram 

selecionadas 20 empresas do setor de 

computadores (potencial de inovação) 

Observaram que, no período avaliado, uma 

proporção relativamente elevada de firmas 

atingiu o desempenho considerado superior e 

persistente a partir da inovação. A métrica para 

o desempenho foi o ROA, tomando-se 

desempenho contínuo em cinco anos. Aplicou-

se teste não-paramétrico de médias  

Furtado e Carvalho 

(2005) 

Buscaram demonstrar que a indústria 

brasileira possui padrões tecnológicos 

Questionam a classificação setorial da OECD e 

propõem uma segmentação específica para o 
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distintos daqueles de países 

desenvolvidos. Consideram como 

medidas a relação P&D/valor 

adicionado, a estrutura de P&D e os 

recursos humanos por setor 

Brasil. Foram comparados países como o 

Canadá, a França, a Itália, a Espanha, a 

Noruega, os EUA, Alemanha, o Reino Unido e 

o Japão, entre 1999-2000 

Kupfer e Rocha 

(2005) 

Investigaram a existência de 

determinantes setoriais do 

desempenho exportador de firmas 

brasileiras. Empregou-se o dispêndio 

com P&D interno para a inovação e a 

nacionalidade, o tamanho e o setor 

como diferenciadores. Os dados são 

da PINTEC 2000 

Observaram que o indicador P&D setorial e 

individual das empresas mostrou-se favorável 

ao desempenho exportador. Empresas 

estrangeiras investem mais em P&D que 

empresas nacionais, mas estas têm o esforço 

inovador maior. O tamanho é variável que 

interfere na capacidade de inovação 

Kayo et al. (2006) 

Desenvolveram uma análise de cunho 

teórico das estratégias das empresas 

com foco na utilização de recursos 

intangíveis para criação de valor 

Verificaram que diferentes tipos de ativos 

intangíveis interferem no valor das empresas, e 

isso depende do ciclo de vida do produto ou 

recurso. Isso pode ajudar na seleção de 

estratégias e ativos específicos pela empresa 

Cruz (2007) 

Descreveu a capacidade inovadora em 

nível estadual, identificando adoção e 

difusão de atividades de inovação – 

valorização de recursos intangíveis 

tais como a inovação e o aprendizado. 

A análise abarcou o período 1995-

2006 considerando-se a adoção de 

processos e difusão da inovação e a 

relação universidade-setor 

Identificou um importante arranjo institucional 

de Pesquisa &Desenvolvimento (indicador de 

inovação), mas percebeu frágil interação entre 

os agentes, restringindo a adoção e a difusão da 

inovação resultando em redução da capacidade 

inovadora. A análise desenvolveu-se de modo 

qualitativo com avaliação do estado do Pará 

Furtado, Quadros e 

Domingues (2007) 

A partir do Índice Brasil de Inovação 

(IBI), descreveram a situação da 

intensidade tecnológica e da inovação 

nos setores brasileiros 

Mencionam que a P&D é um indicador global 

da capacidade de inovação, demonstrando 

diversidade setorial entre a capacidade 

tecnológica e de inovação 

Teh, Kayo e Kimura 

(2008) 

Considerando a inovação como um 

ativo intangível e responsável pela 

construção de vantagens competitivas, 

analisou a interferência de marcas e 

patentes no valor de mercado de 

empresas. Foram investigadas 216 

firmas no ano de 2003. Patentes, 

marcas e o tempo delas eram medidas 

de influência no estudo 

As variáveis foram a relação entre o valor de 

mercado e o valor contábil e o Q de Tobin 

como dependentes. Enquanto que as patentes 

não demonstraram relação com o valor das 

empresas, as marcas, por outro lado, 

corroboraram a ideia de construção de valor e 

edificação de barreiras competitivas pela 

inovação 

Brito, Brito e 

Morganti (2009) 

Relacionaram a inovação ao 

desempenho das empresas no Brasil a 

partir de dados da PINTEC (2000). Os 

anos base foram 1999-2001, com 

dados completos de 62 empresas dos 

setores químicos e petroquímico 

Em síntese, perceberam que não havia relação 

significativa da inovação com a lucratividade, 

mas percebeu-se relação positiva da inovação 

com as receitas. A inovação pode ter efeito 

sobre o crescimento, mas não imediato sobre os 

lucros. Os indicadores foram extraídos da 

PINTEC (gastos com P&D, vendas e pessoal)  

Malachias e 

Meirelles (2009) 

Com uma perspectiva abrangente, 

relacionaram o regime tecnológico e o 

ambiente de inovação como influentes 

do perfil inovativo e do desempenho 

empresarial. Foram analisadas 130 

empresas relacionadas à tecnologia da 

informação. Consideraram-se cinco 

construtos: ambiente de inovação, 

regime tecnológico, perfil inovativo, 

desempenho inovativo e econômico 

Dentre as variáveis, destacam-se o P&D 

interno, registro de patentes, educação, pessoal 

ocupado com P&D. Com modelagem de 

equações estruturais, observaram que no setor 

de tecnologia da informação, o ambiente 

tecnológico favorecia a inovação, e que a 

atividade de inovação potencializa as chances 

de se obter desempenhos inovativos e 

econômicos favoráveis 

Carvalho, Kayo e 

Martin (2010) 

Associaram o capital tangível e o 

capital intangível com o desempenho 

superior e persistente. Foram 

Em diversos setores, enquanto que a 

tangibilidade promoveu a vantagem 

competitiva, a intangibilidade não demonstrou 
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investigadas 228 empresas entre 1996 

e 2007. As medidas foram o ROA, 

variação da tangibilidade e lucro 

específico, dentre outras 

relação com o desempenho superior e 

persistente. Isso poderia demonstrar que 

recursos singulares nem sempre apresentam 

melhorias no desempenho. 

Lauretti (2011) 

Procurou examinar os efeitos da 

intangibilidade no desempenho 

financeiro e de valor das empresas a 

partir do grau de intangibilidade e do 

Q de Tobin. No desempenho, 

empregou-se o ROA, ROE e outros 

A partir de 1618 observações entre 1997 a 

2007, concluiu-se que a intangibilidade é um 

estimador dos desempenhos futuros das 

empresas. A intangibilidade teve associação 

positiva com o desempenho financeiro, mas 

negativa com o desempenho de mercado. 

Zemplinerová e 

Hromádková (2012) 

Em firmas Checas, analisaram a 

relação entre crescimento, inovação e 

seus subsídios em um período de 

quatro anos (2004-2007). A amostra 

abarcou 2071 empresas divididas em 

inovadoras (1069) e não inovadoras 

Obtiveram que os investimentos em inovação 

input corroboram os resultados da inovação 

outputs. Empresas maiores têm maior 

facilidade nessa relação e viu-se ainda um 

relacionamento negativo dos subsídios com a 

inovação. 

Fernandes, Ferreira e 

Raposo (2013) 

Análise dos direcionadores da 

inovação da empresa sobre o 

desempenho financeiro em firmas de 

Portugal e Espanha. A amostra 

compreendeu 61 questionários 

destinados às empresas 

Verificaram que há comportamentos distintos 

entre condutores e inibidores da inovação nos 

países. Enquanto que novo produto se mostrou 

significativo na Espanha, inovações em 

produtos e processos foram significativas nos 

dois países. 

Silveira e Oliveira 

(2013) 

Analisaram a relação entre a inovação 

e o desempenho em firmas que 

recebiam subsídios da FINEP. Foram 

avaliadas 3 empresas: Braskem, 

Natura e Embraer. As medidas foram: 

projetos, P&D e treinamento (entrada) 

Os outputs foram as patentes, as vendas e a 

margem líquida. Concluíram que, embora 

tenham sido observados efeitos do 

investimento em inovação com o crescimento 

das vendas, não se confirmou a relação entre 

inovação e a margem líquida 

Vicenti, Gomes e 

Machado (2013) 

Investigaram o relato informacional 

de inovações, qualitativamente, em 

papéis informacionais dedicados aos 

stakeholders de 17 empresas entre 

2008 e 2010. Buscaram inovações por 

meio dos tipos de inovação da OECD 

Inovações de aprimoramento, ou do tipo 

exploitation, são as mais comuns. O grau de 

evidenciação é discreto e disperso em relatórios 

da administração, dificultando a identificação 

do esforço inovador das empresas. Em geral a 

divulgação foi baixa nos relatórios 

Shimizu (2013) 

Relatou a análise da influência da 

inovação no desempenho de micro, 

pequenas, médias e grandes empresas 

de serviço no Brasil. Empregaram-se 

os indicadores da PINTEC (2005) 

Encontrou que, enquanto o resultado da 

inovação não tinha influência no desempenho, 

o investimento em inovação apresentou reflexo 

favorável no resultado do processo de inovação 

Abdi e Senin (2014) 

Através de ensaio teórico, discutiram 

e examinaram o relacionamento entre 

a cultura da organização e a inovação 

Concluíram que a cultura organizacional se 

envolve com o aprendizado organizacional da 

inovação que, por seu turno, interferem na 

inovação  

Moura, Fank e 

Rausch (2014) 

Verificaram a composição dos ativos 

de conhecimento (intangíveis) das 

empresas do setor de telefonia fixa 

com negociação na BM&FBovespa 

nos anos de 2007 a 2009, totalizando 

12 empresas 

Constataram que a estrutura interna das 

empresas era composta pelos seguintes ativos 

intangíveis: patentes, recursos de infraestrutura 

e sistemas de informação. Na estrutura externa 

prevaleceram as marcas, carteiras de cliente e o 

ágil ou goodwill 

Rauen e Furtado 

(2014) 

Promoveram a construção e a 

discussão de uma tipologia de 

indústrias nacionais de alta tecnologia 

a partir de dois critérios: a intensidade 

tecnológica e o desempenho 

comercial. Com dados da OECD em 

sua maioria investigaram16 países, 

inclusive Brasil, de 2005-2007  

Fazendo uma crítica à literatura tradicional do 

comércio exterior, foram encontrados quatro 

grupos de países: líderes tecnológicos 

superavitários e deficitários; seguidores 

tecnológicos superavitários e deficitários. 

Perceberam que a fragmentação da produção 

tem interferências nas cadeias tecnológicas 

globais 

Santos et al. (2014) 

Investigaram a relação entre os 

esforços em inovação e o desempenho 

de firmas brasileiras. Foram 

As variáveis de inovação foram aquelas da 

PINTEC (capital humano – capacitação, gastos 

com P&D interno e externo, inovações 
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analisados os anos de 2000, 2003 e 

2005, com dados das pesquisas da 

PINTEC, com amostras de 1608, 231 

e 277 empresas, respectivamente 

introduzidas, e outras). As medidas de 

desempenho foram ROA, ROE, ROS e 

margem operacional. Não houve relação 

significante entre os construtos 

Boudreau e Lakhani 

(2015) 

Investigaram os efeitos da divulgação 

de informações sobre a inovação em 

caráter intermediário e final em um 

estudo teórico-experimental 

Observaram que, à medida que a divulgação 

intermediária ajuda na condução eficiente dos 

recursos e métodos empregados de forma 

partilhada, ela limita a experimentação e a 

descoberta 

Fonte: Elaborado a partir da literatura.  

O segundo quadro-síntese (Quadro 3) compila alguns dos estudos que discutiram a 

sustentabilidade ambiental e social, inclusive em questão da sua relação com o desempenho 

corporativo, de maneira individual ou conjunta, dando-se enfoque aos objetivos das propostas 

e aos resultados alcançados por elas, semelhantemente à exposição anterior. 

Quadro 3 – Algumas investigações que discutiram a sustentabilidade ambiental e social e o 

desempenho, por meio de caracterização individual ou das relações existentes 
Referência Síntese da Pesquisa Resultados Gerais 

Viola e Vieira (1992) 

Refletem, em um estudo teórico, sobre o 

movimento ambientalista no Brasil 

destacando os desafios ideológicos e 

organizacionais a serem rompidos como 

barreiras no contexto nacional 

Enfatizam que as mudanças drásticas 

ocorridas no meio ambiente devem ser 

combatidas ou corrigidas por meio de uma 

reformulação do pensamento político e 

corporativo. Seria necessário equilibrar o 

controle socioeconômico e o 

desenvolvimento  

Hackston e Milne 

(1996) 

Investigaram os determinantes da 

divulgação ambiental e social em 47 das 

maiores firmas neozelandesas em 1992. 

As empresas foram investigadas nos 

relatórios anuais o tema das 

informações (meio ambiente, recursos 

humanos, produtos, energia e 

comunidade) 

As informações foram divididas em 

monetárias, não monetárias e declarativas. As 

variáveis eram o logaritmo das vendas, o 

ROA e o ROE. Contataram relações fortes e 

positivas entre o tamanho da firma e a 

indústria (setor) com o disclosure 

socioambiental. O desempenho não teve 

relacionamento semelhante naquele grupo 

Masullo (2004) 

Investigou a assimetria de informações 

ambientais em relação à 

internacionalização e o setor econômico 

de atuação de empresas brasileiras. A 

amostra era constituída de 96 firmas no 

ano de 2002. Para a internacionalização 

consideraram-se: exportações, capital 

estrangeiro, ADRs e IDE.  

Para a divulgação ambiental e social: GRI, 

IBASE, certificação e websites. Observou 

que empresas com maior inserção 

internacional e maior potencial de poluição e 

impacto ambiental setorial tinham tendência a 

maior divulgação, aderência de iniciativas 

sustentáveis e atenção a critérios de 

certificação 

Siqueira e Almeida 

(2006) 

Procurando identificar informações de 

natureza social em demonstrativos 

financeiros, não específicos a este tipo 

de divulgação, avaliaram 10 empresas 

do setor segmento de saúde 

complementa com demonstrativos 

alusivos a 2003  

A partir da análise de conteúdo aplicada aos 

demonstrativos financeiros, constataram uma 

forte evidência da não apresentação de 

informações em caráter social, mostrando ser 

frágil essa prática mesmo nesse grupo de 

empresas, de maneira qualitativa. Foram 

identificadas áreas como educação, ética, etc. 

Kitahara (2007) 

Relacionou a responsabilidade social e 

o desempenho financeiro a partir de 

informações dispostas no Balanço 

Social padrão IBASE de 298 empresas 

entre 2000 e 2004 

A medida de desempenho foi o resultado 

operacional. Não se rejeitou a hipótese de que 

os investimentos sociais guardavam relação 

com o desempenho financeiro, muitas vezes 

mediada a relação pelo setor e pelo porte das 

empresas 

Marques e Teixeira 

(2008) 

Fizeram um levantamento bibliométrico 

das pesquisas que abordam a 

Obtiveram como resposta que o campo é 

bastante explorado, mas não se chegou ainda 
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responsabilidade ambiental e social nas 

empresas e sua interação com o 

desempenho 

a resultados conclusivos sobre o 

posicionamento da relação em questão, ora 

positiva, ora negativa, ora neutra ou sem 

efeito. As conclusões são inconsistentes 

Nascimento et al. 

(2009) 

Investigaram a publicação sobre 

divulgação ambiental e social em 

periódicos de língua inglesa sobre 

contabilidade entre os anos de 1997 e 

2007. Realizaram análise de conteúdo 

em 80 artigos de 49 revistas 

Dentre as constatações, observaram que a 

temática ambiental sobrepõe a social, sendo a 

abordagem pautada na análise documental a 

mais difundida entre as pesquisas de 

contabilidade. Os principais centros de 

pesquisa são apenas países desenvolvidos 

Vellani e Nakao 

(2009) 

Exploraram a relação entre o 

investimento na seara ambiental e os 

benefícios econômicos e financeiros que 

podem ser alçados a partir de 15 casos 

ilustrativos de empresas do Brasil. O 

paper é estruturado na forma de ensaio 

Através da análise descritiva dos casos 

práticos, confirmaram a existência de relação 

entre o comprometimento ambiental e a 

realização de investimento neste escopo com 

a redução de custos nas empresas, provável 

razão para ocorrência da adesão estratégica 

Machado e Machado 

(2011) 

Considerando indicadores de 

divulgação ambiental e social, 

analisaram se a responsabilidade social 

afetava o desempenho financeiro de 237 

empresas. A receita líquida foi a medida 

de desempenho. Os indicadores do 

Balanço Social as demais medidas 

O período de avaliação compreendeu cinco 

anos aplicando-se o método da correlação 

canônica. Observaram, conclusivamente, que 

os indicadores de responsabilidade social das 

firmas impactavam positivamente o 

desempenho, mas os indicadores ambientais 

não tinham efeito sobre o desempenho 

Machado, Machado 

e Murcia (2011) 

Examinaram se havia relação entre o 

impacto potencial do setor econômico 

de atuação da firma (Lei nº 

10.165/2000) e o investimento 

ambiental realizado por 205 firmas 

Por meio de informações dispostas no 

Balanço Social nos anos de 2005 a 2007, 

constataram que as empresas que não 

pertenciam aos setores de alto impacto 

tinham menor investimento ambiental 

Ribeiro, Van Bellen 

e Carvalho (2011) 

Em meio ao impasse da obrigatoriedade 

ou não da divulgação de informações 

ambientais através da regulação, os 

autores investigaram se a interferência 

regulatória pode favorecer tal prática. 

Nos relatórios anuais de empresas de 

quatro países em 2007 foi aplicada uma 

escala 

Comparados os países Estados Unidos, 

Canadá, Inglaterra e Austrália. Observaram 

que há diferentes níveis de divulgação de 

informações ambientais comparando-se 

países mais e menos regulados. A divulgação 

obrigatória, portanto, reage aos incentivos 

regulatórios em diferentes países, segundo a 

pesquisa 

Oliveira et al. (2012) 

Compararam a divulgação de caráter 

social confrontando companhias 

brasileiras e britânicas a partir dos 

indicadores de responsabilidade social 

da ONU, totalizando 30 empresas de 

cada país em 2008 

A teoria institucional foi corroborada, visto 

que os indicadores mais divulgados 

sustentavam os pilares regulativo, cognitivo e 

de interesse externo de stakeholders. Em um 

terço dos indicadores as firmas brasileiras 

tiveram maior divulgação 

Freitas et al. (2013) 

Elaborando um estudo comparativo da 

divulgação de indicadores ambientais 

nos padrões da GRI em empresas 

brasileiras e espanholas, tiveram como 

amostra 280 companhias em 2010 

Concluíram que a divergência em termos de 

desenvolvimento econômico dos países não 

foi capaz de afetar o nível de divulgação, pois 

a evidenciação foi similar entre os dois países 

no período que fora analisado 

Reis, Moreira e 

França (2013) 

Buscaram analisar se investimentos 

ambientais tinham relação com o 

desempenho econômico de nove 

empresas brasileiras inscritas em um 

índice de sustentabilidade (ICO2) de 

nove empresas entre 2007 e 2011 

Utilizando o ROA e o ROE para o 

desempenho, viu-se que, no grupo de análise, 

havia relação entre os investimentos 

ambientais e o desempenho econômico. O 

investimento ambiental, porém, gerava 

efeitos positivos no curto prazo e negativos 

no longo prazo 

Lu et al. (2014) 

Apresentaram uma extensa revisão 

literária que incluía a produção sobre o 

debate em torno do elo potencial do 

desempenho com a responsabilidade 

social em 84 trabalhos entre 2002 e 

2011 

Como conclusões, observaram que a relação, 

em geral, não é significativa, ou seja, não há 

influência entre os construtos. No entanto, 

essas perspectivas são divergentes ao longo 

do período estudado. Esse debate é cada vez 

mais comum em países emergentes e 
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ambientes setoriais específicos 

Oliveira et al. (2014) 

Analisaram o nível de adesão e o 

volume de publicações dos relatórios no 

padrão GRI de 79 firmas Latino-

Americanas entre 2000 e 2008. 

Consideraram cinco variáveis: setor, 

nível de aplicação, ano de adesão, 

negociação de ações e presença no 

Índice de Sustentabilidade ISE  

Constataram que, naquele período, havia 

baixa adesão ao relatório ainda, com 

tendência crescente de publicação dos 

relatórios GRI. O Brasil respondia por 

metade das publicações da América Latina e 

o setor de energia teve destaque no país, com 

35% da amostra 

Pätäri et al. (2014) 

Avaliaram a relação, bilateral, da 

responsabilidade social no desempenho 

corporativo financeiro no setor 

energético. Analisaram 14 companhias 

nos anos de 1991 a 2009. O ROA foi 

empregado para medir o desempenho. A 

responsabilidade social foi medida por 

um índice da MSCI ESG 

Observaram diferentes efeitos das interações 

de dupla causalidade. Enquanto que a 

responsabilidade social tinha relação com a 

rentabilidade e o valor de mercado, as 

medidas de desempenho não dispuseram de 

influência na responsabilidade social das 

empresas que foram investigadas 

Viviani et al. (2014) 

Foram analisadas empresas inscritas no 

índice de sustentabilidade ICO2 da 

BM&FBovespa de 26 empresas em 

2012 a fim de se relacionar a divulgação 

de caráter ambiental voluntário e o 

desempenho em algumas perspectivas 

distintas (6 no total) 

Perceberam que no grupo analisado que não 

se observou relação entre o índice de 

divulgação de informações ambientais e os 

indicadores de desempenho empresarial. As 

medidas foram o índice de Murcia et al. 

(2008) e diversas medidas de desempenho, 

dentre elas o ROA 

Zheng, Luo e 

Maksimov (2014) 

Discutiram como era a adoção de 

estratégias em duas frentes: (i) 

filantropia e (ii) sustentabilidade a 

respeito de 288 firmas na China, em 

vista da cobrança dos stakeholders em 

economias emergentes. Foram aplicados 

questionários (27 questões no survey) 

Em resposta a pressões oriundas dos 

stakeholders, observaram que a filantropia, 

como estratégia, é adotada na busca por 

legitimidade junto aos interessados externos à 

empresa. A sustentabilidade é preferida 

quando se busca a legitimidade junto aos 

interessados internos 

Wang et al. (2014) 

Investigaram o relacionamento entre o 

desempenho operacional e a 

implementação da responsabilidade 

social corporativa em firmas americanas 

do setor de telecomunicações. A 

amostra foi composta por 97 empresas, 

avaliadas no período de 2004 a 2008. 

As variáveis de desempenho foram 

divididas em input (despesas 

operacionais e patrimônio líquido e 

passivo) e outputs (receita, valor de 

mercado e ativos intangíveis) 

Como medidas para a responsabilidade 

social, foram consideradas cinco dimensões 

(comunidade, diversidade, relações com 

funcionários, direitos humanos e produtos). 

Observaram uma melhoria da eficiência 

operacional em empresas que haviam 

aplicado a responsabilidade social 

corporativa como práticas frente aquelas que 

não o fizeram. Com a métrica utilizada, 

concluíram que a responsabilidade social, 

naquelas firmas, influía positivamente do 

desempenho do setor de telecomunicações 

Quintana et al. 

(2015) 

Verificaram se informações acerca de 

custos e investimentos ambientais são 

divulgadas em demonstrativos de 

empresas tomadas como sustentáveis 

pelo mercado (inscritas no ISE e no 

programa Em Boa Companhia. A 

amostra foi composta por 68 empresas 

Com avaliação do período de 2003 a 2011, 

concluíram que os demonstrativos não 

possuem informações claras ou suficientes no 

que tange a realização de investimentos 

ambientais e efetivação de custos dessa 

natureza, inclusive em relatórios de 

sustentabilidade 

Saeidi et al. (2015) 

Consideraram que a responsabilidade 

social corporativa poderia ser influente 

no desempenho, mas mediada por 

algumas características. Os resultados 

encontrados na literatura, para os 

autores, são inconsistentes. A 

responsabilidade social foi medida pela 

replicação de indicador com escala de 

Likert (quatro dimensões)  

As medidas de desempenho foram múltiplas, 

também com escala de Likert (ROE, ROA, 

ROS e ROI). Constataram que a 

responsabilidade social corporativa pode sim 

afetar, positivamente, o desempenho 

corporativo, mas isso ocorre a partir da 

mediação da reputação e da vantagem 

competitiva, isso em 205 firmas iranianas 

Fonte: Elaborado a partir da literatura.   
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O terceiro e último quadro-síntese (Quadro 4) reúne alguns estudos que discutiram o 

relacionamento potencial da inovação com a sustentabilidade ambiental e social, mais uma 

vez dando-se enfoque aos resultados alcançados, quando possíveis, igualmente ao elaborado 

nos quadros supramencionados. 

Quadro 4 – Alguns trabalhos que pretenderam discutir o relacionamento que pode envolver a 

atividade de inovação e a sustentabilidade ambiental e social 
Referência Síntese da Pesquisa Resultados Gerais 

Green, McMeekin e 

Irwin (1994) 

Por meio de uma survey, 

consultaram empresas do Reino 

Unido sobre a utilização da 

inovação pautada nas pressões 

ambientais do mercado no ano 

de 1993. Foram 169 as 

empresas que responderam o 

questionário 

Observaram que o ambiente atua como um agente 

selecionador da inovação e há exploração das 

trajetórias tecnológicas. A estratégia corporativa e a 

sociologia da tecnologia interferem no resultado das 

adaptações da inovação. Foram confrontadas as 

inovações de produto e de processo entre as empresas 

Hall e Vredenburg 

(2003) 

A pesquisa exploratória 

pretendeu avançar na discussão 

em torno dos desafios que as 

organizações enfrentariam na 

integração entre a inovação e a 

sustentabilidade 

A partir de 40 companhias entrevistadas em diversos 

países, Brasil, os Estados Unidos, Canadá, Reino 

Unido, Japão e Equador, concluíram que a gestão da 

inovação tinha abordagens limitadas para se adequar à 

sustentabilidade. Os autores defendiam ainda que seria 

necessária uma integração entre as estratégias 

Bessant e Tidd 

(2009) 

Refletem sobre as 

interferências que a inovação 

sofre em razão de 

preocupações sociais e políticas 

sobre o meio ambiente e a 

sustentabilidade 

Ressaltam que as regulamentações e as políticas de 

controle podem ajudar na relação estreita entre a 

inovação e a sustentabilidade. Reforçam que a 

atividade de inovação pode originar diversos produtos, 

serviços ou processos mais eficientes e mais limpos, 

com menos dados à sociedade 

Gomes et al. (2009) 

Buscou compreender como que 

práticas pautadas na gestão da 

inovação tecnológica com foco 

na sustentabilidade ambiental e 

social influenciavam a inserção 

internacional de empresas 

brasileiras 

Por meio de estudo de caso, a pesquisa concluiu que a 

sustentabilidade ambiental e social faz parte das 

definições estratégicas da empresa no que tange a 

gestão da inovação tecnológica. Os autores concordam 

que o sucesso da atuação internacional foi favorecido 

pela gestão com essas características. A empresa 

comparou o ciclo de vida, certificações, interesse de 

stakeholders, consideração de questões de natureza 

ambiental e social, internacionalização e liderança 

Barbieri et al. (2010) 

Com abordagem teórica, 

analisa o relacionamento da 

inovação com a 

sustentabilidade a partir da 

teoria institucional 

Os autores demonstram o conceito de organização 

inovadora sustentável e enfatizam a importância do 

desenvolvimento da atividade de inovação 

considerando as dimensões ambiental, social e 

econômica 

Queiroz (2011) 

Também por meio de dados da 

PINTEC de 2008, examinou os 

determinantes de inovações 

capazes de reduzir impactos 

ambientais nas indústrias de 

transformação brasileiras. Das 

37.808 indústrias de 

transformação, 12.451 

declararam que suas inovações 

reduzem o impacto ambiental 

As atividades de inovação não apresentaram forte 

associação com os determinantes de inovações 

ambientais. Assim, a estratégia de inovação, neste 

caso, não converge com práticas sustentáveis, de 

modo genérico. Obteve-se que regimes tecnológicos e 

padrões setoriais moldam as inovações ambientais. A 

inovação dependeria de características específicas das 

indústrias e de sua capacidade de resposta às 

mudanças ocorridas externamente  

Maurer (2011) 

Verificou como as diferentes 

dimensões da inovação social, 

com base no modelo do Centre 

de Recherche sur les 

Innovations Sociales (CRISES) 

Foram feitos seis estudos de caso com entrevistas 

semiestruturadas. Considerando que o 

desenvolvimento de inovações de cunho social pode 

ajudar a suplantar os desafios de ordem ambiental e 

social enfrentados pela sociedade, a pesquisa concluiu 
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refletem os empreendimentos 

econômicos solidários no setor 

de artesanato gaúcho 

que o ambiente de convergência da inovação social 

desenvolveu-se em meio às incertezas e desafios, 

muitas vezes superados pelas parceiras e pelo 

aprendizado cooperativo. Diversos atores contribuíram 

para a edificação das organizações 

Scandelari (2011) 

Considerando a relação entre 

eficiência, custo e qualidade 

produtiva frente as demandas 

ambientais e sociais, analisou a 

associação entre a gestão da 

inovação e a sustentabilidade 

nas organizações 

A pesquisa foi segmentada em um estudo de casos 

múltiplos e um survey de 131 empresas do setor 

eletrônicos associadas à Associação Brasileira da 

Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). Constatou-

se que havia relação entre a ambidestralidade, ou seja, 

o desenvolvimento de inovações incrementais e 

radicais, com uma tendência ao perfil corporativo 

sustentável das empresas que formam avaliadas 

Scandelari e Cunha 

(2013) 

Objetivaram analisar os efeitos 

da ambidestralidade no 

desempenho socioambiental ou 

sustentável de empresas 

brasileiras 

A partir de um Survey composto por 131 empresas da 

indústria eletroeletrônica, concluíram que nas 44 

empresas ambidestras o desempenho socioambiental 

era superior, evidenciando relação entre a inovação e a 

sustentabilidade nas organizações. As perguntas 

basearam-se em um estudo, compreendendo a 

inovação, o desempenho ambiental e social 

Santos et al. (2013) 

Discutem o campo de estudo 

que aproxima a inovação da 

sustentabilidade. Defenderam a 

proposição de que a gestão com 

foco em processos, 

entendimento, modelagem, 

melhoria, otimização de 

projetos, contribui com a 

inovação ambiental 

Os autores defendem que, para planos estratégicos de 

longo prazo, a inovação ambiental precisa ser medida, 

sendo ela a chave para a sustentabilidade. Os 

resultados mostraram um campo de estudo 

proeminente, com evidências de relação positiva entre 

os dois temas discutidos. Há um número reduzido, 

ainda, de estudos que compreendem a relação entre a 

inovação e a sustentabilidade 

Queiroz e 

Podcameni (2014) 

Analisaram as características e 

as estratégias inovativas de 

empresas brasileiras que 

realizaram inovações redutoras 

do impacto ambiental com 

dados da PINTEC 2003, 2005 e 

2008 com mais de 12.000 

observações 

Utilizou-se a questão 105 do questionário da PINTEC 

“Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente”. 

Concluíram que o tamanho das empresas e a origem 

estrangeira do capital remetiam à importância da das 

inovações ambientais. Viram ainda que as estratégias 

não convergiam com princípios de sustentabilidade no 

escopo ambiental. As medidas de inovação referidas 

compreendiam o investimento em P&D, aquisição de 

máquinas e equipamentos e treinamento 

Kim (2015) 

Examinou como que 

comportamentos ambientais e 

sustentáveis influenciavam as 

atividades de inovação e o 

desempenho da empresa. A 

amostra tinha 1032 

observações decorrentes do 

Carbon Disclosure Project 

(CDP) Global 500 report and 

the Dow Jones Sustainability 

Index (DJSI) em 2008 e 2009 

Foram tomados como parâmetros para os construtos o 

comportamento ambiental (DJSI), o comportamento 

sustentável (CDP Global 500) e as características da 

firma (setor, idade, tamanho, valor de mercado e 

receita) como influentes nas vendas e no P&D. 

Concluiu sobre relações positivas entre o ambiente 

empresarial e as atividades inovadoras, sendo, 

encontradas ainda relações entre o investimento em 

inovação e o comportamento sustentável. Coloca-se a 

inovação como benefício à sustentabilidade 

Fonte: Elaborado a partir da literatura.   

Após a elaboração de um panorama abrangente de alguns estudos que se preocuparam, 

ora em discutir a caracterização da inovação e/ou da sustentabilidade ambiental e social como 

perfis estratégicos importantes às firmas, ora com reflexos dessa postura estratégica no 

desempenho das empresas, busca-se apresentar em que pontos esta pesquisa guarda 

semelhança ou ainda distinção com as múltiplas abordagens evidenciadas. Obviamente que 
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existem outros estudos relatados até aqui, mas que não se apresentam constantes nos quadros-

síntese desta subseção – estes poderiam facilmente compor esta breve revisão. Todavia, longe 

de desmerecer todos os demais estudos, buscou-se aqui apenas demonstrar um panorama 

genérico do tratamento dos temas abordados pela pesquisa esperando compreender 

minimamente a situação onde esta investigação se encontra ante a literatura de relevância e 

como ela pode contribuir e avançar nesta discussão acadêmica, nos campos prático e teórico. 

Dito isso, a primeiro lugar, ressalta-se, sobremaneira, o caráter inconcluso dos estudos 

no que se refere ao posicionamento sobre os efeitos da inovação e da sustentabilidade, como 

perfis estratégicos, no desempenho das empresas.  

Em alguns casos, há reflexo favorável (GU; LI, 2003; BAAIJ; GREEVEN; DALEN, 

2004; BOUDREAU; LAKHANI, 2015; PÄTÄRI et al., 2014; WANG et al., 2014, e outros); 

em outras abordagens ocorre a relação desfavorável, sem efeito, ou mesmo factível por meio 

de fatores mediadores (SHIMIZU, 2013; SILVEIRA; OLIVEIRA, 2013; VIVIANI et al., 

2014 e outros). A explicação para tal ocorrência passa por reflexão nos estudos de Brito, Brito 

e Morganti (2009) e Shimizu (2013), ambos discutindo a inovação como geratriz do 

resultado. Recorre-se, no entanto ao trabalho de Carneiro et al. (2007). Segundo os autores, a 

determinação do desempenho organizacional, como objetivo de pesquisa, dispõe de resultados 

conflitantes na literatura.  

Dentre as possíveis razões estão as abordagens empregadas que, quando inapropriadas, 

podem gerar resultados contraditórios ou não significativos. De outra forma, definir quais as 

medidas e como são empregadas interfere na conclusão sobre a relação buscada. Este estudo, 

devido à sua abordagem, utiliza como suas medidas de desempenho indicadores que (i) 

demonstram o retorno proporcionado pelo grupo de ativos da empresa e (ii) qual o retorno 

gerado pelo capital investido na empresa pelos seus stakeholders imediatos.  

Partindo-se da suposição de relevância estratégica da inovação e ainda da 

sustentabilidade ambiental e social, sendo elas potenciais recursos idiossincráticos da firma, 

considerando-se a RBV, então, supostamente as medidas são coerentes, já que com a sinergia 

dos recursos, busca-se o melhor retorno à organização. 

Depois, deve-se reconhecer a ampla diversidade de métricas como representativas dos 

perfis estratégicos de inovação e da sustentabilidade. Muitos estudos recorrem ao 

investimento em P&D como métrica primária do esforço em inovação e da capacidade 

tecnológica (KUPFER; ROCHA, 2005; CRUZ, 2007; FURTADO; QUADROS; 
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DOMINGUES, 2007). Por outro lado, a sustentabilidade ambiental e social, ou 

responsabilidade social tratada assim em alguns dos estudos internacionais citados (SAEIDI 

et al., 2015, por exemplo) normalmente é comum a utilização de informações secundárias 

dispostas em demonstrativos financeiros ou ainda em relatórios específicos de 

sustentabilidade (MACHADO; MACHADO; MURCIA, 2011; REIS; MOREIRA; FRANÇA, 

2013; e outros).  

Esta pesquisa faz um comparativo entre diferentes países, visando perceber o status de 

firmas brasileiras em comparação com empresas pertencentes a economias desenvolvidas. Já 

fora debatido e explicitado que diversos são os fatores que podem causar divergência entre o 

investimento em inovação e a sustentabilidade. Dentre as razões, o aspecto estrutural do país é 

um dos mais recorrentes, além do tamanho a variação intersetorial das firmas (KANNEBLEY 

JÚNIOR; PORTO; PAZELLO, 2004; MASSULO, 2004; MURCIA, 2009; TIDD, 

BESSANT; PAVITT, 2009; FERNANDES; FERREIRA; RAPOSO; 2013).  

Além de levar em conta a ótica nacional e ainda o ambiente de inovação e 

sustentabilidade no qual se encontra o país, esta pesquisa reconhece que as capacidades em 

recursos, bem como o segmento de atuação, podem sim interferir ou até mesmo sinalizar 

perfis organizacionais estratégicos das empresas, tanto para a inovação como para a 

sustentabilidade ambiental e social. 

Deve-se colocar ainda que diante da pertinência dessa investigação, mencionada por 

Lu et al. (2014), reconhece-se a busca pela interlocução do perfil estratégico de inovação com 

a sustentabilidade, visto que o debate ainda é tímido ou inicial, por assim dizer, considerado o 

terceiro quadro-síntese (Quadro 4).  

Prevalecem as abordagens teóricas (BARBIERI et al., 2010) ou com alguma 

especificidade quanto ao objeto de estudo (MAURER, 2011). Além do que, a suposta 

interação, defendida por Bessant e Tidd (2009), não é razoável segundo as conclusões de 

Queiroz (2011), pois há um conflito econômico inerente à essa abordagem, já mencionado 

anteriormente –constante criação versus reutilização e baixo consumo, por exemplo).  

Esta proposta não busca verificar as inovações com caráter “verde” da empresa, a 

priori, ou se práticas sustentáveis específicas surgiram a partir de uma inovação pontual, mas 

com o estreitamento das estratégias, tomadas como indispensáveis à sobrevivência da 

organização contemporânea tendo que equilibra as demandas concorrenciais e as ambientais e 

sociais do mercado, cada vez mais exigente.  
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Na subseção seguinte, elabora-se um modelo teórico que sintetiza a lógica tomada 

para se chegar ao questionamento da pesquisa. 

2.6 Proposta de modelo teórico de análise 

Toda a discussão demonstrada até aqui possui como pilares os construtos inovação, 

sustentabilidade ambiental e social e o desempenho empresarial, assumindo-se a RBV como 

arcabouço teórico apropriado a sustentar a avaliação preconizada por este estudo.  

A Figura 6 apresenta o modelo teórico de análise proposto com a finalidade de 

sumarizar, a partir da literatura pertinente, o argumento que conjectura: a existência de 

interação entre os perfis organizacionais em destaque, assim como seus prováveis efeitos no 

desempenho das firmas. Setas contínuas apontam interações estabelecidas, teoricamente, na 

literatura; enquanto isso, as descontínuas propõem-se a evidenciar relações potenciais que 

foram testadas nesta investigação. 

Figura 6 – Modelo teórico de análise proposto 

 
Fonte: Elaborado com base na revisão de literatura. 

Os pressupostos da RBV apresentam, intrinsecamente, a inovação e a sustentabilidade 

como fontes de vantagens competitivas contínuas, como se vê em Barney (1991) e Hart 

(1995). Considerando-as como imperativos adaptativos às firmas em um mercado cada vez 

mais competitivo, complexo e globalizado, então podem elas trazer algum reflexo no 
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desempenho das empresas, visto que a partir da incorporação de algumas práticas específicas, 

surgem novos modelos de organização (Figura 6).  

Pressupõe-se que, devido às características organizacionais peculiares (tamanho e 

setor de atuação, por exemplo), haverá distinções em termos de engajamento estratégico rumo 

à criação de novos produtos, processos e serviços; acesso e aquisição destes; bem como sobre 

o comprometimento e a responsabilização na compensação de impactos ambientais e sociais 

decorrentes da atividade da firma.  

Conforme discutido, o engajamento estratégico pode ser distinto nas economias 

emergentes em contraponto as economias desenvolvidas, oriundo este envolvimento de razões 

estruturais e ideológicas acerca das demandas básicas nesses países. A partir da informação 

divulgada pelas empresas e acessíveis aos stakeholders, esta pesquisa buscou traçar o perfil 

das empresas e relacioná-lo ao desempenho de longo prazo em duas das realidades possíveis e 

passíveis de análise: empresas brasileiras e europeias de capital aberto. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) afirmam que tanto a criação e manutenção da vantagem 

competitiva pertencem àquelas organizações que inovam continuamente. Aplicam o mesmo 

raciocínio à sustentabilidade, Menezes et al. (2011b), quando afirmam que graças à crescente 

preocupação das empresas com a incorporação de práticas sustentáveis na gestão estratégica, 

a sustentabilidade constitui-se fonte de vantagem competitiva quando aglutinadas, à esfera 

econômica, as esferas ambiental e social. Diante disso, a verificação da relação entre tais 

perfis organizacionais estratégicos, por si só, já se torna uma demanda proeminente na 

condição demonstrada nesta pesquisa. Deve-se assumir ainda que inovação e sustentabilidade 

ambiental e social podem caminhar juntas na busca pelo objetivo comum do desempenho 

superior e persistente da organização.  

Algumas pesquisas sustentam essa relação, tais como Kiperstok et al. (2002), Mauer 

(2011), Scandelari (2011), Angelo, Jabbour e Galina (2012), dentre outros, ao indicarem que a 

inovação pode conduzir à sustentabilidade, ambiental e social. Bessant e Tidd (2009, p. 360) 

lembram que “preocupações sociais e políticas sobre o meio ambiente e a sustentabilidade 

apresentam uma influência fundamental [...] sobre o rumo da inovação”. Para os autores, 

constantemente associa-se o perfil estratégico da inovação à elevação dos níveis de 

degradação ambiental, muito devido ao seu relacionamento com o crescimento econômico e o 

consumo – concepção central de Schumpeter (1961). Na verdade, parcela significativa de uma 

série de questões ambientais encontra solução através da atividade de inovação (BESSANT; 

TIDD, 2009).  
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Voltando à descrição do modelo teórico, mostra-se necessário admitir, primariamente, 

duas pressuposições teóricas, quando pretendida a verificação da construção de vantagens 

competitivas advindas de estratégias nas organizações. Para Porter (1989), o estabelecimento 

da vantagem competitiva perpassa, indiscutivelmente, pela definição da estratégia genérica 

adotada pela organização, visto que por meio dela é que se especifica o método basilar ao 

alcance da vantagem competitiva pretendida.  

Desta forma, parte-se da definição estratégica – representada nesta pesquisa pelos 

perfis estratégicos de inovação e sustentabilidade. Em seguida, acrescenta o autor, que a 

vantagem competitiva é configurada com o desempenho empresarial munido de duas 

características: (i) superioridade e (ii) persistência, nas palavras do autor, “a base fundamental 

do desempenho acima da média a longo prazo é a vantagem competitiva sustentável” 

(PORTER, 1989, p. 9).  

Assim, no modelo teórico proposto na pesquisa, tanto inovação e a sustentabilidade 

apresentam-se potenciais direcionadores do desempenho das empresas, mas na condição de 

despontarem ante as demais empresas do grupo avaliado, em um horizonte de longo prazo – 

define-se, nesse sentido, a vantagem competitiva. Assim, além dos reflexos da inovação e da 

sustentabilidade no desempenho, verifica-se aqui se esses efeitos são diferenciados dentro do 

grupo de empresas, mas também persistente.  

Deve-se mencionar, adicionalmente, que o modelo teórico também se preocupa com a 

interação pré-existente entre a inovação e a sustentabilidade. Portanto, pressupõe-se nesta 

pesquisa, como argumento central, que inovação e sustentabilidade demonstrem-se fatores 

direcionadores do desempenho no grupo de empresas avaliado. Mais além, conjectura-se ser a 

performance de empresas consideradas inovadoras e/ou sustentáveis superior àquele de 

empresas que não apresentam informações tocantes ao perfil inovador e ao perfil sustentável 

do negócio da empresa. 

Esta pesquisa espera corroborar a literatura e apresentar um panorama, traçando um 

cenário genérico, da incorporação estratégica da inovação e da sustentabilidade ambiental e 

social em três aspectos: (i) empresas brasileiras e europeias; (ii) horizontes de longo prazo; e 

(iii) efeitos no desempenho e construção de vantagem competitiva em empresas consideradas 

como destacadamente sustentáveis no mercado de capitais. Este estudo pode ajudar quando do 

delineamento estratégico das firmas e na percepção dos gestores em compreender mudanças 

no ambiente onde as empresas atuam, competem, concorrem, constituem parcerias e mudam 

suas estruturas ao longo de sua subsistência. 
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2.7 Formulação das hipóteses de pesquisa 

Diante do problema estabelecido nesta pesquisa, foram propostas algumas hipóteses 

passíveis de verificação que investigam as relações entre os construtos da inovação, 

sustentabilidade ambiental e social, e desempenho, na conjuntura das empresas pertencentes a 

economias desenvolvidas e em desenvolvimento. 

2.7.1. Inovação e desempenho 

A inovação, antes de qualquer coisa, é considerada como a ferramenta que impulsiona 

e mantém o sistema capitalista, porque através dela novos bens de consumo, métodos de 

produção, novos mercados e novas formas de organização são criadas (SCHUMPETER, 

1961). Low e Kalafut (2003, p. 141) asseguram piamente que, além de favorecer o sucesso da 

organização e a criação de riqueza, a inovação “sempre foi o principal condutor do 

desenvolvimento econômico”. Tidd, Bessant e Pavitt (2008), por sua vez, são taxativos ao 

afirmarem que, independentemente das condições tecnológicas, sociais e mercadológicas, 

tanto a criação como a manutenção da vantagem competitiva provêm das organizações que 

inovam regularmente. Isso é explicado, porque “produtos novos permitem capturar e reter 

novas fatias de mercado, além de aumentar a lucratividade em tais mercados” (TIDD; 

BESSANT; PAVITT, 2008, p. 25).  

Tigre (2006) corrobora o exposto ao apontar a inovação como ferramenta essencial 

para a produtividade e a competitividade – em nível organizacional. Assim, ela mostra-se 

presente nas empresas mais dinâmicas e rentáveis, pois através da inovação que essas 

organizações constituem seus próprios nichos de mercado e apropriam-se de monopólios 

temporários. Em uma perspectiva macro, a inovação também contribui no desenvolvimento 

econômico de regiões e países, fortalecendo, dessa forma, a concepção do potencial benéfico 

da inovação e sua relação, positiva, com o desempenho. 

Todavia, não há unanimidade quando se discutem os reflexos da inovação, em termos 

de desempenho, porque “as evidências empíricas não suportam consistentemente essa relação 

no nível da empresa” (BRITO; BRITO; MORGANTI, 2009, p. 2). Como resultado, os autores 

observaram que, em 62 empresas do setor químico, a inovação afetava mais o crescimento 

que a própria lucratividade.  

Por sua vez, Mahlich (2010) encontrou, em relação a 34 empresas do setor 

farmacêutico, no período de 1987-1998, relação negativa e ausência de relação entre o 
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número de patentes e a rentabilidade. Apesar disso, Teh, Kayo e Kimura (2008, p. 88) 

assertam que “a inovação é um importante ativo intangível. Ele gera vantagens competitivas 

sustentáveis que permitem erguer barreiras contra algumas ameaças competitivas”. Enquanto 

que Lev (2001) defende que inovações são criadas, primariamente, por investimentos em 

ativos intangíveis. 

Muito embora as definições teóricas sugiram reflexo positivo da atividade de inovação 

e alguns estudos ratifiquem essa relação (CHANEY; DEBINNEY; WINER, 1991; GEIKER; 

MAKRI, 2006; LIMA; CARMONA, 2011), não se observa a consistência dos resultados visto 

que outras pesquisas não favorecem tal interferência (TEH; KAYO; KIMURA, 2008; BRITO; 

BRITO; MORGANTI, 2009; HATZIKIAN, 2013; SANTOS et al., 2014).  

De acordo com a RBV, recursos específicos da firma podem levá-la ao alcance de 

vantagens competitivas, posteriormente traduzidas em desempenho diferenciado. Villalonga 

(2004) recorda que esses recursos são de natureza intangível (capacidades, competências e 

conhecimento), dentre eles a inovação, principais impulsionadores da perpetuidade 

econômica. Se “em geral, a importância da inovação para a criação de valor econômico 

parece evidente” (TEH; KAYO; KIMURA, 2008, p. 87), as investigações empíricas 

demonstram-se conflitantes acerca dos benefícios da inovação, o que pode ser tomada essa 

como uma lacuna passível de contribuições.  

Assim, considerando os pressupostos teóricos da RBV e as sinalizações evidentes na 

literatura, o presente estudo considerou as hipóteses supracitadas. As métricas para avaliação 

do engajamento estratégico à atividade de inovação e do desempenho das empresas 

pesquisadas encontram-se explicitadas na seção destinada à descrição do método da pesquisa. 

H1: A inovação tem relação positiva com o desempenho das empresas participantes 

dos índices de sustentabilidade da BM&FBovespa e da NYSE Euronext. 

2.7.2. Sustentabilidade ambiental e social e desempenho 

O “dilema” da divulgação para a minimização de riscos na escolha do investimento foi 

pioneiramente lapidado no trabalho de Akerlof (1970), com seu trabalho circunscrito na seara 

do mercado automobilístico (“Market for Lemons”). Considerando-se que há alternativas para 

se investir no mercado, boas e ruins, a priori, todas as potenciais aquisições dos compradores 

são avaliadas por um preço paritário. Nessa conjuntura, a forma de alcance da diferenciação é 

através da prática do disclosure informacional.  
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Em outras palavras, quanto melhor o patamar de evidenciação, maiores são as chances 

de expressão fidedigna do valor de um determinado bem. Obviamente que transferir essa 

compreensão ao escopo dos arranjos organizacionais não é nada falacioso, principalmente 

quando informações acerca da responsabilidade ambiental e social das empresas encontram-se 

em evidência e agregam importância aos stakeholders.  

Denota-se evidente que, ante a dualidade da produção com baixo custo e alto nível de 

qualidade, tendo em vista a eficiência das operações, demandas ambientais e sociais têm se 

mostrado necessários à sobrevivência organizacional.  

A competitividade, avaliada quando da decisão de investimento pelo stakeholder, 

passou a aglutinar, conjuntamente ao desempenho econômico, os desempenhos ambiental e 

social da empresa (SCANDELARI, 2011). O porquê da pretensão por graus informacionais 

maiores sedimenta-se, inicialmente, na ideia de que por meio da evidenciação, ações e 

estratégias de credores e acionistas sofrem alguma interferência e os fatores de mercado 

(origem dos recursos da empresa) ganham em liquidez. Isso tende a favorecer investidores 

atuais e potenciais (SUNDER, 2014).  

Depois, no que tange ao report de informações ambientais, além da importância 

crescente dada ao impacto de questões desta natureza no negócio e desempenho financeiro, 

viu-se que a capacidade para geração de caixa poderá ter como contingência a variável 

ambiental (sendo esta composta por riscos, perdas ou benefícios correlatos ao meio ambiente) 

(MASULLO, 2004). Com informações de natureza social, percebeu-se que, no longo prazo, 

vantagens competitivas podem ser absorvidas com a melhoria do desempenho, também na 

seara social, da empresa. Destacam-se como aspectos do desempenho social das empresas a 

justiça com trabalhadores, a transparência, iniciativas de ordem comunitária cultural ou 

desportiva, por exemplo. Com o desenvolvimento da esfera social da empresa, a sua imagem 

projetada à sociedade melhora, bem como a satisfação e o desempenho dos trabalhadores 

(ALMEIDA, 2007). 

Esta pesquisa entende que a mensuração da sustentabilidade, ambiental e social, pode 

ser consolidada através da informação divulgada pelas empresas em seus diversos relatórios, 

assim como o fazem os stakeholders. O usuário da informação disponibilizada pela empresa 

no mercado toma a divulgação como proxy que subsidia sua tomada de decisão.  

Nos estudos de Borba (2005) e Holanda et al. (2011) os resultados foram 

inconclusivos acerca da relação que envolvia a divulgação de informações que retratassem o 
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comprometimento ambiental e social de empresas brasileiras com o desempenho. Já Kitahara 

(2007), Cunha e Ribeiro (2008) e Farias (2008), por seu turno, observaram relacionamento 

linear envolvendo essas variáveis. Em Wang et al. (2014) a relação supramencionada deu-se 

positiva em firmas americanas, mas em Pätäri et al. (2014) a conclusão é que a 

responsabilidade social da empresa tem diferentes efeitos no desempenho e esse impacto 

depende da medida de performance (retorno ou valor de mercado). As inferências observadas 

por Saeidi et al. (2015) são ainda mais interessantes, pois elas sugerem a responsabilidade 

social com papel indireto no desempenho corporativo, mediada essa interferência pela 

reputação e vantagem competitiva.  

Essas inconsistências vêm a mostrar como tal relação pode ser contraditória, conclusão 

obtida no estudo de revisão empírica de Lu et al. (2014), analisando o período de 2002 a 

2011. Para os autores, os conceitos de responsabilidade social corporativa e desempenho 

social são sinônimos. Menezes et al. (2011b) expõem que a sustentabilidade nas empresas 

[dimensões ambiental e social] ganha respaldo graças à sua associação com vantagens 

competitivas viabilizadas por meio da incorporação de práticas de responsabilidade ambiental 

e social na estratégia da firma.  

Neste estudo o perfil sustentável da empresa pode se configurar como uma fonte de 

vantagem competitiva, à luz da RBV. Logo, considerando-se as disposições observadas na 

literatura, as hipóteses de pesquisa foram levantadas. As métricas para avaliação do 

engajamento estratégico à sustentabilidade das empresas pesquisadas encontram-se expostas 

na parte que se destina à caracterização dos métodos empregados no estudo. 

H2: A sustentabilidade, nas dimensões ambiental e social, relaciona-se positivamente 

com o desempenho de empresas brasileiras constantes nos índices de sustentabilidade da 

BM&FBovespa e da NYSE Euronext. 

2.7.3. Inovação e sustentabilidade ambiental e social 

Parece contraditório, mas o mercado exige das organizações, ao mesmo tempo, novos 

produtos, processos e serviços, capazes de abocanhar parcelas ainda maiores de consumidores 

e com isso alcance da maximização do valor da firma no longo prazo; e ainda a demonstração 

de que suas atividades são sustentadas por princípios que pressupõem ações realizadas com 

intuito de mitigar impactos ambientais e sociais derivados da operacionalização da firma. O 

que era dúbio, ou incoerente, a princípio, tornou-se um imperativo estratégico, visto que ante 
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as exigências concorrenciais do mercado, inovação e sustentabilidade precisam caminhar em 

união, com vistas à sobrevivência da empresa. 

Scandelari (2011) compreende que a crise socioambiental estourada no fim do século 

XX pôs em xeque as estratégias e os processos técnico-científicos orientadores do processo de 

produção, até então, vigente. Reconhece-se que esta conjuntura propiciou avanço econômico, 

mas também trouxe consigo danos ambientais e sociais significativos. O fato é que a inovação 

pode corroborar com a sustentabilidade e, mais que isso, precisa incorporá-la imediatamente a 

suas diversas etapas de consecução do novo. Bessant e Tidd (2009) fortalecem essa exposição 

ao interporem que as múltiplas preocupações que englobam a sustentabilidade influenciam, e 

de maneira fundamental, sobre os rumos da inovação. 

Assim, enquanto que a sustentabilidade, quando incorporada à cultura organizacional, 

reflete políticas gerais da empresa tais como “reconhecimento da necessidade informacional 

dos stakeholders” e a “necessidade de demonstrar parceria social e gerenciamento 

responsável” (MUSSOI; VAN BELLEN, 2010, p. 58); a inovação volta-se à demanda 

específica da vantagem competitiva sustentável, decorrente de temporária desorganização do 

mercado, em virtude da introdução de um novo produto, o que lhe assegura arquitetar um 

planejamento de longo prazo (SCHUMPETER, 1961). Seguindo estes aspectos, a 

sustentabilidade e a inovação aparecem, cada vez mais, no cerne das estratégias corporativas, 

afetando, portanto, as estruturas organizacionais em função das pretensões de adaptação. 

A atividade de inovação é comumente apontada como a mais representativa fonte para 

a degradação ambiental em virtude de ser ela atrelada a maiores patamares de consumo e de 

crescimento econômico. Todavia, a inovação pode vir a propiciar diversas soluções possíveis 

a questões ambientais críticas, como exemplo, produtos mais limpos, tecnologias alternativas 

e processos mais eficientes (BESSANT; TIDD, 2009).  

Maurer (2011) dá ainda mais sentido ao estreitamento estratégico da atividade de 

inovação e a sustentabilidade ambiental e social quando, para a autora, apesar dos avanços 

tecnológicos e comerciais já concretizados ao longo do tempo, persistem desafios de ordem 

ambiental e social. A alternativa para suplantá-los é o desenvolvimento de inovações sociais, 

soluções em potencial das necessidades emergentes da sociedade.  

Em suma, a inovação passa a ser considerada ainda um fator determinante da 

sustentabilidade ambiental e social, resultando nas “inovações verdes” e nas “inovações 

sociais”, que possuem objetivos específicos em relação àqueles incorporados ao conceito 
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tradicional da inovação (OECD, 2009; MAURER, 2011; ANGELO; JABBOUR; GALINA, 

2012). 

Scandelari e Cunha (2013, p. 186) asseguram que, “para colocar em prática as 

estratégias e os fundamentos preconizados pelo desenvolvimento sustentável, alguns modelos 

de gestão da produção foram desenvolvidos”. Esses novos modelos, por conseguinte, apuram 

o conceito de organização ou firma sustentável.  

Deste modo, “a organização dita sustentável é aquela que, sendo eficiente 

economicamente, de maneira paralela, qualifica-se como respeitadora da capacidade de 

recuperação do meio ambiente e atua como fonte e canal de práticas que beneficiem a 

equidade e a inclusão social” (BARBIERI et al., 2010, p. 150).  

O estudo de Gomes et al. (2009) evidenciou, ao analisar como as práticas de inovação 

conjunta à responsabilidade socioambiental influem as empresas brasileiras na inserção 

internacional, que o sucesso da internacionalização e a competitividade da empresa avaliada 

baseavam-se em soluções tecnológicas inovadoras, mas comprometidas com a 

sustentabilidade ambiental e social.  

O fortalecimento conceitual-empírico dado por Corrêa et al. (2010) é preciso, já que 

os autores buscaram verificar se as práticas de responsabilidade social, a inovação e a 

sustentabilidade são desdobramentos decorrentes da estratégia corporativa da empresa. 

Observou-se que as decisões sobre inovação tecnológica e sustentabilidade devem estar 

diretamente vinculadas às questões e ações sociais e ambientais, bem como emergir da base 

das concepções estratégicas do negócio.  

Recentemente, Kim (2015) buscou examinar como os comportamentos ambientais e 

sustentáveis influenciam as atividades de inovação e, inclusive, o desempenho da empresa. Os 

resultados apontam relações positivas entre o ambiente empresarial e atividades inovadoras, 

sendo, portanto, o investimento em inovação demanda para se atingir o desenvolvimento 

sustentável.  

Diante do exposto, acredita-se que as empresas que buscam excelência operacional e 

ainda sustentar vantagens competitivas, como desempenho diferenciado, precisam, para além 

da proposta estratégica de renovação pautada na atividade de inovação, deter um olhar crítico 

às questões atreladas à sua responsabilidade ambiental e social. Conjectura-se, ante a reflexão, 

que haja relação entre esses dois perfis estratégicos corporativas contemporâneas. As 

disposições observadas embasaram as hipóteses de pesquisa levantadas. 
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H3: Há relação positiva entre a inovação e a sustentabilidade ambiental e social nas 

empresas brasileiras que participam dos índices sustentáveis da BM&FBovespa e da NYSE 

Euronext. 

2.7.4. Inovação e sustentabilidade ambiental e social: economias emergentes versus 

economias desenvolvidas 

Tanto inovação, como práticas de sustentabilidade ambiental e social, aparentemente, 

possuem perfis distintos, quando confrontadas as realidades de economias emergentes e de 

países desenvolvidos.  

As razões para essas diferenças são variadas e permeiam, dentre outras coisas, 

realidade e conjuntura econômica, oportunidades de negócio e concepções ideológicas. Sobre 

o processo de inovação, defende-se que se ele não tem origem na geração e na conquista de 

novos conhecimentos, findará rapidamente.  

Sendo a inovação no Brasil marcada, basicamente, pela atualização de produtos e 

processos, por isso, não derivando da geração e da obtenção de novos conhecimentos, “ela 

não enseja uma liderança competitiva, a médio e longo prazos, com base no conhecimento, 

que permeia a diferenciação das empresas no processo de concorrência” (ARRUDA; 

VERMULM; HOLLANDA, 2006, p. 50). Talvez por isso o Brasil seja o último colocado em 

relação ao grupo do BRICS. Sabe-se ainda que o Estado é responsável pela experiência dos 

países com gastos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), pois é ele que constrói um cenário 

favorável a esse setor.  

Segundo dados da United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), os países desenvolvidos são majoritários em relação ao investimento em P&D. 

Em 1991, a parcela referente a esses países correspondia a 97%, reduzindo em 2002 para 

91%, mas devido aos países China, Índia e Coréia. Neste último ano os Estados Unidos 

respondiam por mais de 25% do total do valor investido (ARRUDA; VERMULM; 

HOLLANDA, 2006).  

Apesar disso, Faro e Faro (2010) asseguram que há evidências acerca da existência de 

um modelo comportamental onde se percebe ausência de distinções marcantes no que tange a 

velocidade e o ímpeto do desenvolvimento tecnológico, seja qual for o país analisado. Mesmo 

em alguns países com forte desenvolvimento, onde a inovação aparece como traço evidente 

da evolução econômica, a organização e efetivação de processos tecnológicos inovadores não 
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afeta, equilibradamente, todos os segmentos produtivos. Ou seja, setores serão mais ou menos 

propensos à inovação, muito em função das atividades desempenhadas e do mercado-alvo. 

Por outro lado, países emergentes são vistos como oportunidades futuras de negócio, 

porque, considerando a perspectiva dos países em desenvolvimento, a compreensão do tema 

inovação é fundamental para a construção de estratégias que viabilizem a competitividade 

local. Em geral, nesse grupo de economias, há um alto índice de competitividade, definido por 

um sistema regulatório forte que, ao influenciar e ser influenciado por transições tecnológicas, 

visa atender demandas cada vez maiores atreladas ao desenvolvimento sustentável (GOMES 

et al., 2009).  

Emenda Figueiredo (2012) que, muito embora a responsabilidade ambiental e social 

tenha se mostrado temática pouco desenvolvida em economias emergentes, o status começa a 

se modificar, visto que o mercado consumidor se encontra cada vez mais atento ao 

comportamento das empresas nesses países.  

Não coincidentemente que Gomes et al. (2009, p. 35) concluíram que “a questão 

socioambiental faz parte das definições globais e tecnológicas da empresa, levando em 

consideração os interesses institucionais e dos grupos de interesses envolvidos na ação 

empresarial” ao avaliarem uma empresa brasileira do setor de máquinas e equipamentos.  

Em convergência àquilo apresentado, Gonçalves et al. (2013, p. 65) defendem que 

“um maior incentivo por parte dos organismos reguladores poderia fazer com que houvesse 

uma melhor prática acerca da divulgação social em empresas brasileiras”. 

A disseminação ideológica das ações vinculadas ao desenvolvimento sustentável, que 

pressupunha coexistência perene entre as searas ambiental, social e econômica, em economias 

desenvolvidas e emergentes, deu-se de maneira diferenciada. Enquanto que aqueles tinham 

preocupações em torno dos crescentes níveis de degradação que ameaçavam sua qualidade de 

vida; os últimos temiam atividades restritivas econômicas de seus produtos e obstrução do seu 

desenvolvimento, na época ainda tímido. O fato é que muitas fontes de recursos se localizam 

em países emergentes, provocando novo panorama econômico: países desenvolvidos poupam 

seus recursos e buscam alternativas; países em desenvolvimento dão maior relevância a essas 

questões (NASCIMENTO, 2012).  

Fatidicamente, alguns aspectos como poluição, perda da biodiversidade, aquecimento 

global e discrepâncias na qualidade de vida, consequentemente, geram impactos sociais 

negativos, graças ao atual modelo de desenvolvimento adotado. Pode-se indagar como as 
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responsabilidades das economias em desenvolvimento e desenvolvidas podem ser diferentes, 

mesmo que as ações para mitigação dos impactos carecerem de atenção conjunta por ambos 

os grupos de países. Países emergentes ainda possuem alguns problemas antigos – alto 

crescimento populacional e baixa tecnologia à exploração eficiente de recursos naturais; 

enquanto que economias desenvolvidas consomem em demasia tais recursos em função do 

modelo de crescimento que possuem (PEREIRA, 2009).  

Freitas et al. (2013), ao analisarem indicadores de responsabilidade ambiental em 

empresas brasileiras e espanholas, observaram que, para alguns grupos de evidenciação 

informacional de caráter ambiental, as firmas espanholas superaram as brasileiras. Os autores 

atribuíram as diferenças, dentre outras coisas, aos imperativos proeminentes da Comunidade 

Europeia, que não afetam o Brasil. Em ambas as conjunturas econômicas, as origens do 

comprometimento com práticas ambientais e sociais responsáveis pode ser a mesma: as 

pressões derivadas da sociedade. Os stakeholders incentivam as firmas nesse sentido e as elas, 

rumo à adequação e conformidade, absorvem essas “exigências”, mesmo que essa postura 

redunde em custos adicionais e desempenho não favorável (DAGILIENĖ, 2013; ZHENG; 

LUO; MAKSIMOV, 2014). 

Pelo descrito, tem-se expectativa de que as empresas brasileiras e europeias possuam 

níveis de engajamento estratégico distinto quanto à inovação e à sustentabilidade ambiental e 

social, muito devido aos contextos econômicos, visões e focos ideológicos sobre as estratégias 

e oportunidades de absorção de vantagens futuras. Apesar disso, permanece a ideia de que 

inovação e sustentabilidade são perseguidas e reconhecidas como fontes de competitividade. 

Com as disposições observadas as hipóteses elencadas foram elaboradas. 

H4a: Há diferenças significativas de inovação se comparadas as empresas brasileiras e 

europeias que compõem os respectivos índices de sustentabilidade da BM&FBovespa e da 

NYSE Euronext. 

H4b: Há diferenças significativas de sustentabilidade ambiental e social se comparadas 

as empresas brasileiras e europeias que compõe os respectivos índices de sustentabilidade da 

BM&FBovespa e da NYSE Euronext. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

A partir da essência teórica que condiciona as metodologias descritas, nesta seção, 

apresentam-se detalhados os aspectos metodológicos aplicados na materialização desta 

investigação.  

De início, perpassa-se pela qualificação deste estudo considerando os aspectos 

finalidade, meios e abordagem empregada. Essa classificação tem origem no objetivo geral da 

pesquisa, definidor da tipologia da investigação empírica. Seguinte a esta etapa, procura-se 

apresentar o grupo de análise abarcado pela pesquisa, delineada a partir da população 

estudada e, após critérios de seleção, consolidada a amostra final. Neste instante também 

serão expostas bases genéricas de dados e o horizonte temporal coberto pela análise. 

Adiante, dá-se importância ao processo de mensuração, através de informação 

evidenciada pelas empresas, da inovação, da divulgação das práticas representativas da 

sustentabilidade ambiental e social, bem como do desempenho do grupo de firmas analisado.  

Depois, as particularidades condizentes ao tratamento analítico dos dados, qualitativo 

e quantitativo, referindo-se aos testes empregados com intuito de se cumprirem os objetivos 

do estudo.  

Por fim, ilustra-se aquilo que seria a síntese metodológica que sumariza a relação entre 

dados, métodos de análise, abordagens e testes, objetivos e as hipóteses levantadas. Com o 

detalhamento dos métodos nesta seção espera-se responder o questionamento emergente nesta 

proposta. 

3.1 Classificação da pesquisa: quanto aos fins, meios e abordagem 

Primeiro, quanto aos seus fins, por se debruçar à análise dos perfis estratégicos como a 

inovação e à sustentabilidade ambiental e social, em firmas brasileiras e europeias inscritas 

em índices considerados possuidores de empresas com foco na sustentabilidade, através de 

informações disponíveis em seus relatórios direcionados aos diversos stakeholders, esta 

pesquisa classifica-se, a priori, como descritiva.  

Ela se preocupa com a caracterização do comportamento de fenômenos – organizações 

preocupadas com a renovação constante de seus produtos para adquirir vantagens e 

diferenciação e, paralelamente a isso, cumprir todas as “exigências” emergentes de uma 
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sociedade cada vez mais engajada com a sustentabilidade – identificando e demonstrando 

características acerca de determinada problemática (COLLIS; HUSSEY, 2005).  

A pesquisa também analisa e explica por que os fatos acontecem, entendendo os 

fenômenos através da mensuração da relação causal destes. Neste caso, pretende-se mensurar 

relações entre a inovação e a sustentabilidade ambiental e social, bem como a interação entre 

elas com o desempenho das empresas que configuram o grupo de elementos investigados 

(COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Quanto aos meios, ou procedimentos, o estudo classifica-se, antes de qualquer coisa, 

como bibliográfico. A pesquisa bibliográfica se propõe a colocar o pesquisador em contato 

direto com o que já foi escrito, dito ou de outra forma registrado sobre determinado tema 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009). Segundo a origem dos dados, ela se categoriza ainda 

como pesquisa documental. Diferentemente de dados primários, os dados secundários já 

existem em base que ainda não receberam tratamento analítico. Esta pesquisa caracteriza-se 

como documental, pois os seus dados serão coletados de fontes secundárias diversas: 

demonstrações financeiras das empresas, relatórios anual e da administração e o relatório de 

sustentabilidade (COLLIS; HUSSEY, 2005; MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 

E quanto à abordagem do problema central do estudo, é possível compreender a 

presença de dois enfoques: qualitativo e quantitativo.  

Qualitativo, porque, em um primeiro momento, procede-se com a extração, por meio 

de leitura e interpretação, de alguns dados presentes nos relatos das empresas (papéis 

informacionais). Aqui a análise de conteúdo será fundamental, localizando-se dados, nominais 

e numéricos, necessários ao desenvolvimento das análises seguintes. A análise de conteúdo 

foi constituída, na pesquisa social, à avaliação de materiais textuais, sendo uma de suas 

funções a construção de índices, de acordo com Bauer e Gaskell (2011), como se prevê nesta 

pesquisa.  

A abordagem qualitativa demonstra-se pertinente na medida em que pretende buscar a 

essência de um texto nos detalhes dos dados e evidências disponíveis. Finalmente, acerca da 

análise de conteúdo, sabe-se que informações suplementares são fornecidas ao pesquisador, 

que percorre fases de pré-análise (seleção do material), exploração do material (documentos 

diversos), e de tratamento dos resultados, seguida de inferência e interpretação (BARDIN, 

1977; COLLIS; HUSSEY, 2005; MARTINS; THEÓPHILO, 2009). Na segunda fase, 

condicionada pela posse dos dados, indiretamente e diretamente observáveis, inerentes às 
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métricas de inovação, a sustentabilidade ambiental e social e o desempenho das empresas, 

pressupõe a quantificação dos dados para viabilização das análises de inferência estatística 

demandadas para a consecução dos objetivos.  

O enfoque quantitativo utiliza ferramentas estatísticas para estabelecer padrões de 

comportamento e testar hipóteses levantadas no estudo (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 

2013). Portanto, a presente pesquisa possui abordagem quantitativa, também. A indicação 

precisa das fontes de coleta, extração de dados e testes estatísticos empregados encontram-se 

elencados nas seções seguintes a este capítulo de apresentação dos aspectos metodológicos. 

Em síntese, esta pesquisa classifica-se como descritiva e explanatória, quanto aos fins; 

bibliográfica e documental, quanto aos meios; e com abordagem qualitativa e quantitativa do 

problema constituído. 

3.2 Grupo de análise: população e amostra 

O critério para definição do grupo de análise compreende as empresas do Brasil e da 

Europa participantes de índices de sustentabilidade das bolsas de valores BM&FBovespa e 

NYSE Euronext, respectivamente.  

As bolsas de valores em diversos países organizaram-se e criaram índices de 

sustentabilidade que têm inscritas empresas com indicadores ambientais e sociais na sua 

gestão da sustentabilidade. Esses índices são importantes por evidenciarem as empresas, 

teoricamente, comprometidas com a gestão sustentável do negócio. Essa inclusão serve de 

orientação para os stakeholders que desejam incluir em sua carteira de investimentos firmas 

que, ao mesmo tempo, possuem rentabilidade e criam dividendos e aglutinam práticas de 

responsabilidade ambiental e social (BEATO; SOUZA; PARISOTTO, 2009).  

Destarte, o grupo de análise desta pesquisa é não probabilístico selecionado de 

maneira intencional.  

No Brasil, a BM&FBovespa apresenta dois índices que têm foco na sustentabilidade: o 

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e o Índice Carbono Eficiente (ICO2). O 

primeiro é “uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas 

na BM&FBovespa sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência 

econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa” (BM&FBOVESPA, 

2015). Já o ICO2 é composto pelas empresas responsáveis por adotar suas “práticas 
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transparentes com relação a suas emissões de gases de efeito estufa (GEE)”, considerando a 

eficiência de emissões de GEE e o total de ações em circulação (BM&FBOVESPA, 2015). 

A NYSE Euronext possui o índice Low Carbon 100 Europe® que, por seu turno, 

“inclui as empresas que tem a menor intensidade de carbono em seu respectivo setor ou níveis 

subsetor homogêneos de classificação” (EURONEXT, 2015). 

Portanto, a população parte da seguinte configuração: (i) pelas empresas integrantes da 

composição das carteiras teóricas dos índices ISE (carteira de 06.01.2014 a 02.01.2015) e 

ICO2 (Carteira de janeiro a abril 2015), disponíveis na BM&FBovespa, destacando-se que 

algumas empresas participam, paralelamente, destes dois índices; (ii) pelas empresas que 

compõem a carteira teórica do Low Carbon 100 Europe® (31.12.2014), da NYSE Euronext. 

Participam dela 100 empresas, da Holanda, Reino Unido, França, Suíça, Alemanha, Itália, 

Suécia e demais países.  

São, portanto, fontes dos dados secundários para análise os papéis publicados das 

empresas, brasileiras e europeias, inscritas no ISE, ICO2 e no Low Carbon 100 Europe®, 

índices de sustentabilidade das bolsas BM&FBovespa e NYSE Euronext, os seguintes 

demonstrativos: Balanços Patrimoniais, Demonstrações do Resultado, Notas Explicativas, 

Relatórios anual e da Administração, e Relatório de Sustentabilidade no modelo da Global 

Reporting Initiative (GRI), cobrindo-se o período de 2010 a 2013.  

Além disso, foram selecionadas as empresas que atuantes nos países cujas 

demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com as International Financial 

Reporting Standards (IFRS), já que o grupo patrimonial do Ativo Intangível irá compor a 

análise da inovação das empresas. 

Foram identificadas 40 empresas participantes do ISE e 29 empresas presentes no 

ICO2. Algumas empresas integravam tanto um como o outro índice e, por esse motivo, o 

grupo de empresas que compôs os dois índices de sustentabilidade da bolsa tinha 57 empresas 

(25 empresas apenas no ISE, 14 empresas apenas no ICO2 e 18 empresas nos dois índices, 

concomitantemente). Daquele grupo, esta pesquisa, em similaridade com as advertências do 

Manual de OSLO (2005) que estabelece “diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre 

inovação”, optou-se pela análise das firmas brasileiras industriais e ainda de empresas que 

possuam, direta ou indiretamente, suas operações envolvidas com atividades de criação e 

inovação – caso dos setores de mídia e serviços de saúde.  
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De acordo com o Manual de OSLO (2005), a inovação é passível de ocorrência em 

qualquer setor econômico, inclusive o de serviços (saúde, por exemplo). Outro setor 

considerado para esta amostra foi o de mídia, que é tomado como setor de baixa intensidade 

tecnológica pela OECD. Sob as circunstâncias dispostas, foi possível elaborar o Quadro 5 que 

dispõe a primeira parte da amostra em análise – empresas brasileiras – considerando o setor 

econômico de atuação. 

Quadro 5 – Empresas brasileiras industriais participantes do ISE e/ou ICO2 
Empresa (Brasil) Setor Econômico de Atuação Segundo a BM&FBovespa 

ALL América Latina Logística S.A.  Serviços de transporte de cargas/Construção e transporte 

Ambev S.A.  Fabricação e distribuição de cervejas/Consumo não cíclico 

Braskem S.A.  
Produção de produtos químicos e petroquímicos básicos/Materiais 

básicos 

BRF S.A. Alimentos processados/Carnes e derivados 

CCR S.A.  
Serviços públicos (rodoviários e metroviários)/Construção e 

transporte 

Duratex S.A. 
Fabricação e comércio de produtos derivados da madeira/Materiais 

básicos 

Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. Concessão de obras e serviços públicos/Construção e transporte 

Embraer S.A. Produção de aeronaves/Bens industriais 

Even Construtora e Incorporadora S.A.  Construção e incorporação/Construção e transporte 

Fibria Celulose S.A.  Produção de celulose e papel/Materiais básicos 

Fleury  Serviços médicos hospitalares 

Gerdau S.A. Siderurgia e metalurgia/Materiais básicos 

JBS S.A. Produção de alimentos (carnes e derivados)/Consumo não cíclico 

JSL S.A. Construção e transporte/Transporte rodoviário 

Klabin S.A.  Produtora de papeis/Materiais básicos 

Metalúrgica Gerdau S.A.  Siderurgia e metalurgia/Materiais básicos 

MRV Engenharia e Participações S.A.  Incorporação e construção/Construção e transporte 

Natura Cosméticos S.A. 
Comercio de produtos e serviços de perfumaria/Consumo não 

cíclico 

Oi S.A.  Telefonia fixa/Telecomunicações 

Rumo Log Operações de logística para transporte 

Souza Cruz S.A. Fabricação de cigarros e fumo/Consumo não cíclico 

Suzano Papel e Celulose S.A.  Indústria e comércio de papel e celulose/Materiais básicos 

Telefônica Brasil S.A.  
Prestação de serviços públicos de 

telecomunicação/Telecomunicações 

Tim Participações S.A.  Telefonia móvel/Telecomunicações 

Ultrapar  Distribuição de combustíveis químicos 

Vale S.A.  Materiais básicos, mineração 

Weg S.A.  Bens industriais, máquinas e equipamentos 

Fonte: BM&FBovespa (2015). 

Das 27 organizações dispostas no Quadro 5, apenas uma delas, a “Rumo Log”, passou 

a ser desconsiderada, porque não possuía nenhum demonstrativo financeiro, inclusive as 

Notas Explicativas e Relatórios de Administração, no período sob análise. A “Ambev” dispôs 

seus relatórios apenas nos anos de 2012 e 2013, porém não foi ela excluída. Sendo assim, das 

firmas brasileiras, compõem essa amostra 26 empresas.  
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Depois, no Quadro 6, considerando-se os mesmos critérios referidos para o Quadro 5, 

mas agora em relação às empresas pertencentes ao índice Low Carbon 100 Europe®, 

demonstra-se a segunda parte da amostra. Das 100 empresas europeias pertencentes ao índice, 

tomaram-se 54 firmas na posição de indústrias. Aqui, adiciona-se o dado “País” a fim de se 

demonstrar a origem das empresas. 

Quadro 6 – Empresas europeias industriais participantes do Low Carbon 100 Europe® 
Empresa (Europa) País Setor e Econômico de Atuação Segundo a NYSE Euronext 

Abertis Espanha Bens e serviços industriais 

Adecco S.A. Suíça Bens e serviços industriais 

Aryzta AG Suíça Comida e bebida 

Assoc. British Foods Reino Unido Comida e bebida 

Atlantia Itália Bens e serviços industriais 

Bayer AG Alemanha Químicos 

BG Group Reino Unido Óleo e gás 

Bouygues França Construção e materiais 

Brenntag Alemanha Químicos 

Capita Group PLC Reino Unido Bens e serviços industriais 

Carlsberg A/S Dinamarca Comida e bebida 

Continental AG Alemanha Automóveis e peças 

Dassault Systemes França Tecnologia 

Diageo Reino Unido Comida e bebida 

Ericsson B Suécia Tecnologia 

Essilor França Assistência médica 

Ferrovial S.A. Espanha Bens e serviços industriais 

Fiat Chrysler Automb Itália Automóveis e peças 

Givaudan S.A Suíça Químicos 

GKN PLC Reino Unido Automóveis e peças 

Intertek Group Reino Unido Bens e serviços industriais 

Johnson Matthey Reino Unido Químicos 

Kerry Group Irlanda Comida e bebida 

KPN KON Holanda Telecomunicações 

Kuehne + Nagel INTL Suíça Bens e serviços industriais 

Nokia OYJ Finlândia Tecnologia 

Prosiebensat.1 Media Alemanha Mídia 

Publicis Groupe França Mídia 

Randstad Holding NV Holanda Bens e serviços industriais 

Renault França Automóveis e peças 

Repsol Espanha Óleo e gás 

Roche Holding AG Suíça Assistência médica 

Rolls-Royse Holdings Reino Unido Bens e serviços industriais 

Sage Group PLC/THE Reino Unido Tecnologia 

Sanofi França Assistência médica 

Schneider Electric França Bens e serviços industriais 

Shire PLC Reino Unido Assistência médica 

Siemens AG Alemanha Bens e serviços industriais 

Skanska AB Suécia Construção e materiais 

Sky Reino Unido Mídia 

Smiths Group Reino Unido Bens e serviços industriais 

Statoil Noruega Óleo e gás 

Swisscom AG Suíça Telecomunicações 

Syngenta AG Suíça Químicos 

Technip  França Óleo e gás 

Telefonica Espanha Telecomunicações 

Teliasonera Suécia Telecomunicações 
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Total França Óleo e gás 

UCB Bélgica Assistência médica 

Vinci França Construção e materiais 

Vivendi  França Mídia 

Volkswagen Pref Alemanha Automóveis e peças 

Volvo AB Suécia Bens e serviços industriais 

Wartsila OYJ ABP Finlândia Bens e serviços industriais 

Fonte: NYSE Euronext (2015). 

Das 54 empresas apresentadas no Quadro 6, duas delas, a “Capita Group PLC” e ainda 

a “Publicis Groupe”, não tiveram disponíveis os seus relatórios, razão para a sua exclusão. 

Das informações constantes nos Quadros 5 e 6, destacam-se igualmente, a pluralidade 

setorial das empresas inscritas nos três índices que serviram como critério para definição da 

amostra. Assim, a delimitação amostral analisada neste estudo compreende um número total 

de 26 organizações brasileiras e 52 companhias europeias, totalizando-se assim 78 elementos 

de análise no corte longitudinal que abarca quatro exercícios sociais contábeis: 2010, 2011, 

2012 e 2013. 

De posse no número de elementos a serem analisados, partiu-se para a coleta dos 

relatórios que serviriam como fonte para extração dos dados de inovação, sustentabilidade e 

desempenho, sendo esses os demonstrativos financeiros, Notas Explicativas e Relatórios da 

Administração (para as empresas brasileiras – BM&FBovespa), Relatórios Anuais ou 

Integrados (para as empresas europeias – site das empresas) e Relatórios de Sustentabilidade 

(para ambas as firmas dos países – data-base site das empresas e GRI).  

Julga-se importante destacar que nem todas as empresas selecionadas tinham ingresso 

nas respectivas bolsas anterior ao período de avaliação (Ambev ingressou em bolsa apenas em 

2012). Com isso, vale ressaltar de que o número de relatórios explorados se diferencia dentro 

do referido período. 

O mesmo pode ser dito acerca dos Relatórios de Sustentabilidade, obtidos pelo data-

base da GRI (http://database.globalreporting.org/pages/about), acessados em “GRI Reports 

List”. Algumas empresas não divulgaram relatório em um, dois, três ou até nenhum dos anos 

pertencentes ao período investigado – logo, a quantidade de relatórios não é a mesma, 

também. Essa diversificação corrobora o propósito desta pesquisa, que possui como 

pressuposto a existência de perfis estratégicos organizacionais distintos (rever Figura 6).  

Com o exposto, tem-se a amostra de 78 empresas, mas com variações nas quantidades 

de relatórios examinados. No total, foram coletados dados de 310 Demonstrativos e Notas 

Explicativas e 310 Relatórios da Administração (102 de firmas brasileiras e 208 de europeias) 
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e de 180 Relatórios de Sustentabilidade seguindo as diretrizes da GRI (75 de empresas 

brasileiras e 105 referentes às firmas europeias) – números dispostos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição dos relatórios analisados por grupo e período 
Base Documental Grupo 2010 2011 2012 2013 

Relatório de Sustentabilidade (GRI) 

Brasil 14 19 21 21 

Europa 21 25 28 30 

Total 35 44 49 51 

Demonstrativos Financeiros e Notas Exlicativas 

Brasil 25 25 26 26 

Europa 52 52 52 52 

Total 77 77 78 78 

Relatório da Administração 

Brasil 25 25 26 26 

Europa 52 52 52 52 

Total 77 77 78 78 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Vale aqui fazer uma ponderação deveras pertinente a esta pesquisa, visto a demanda 

de verificação das diferenças de desempenho associadas aos perfis estratégicos da inovação e 

da sustentabilidade ambiental e social. Porter (1989) assegura que a vantagem competitiva 

está na essência do desempenho de firmas em mercados competitivos e que ela é a base 

primária do desempenho acima da média, mas também de longo prazo. Penrose (1959) 

sinaliza que os recursos internos e particulares da firma se sobressaem em relação às várias 

oportunidades de crescimento que podem ser percebidas no ambiente externo a ela, pois estes 

últimos é que dependem dos primeiros. De outra forma, conclusivamente pensa-se que o 

delineamento da estratégia (especificidade da empresa) é a essência da vantagem competitiva 

(desempenho). A RBV sumariza essa conjuntura teórica quando defende serem os recursos 

idiossincráticos da organização verdadeiros responsáveis pela sua diferenciação. 

Para Barney (1991), uma das pressuposições da RBV em relação à vantagem 

competitiva é a heterogeneidade dos recursos da empresa dentro de um setor ou grupo (grifo 

nosso). Ora, se as empresas decidem sobre os níveis de engajamento estratégico – inovação e 

sustentabilidade ambiental e social, aqui nesta pesquisa, então haverá perfis estratégicos 

diferenciados – organizações mais ou menos inovadoras; e mais ou menos comprometidas 

com a divulgação socioambiental. E, se essas estratégias podem trazer a diferenciação e as 

vantagens competitivas no mercado (SAMBIASE; FRANKLIN; TEIXEIRA, 2013; ABDI; 

SENIN, 2014), então poderá haver diferenças de desempenho em empresas inclinadas ou não 

a esses perfis estratégicos.  

Nesta pesquisa, os grupos de análise são justamente empresas inscritas em índices que 

as qualificam como destacadamente sustentáveis. Deste conjunto, a inovação, a 

sustentabilidade e o desempenho serão caracterizados e relacionados a fim de se verificarem, 
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ou não, as evidências sugeridas pela literatura e argumentadas pela presente proposta. A 

seguir, apresentam-se as métricas e os procedimentos de coleta de dados para a geração de 

informação. 

3.3 Métricas e procedimentos de coleta 

Os três grandes construtos teóricos desta pesquisa, a inovação, a sustentabilidade e o 

desempenho, a partir de informações divulgadas pelas empresas, precisavam ser mensurados, 

com intuito da concretização dos objetivos levantados. Ressalta-se que todos eles receberam 

mais de uma medida para sua avaliação, devido a suas peculiaridades operacionais. 

3.3.1 Avaliação da inovação nas empresas 

O perfil da inovação das empresas brasileiras e europeias, objeto deste estudo, será 

obtido por meio de dois tipos de métricas: dados originalmente qualitativos, posteriormente 

feitos quantitativos; e dados numéricos, diretamente observáveis.  

A análise quantitativa do perfil da inovação dessas empresas utiliza três métricas que 

foram empregadas em estudos anteriores que investigaram a inovação: ativos intangíveis de 

inovação, em conformidade com a classificação de Lev (2001), registro de patentes e gastos 

com P&D. A análise definida como qualitativa utiliza-se da métrica proposta por Gu e Li 

(2003), apresentadas adiante. 

O primeiro indício de inovação nas empresas será configurado pela identificação dos 

ativos intangíveis de inovação, registrados no patrimônio das empresas, que esta pesquisa 

considera como inovação do tipo exploitation (que não é de ruptura, mais conservadora) – 

segundo a classificação de March (1991), empregada por Scandelari (2011). A inovação deste 

tipo pode ser considerada como ex-post, porque a inovação já foi consolidada, seja pela 

própria empresa como descoberta, seja pela aquisição no mercado através do patenteamento 

ou de licenças.  

A identificação dos ativos intangíveis de inovação é posterior à localização dos ativos 

intangíveis registrados pelas empresas nas demonstrações financeiras padronizadas das firmas 

(Balanço Patrimonial e Notas Explicativas) diante da obrigatoriedade pelas IFRS do registro 

do grupo Ativo Intangível no Balanço Patrimonial. Quanto ao Brasil, essa obrigatoriedade se 

deu a partir da Lei n° 11.638/2007, que alterou a Lei n° 6.404/1976, enquanto nos países da 

Europa foi introduzida pela International Accounting Standards (IAS) 38 (1998), alterada em 
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2010. Observa-se que os ativos intangíveis de inovação representam uma parcela do ativo 

intangível da empresa, sendo ela diferente entre as empresas, conforme a pressuposição 

teórica inerente à RBV, defendida por Porter (1989), das diferenças setoriais das firmas. Para 

a classificação dos ativos intangíveis, utiliza-se a categorização de Lev (2001), haja vista a 

existência de um componente específico de intangíveis de inovação, e pelo fato de já ter sido 

adotada em estudos como os de Teh, Kayo e Kimura (2008) e Queiroz (2009). 

Nesta pesquisa, infere-se que as inovações realizadas pelas empresas se enquadram na 

evidenciação dos ativos intangíveis e se calcam em resultados de estudos anteriores que 

relacionaram tais ativos com inovação. Entre esses estudos, destacam-se os de Rogers (1998), 

Darroch e McNaughton (2002), Narvekar e Jain (2006), Marqués, Simón e Carañana (2006), 

Hsu (2007), Mudambi (2008), Zerenler, Hasiloglu e Sezgin (2008), Chen (2009) e Souza 

(2009).  

Lev (2001) classifica os intangíveis em estruturais ou desenhos organizacionais, 

recursos humanos e ativos intangíveis de inovação. Este último tipo, foco da pesquisa, 

compreende, principalmente, os investimentos em P&D, que podem ser classificados como 

investimentos puros – relacionados ao desenvolvimento de novas ciências e tecnologias ou 

aplicados –, concernentes ao desenvolvimento de produtos e processos, patentes, fórmulas 

secretas, know-how tecnológico, marcas, direitos autorais, contratos de licenciamento, 

contratos de franquia, entre outros.  

Segundo Lev (2001), os investimentos nesses intangíveis contribuem 

significativamente para o aumento da produtividade. Ressalta-se aqui que os gastos com 

P&D, pela imposição normativa contábil internacional, são reconhecidos como despesas até a 

certeza de geração de benefícios econômicos futuros, que condicionam o investimento à 

ativação como ativo intangível. 

Ainda sobre os ativos intangíveis de inovação, eles serão tomados em três análises: (i) 

a empresa tem ou não tem ativos intangíveis de inovação; (ii) o investimento imobilizado no 

patrimônio referente a esses ativos; e a (iii) proporção do ativo intangível de inovação em 

relação ao intangível total da empresa. O registro de patentes – documentos de domínio 

público utilizados para proteção da propriedade intelectual – também será considerado na 

avaliação quantitativa do perfil de inovação das empresas, sendo este o segundo dos indícios 

de inovação. Cabe assinalar que a variável patente figura entre as métricas mais utilizadas nas 

pesquisas sobre inovação, como as de Megna e Klock (1993), Deng, Lev e Narin (1999), 
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Kayo et al. (2006), Kayo, Teh e Basso (2006), Teh, Kayo e Kimura (2008), Moura e Galina 

(2009) e Póvoa (2010). 

Para fazer a pesquisa sobre os registros de patentes das empresas, a ferramenta de 

busca é o website do Espacenet (2015). O Espacenet disponibiliza dados de patentes de 

diversos escritórios no mundo, tal como o Escritório de Patentes Europeu (EPO), o Escritório 

norte-americano de patentes (USPTO), e o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 

(INPI), do Brasil. A busca é realizada pelo nome de cada empresa, inserido no campo do 

depositante, com as publicações datadas no período em análise, no caso, os anos de 2010, 

2011, 2012 e 2013. Ainda sobre as patentes, elas serão tomadas em duas análises: (i) a 

empresa tem ou não tem patentes registradas no período; e (ii) o número de patentes 

registradas nos períodos de avaliação. 

E por último, quanto aos gastos com P&D como medida de inovação, diversos estudos 

recomendam sua utilização como indicador de intensidade tecnológica, devido a sua 

associação ao potencial de inovação das organizações, e destacam que muitas vezes os 

investimentos em P&D são utilizados para medir a capacidade de inovação de uma 

organização (CHAUVIN; HIRSCHEY, 1993; JENSEN; MENEZES-FILHO; SBRAGIA, 

2004; OECD, 2005; LEE; CHEN, 2009; TRÍAS DE BES; KOTLER, 2011; NEKHILI; 

BOUBAKER; LAKHAL, 2012).  

O gasto com P&D, segundo a classificação de March (1991), é do tipo exploration, ou 

ex-ante, porque há um esforço da empresa em atividades que têm como pretensão a 

descoberta e a criação. Diferentemente da inovação do tipo exploitation, ela tem como 

propósito a ruptura, não é conservadora, pois possui alto risco em relação ao desembolso dos 

recursos. 

Os dispêndios com P&D foram localizados nas Notas Explicativas das empresas 

(análise de conteúdo) documentos descritivos complementares às suas Demonstrações 

contábeis, sempre em relação aos quatro anos de análise. Ainda sobre os gastos com P&D, 

eles foram analisados em três análises: (i) a empresa possui ou não possui dispêndios com 

P&D no período; (ii) o investimento em P&D individual das empresas; e a (iii) proporção do 

gasto com P&D em relação à receita líquida da empresa, já que está variável, como já dito, 

representa um desembolso (despesa) da firma no período. 

Para avaliação qualitativa dos perfis estratégicos com foco na inovação das empresas, 

foram analisadas firmas que realizaram ou não dispêndios com P&D, no período analisado, 
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mesmo que segundo Gu e Li (2003), Coutinho e Silva e Reis (2012) e Nekhili, Boubaker e 

Lakhal (2012), as primeiras tenham mais probabilidade de apresentar maior divulgação sobre 

inovação em detrimento das últimas.  

O nível dos gastos com P&D foi tomado na avaliação quantitativa do perfil de 

inovação, conforme anteriormente explanado. Na literatura sobre inovação, foram 

identificados diversos estudos empíricos traçando o perfil da inovação de empresas a partir 

das informações divulgadas nas demonstrações financeiras e nos relatórios anuais e de 

administração, destacando-se os trabalhos de Gu e Li (2003), Ding, Entwistle e Stolowy 

(2004), Floriani, Beuren e Hein (2010), Coutinho e Silva e Reis (2012), Nekhili, Boubaker e 

Lakhal (2012) e Vicenti, Gomes e Machado (2013), favorecendo assim a análise preconizada 

por esta pesquisa, para além das medidas quantitativas de inovação.  

Destarte, tomaram-se os graus de transparência da inovação das empresas, como 

último indício de inovação neste grupo de empresas brasileiras e europeias. Neste estudo, 

assim como fora em Coutinho e Silva e Reis (2012), os níveis de transparência ou divulgação 

da inovação, denominado Índice de Transparência da Inovação (ITI), foi calculado com base 

no modelo proposto no estudo de Gu e Li (2003), exposto no Quadro 7. 

Quadro 7 – Itens da divulgação sobre inovação empresarial: (ITI) 
Descrição da informação sobre inovação empresarial, por grupo/item 

DimensãoA: Informações sobre a estratégia de inovação 

(Sim = 1; Não = 0) 

1. Explicação, articulação e discussão da estratégia 

2. Natureza da inovação (por exemplo, pesquisa básica, processo e desenvolvimento de produtos) 

3. Objetivo, meta, ou plano de inovação 

4. Relação com inovação corrente (por exemplo, nova iniciativa estratégica, aumento da tecnologia existente) 

5. Período de tempo (por exemplo, anos para ser concluído) 

6. Montante do financiamento ou gasto planejado 

7. Tipos de associação de P&D (como, acordos e contratos firmados com o governo ou outras empresas) 

8. Aquisição de outras empresas com novas tecnologias ou com outras capacidades de inovação 

Dimensão B: Informações sobre avanços da inovação 

(Sim = 1; Não = 0) 

9. Avanço ou etapa dos projetos de P&D 

10. Detalhes de projetos ou novos produtos em desenvolvimento 

11. Capital humano (por exemplo, a rotatividade de cientistas e detalhes sobre as equipes de pesquisa) 

12. Implementação, continuidade ou descontinuidade de projetos de P&D 

13. Continuidade dos financiamentos disponíveis 

14. Indicação se os projetos de P&D estão dentro do cronograma 

Dimensão C: Informações sobre desenvolvimento ou compra de tecnologia 

(Sim = 1; Não = 0) 

15. Lançamento do novo produto ou aceitação pelo mercado 

16. Licenciamento de patentes e royalties 

17. Transferência ou venda de tecnologia ou patente 

18. Acordo comercial de novos produtos 

19. Os litígios relativos à propriedade intelectual, como violação de patente e de acordos de licenciamento 

Fonte: Tradução livre de Gu e Li (2003, p. 33-34). 
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A estruturação do ITI de cada empresa foi constituída por meio da análise de conteúdo 

aplicada aos respectivos relatórios anual ou de administração, com o objetivo de identificar a 

divulgação de informações relacionadas às atividades de inovação.  

Semelhantemente ao estudo de Coutinho e Silva e Reis (2012), a identificação dos 

elementos de inovação dá-se a partir de uma matriz organizada (Quadro 7) por três grupos de 

informações sobre inovação: (i) a estratégia de inovação; (ii) os avanços da inovação; e (iii) 

desenvolvimento ou compra de tecnologia,com a reunião de 19 itens de evidenciação, no 

total. Com base nessa matriz, cada item evidenciado pela empresa recebeu 1 (um) ponto, 

atribuindo-se 0 (zero) à ausência da informação buscada no relatório da empresa. O ITI foi 

avaliado de acordo com a matriz de Gu e Li (2003), evidenciada no Quadro 7. 

Para que se constituísse o ITI de cada empresa, foram utilizados alguns termos de 

busca nos relatórios, tanto na língua portuguesa como na inglesa, a saber: inovação 

(innovation), capital intelectual (intellectual capital), patente (patent), tecnologia 

(technology), Pesquisa e Desenvolvimento (Research and Development), P&D (R&D) e 

capital humano (human capital). 

Voltando ao ITI, a Dimensão A, com 8 (oito) itens, refere-se a informações acerca da 

estratégia de inovação, calculado da seguinte forma: 

ITI (1) Dimensão A (%) = ∑ (item 1 + item 2 + ... + item 8) x 100                              (1) 

                                                                    8 

A Dimensão B, com 6 (seis) itens, refere-se a informações acerca dos avanços das 

inovações, calculado da seguinte forma: 

ITI (2) Dimensão B (%) = ∑ (item 9 + item 10 + ... + item 14) x 100                          (2) 

                                                                     6 

A Dimensão C, com 5 (cinco) itens, tem informações acerca do desenvolvimento ou 

da compra de tecnologia, calculado da seguinte forma: 

ITI (3) Dimensão C (%) = ∑ (item 15 + item 16 + ... + item 19) x 100                        (3) 

                                                                          5 

Com 19 (dezenove) itens, o ITI de cada empresa, individualmente, foi calculado da 

seguinte forma: 

ITI (Total) Dimensões A, B e C (%) = ∑ (item 1 + item 2 + ... + item 19) x 100           (4) 

                                                                               19 
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Seguinte às pontuações, por empresa, serem conseguidas, depois de desenvolvida a 

análise de conteúdo, para cada um dos ITI (i) procedeu-se com o somatório da pontuação 

alcançada pela empresa, em cada dimensão, equacionado pela pontuação total máxima obtida. 

Os resultados obtidos foram os percentuais relativos à evidenciação de informações 

sobre a atividade de inovação, segundo a Equações (4), apresentada, alusiva à consecução dos 

índices ITI (1) de cada uma das firmas brasileiras e europeias. 

Com vistas à sintetização das métricas propostas para mensuração do perfil da 

estratégia de inovação em empresas brasileiras e europeias demonstra-se (Figura 7), a seguir, 

ilustrativamente, a origem dos dados necessários para se traçar o perfil inovador do grupo de 

análise investigado. 

Figura 7 – Métricas para a avaliação quantitativa e qualitativa da inovação das empresas 

 
Fonte: Elaborado com base nos procedimentos metodológicos descritos. 

Todas as métricas expostas pela Figura 7 serviram de pilar ao delineamento do perfil 

inovador das empresas e, a partir dessa construção, foram elaboradas as relações entre este, a 

sustentabilidade ambiental e social e o desempenho no grupo de firmas analisado.  

Observa-se que todas as informações são passíveis de consecução, pois são 

publicamente disponibilizadas pelas empresas, o que reforça uma vez mais que esta pesquisa 

se baseia no disclosure feito de informações em seus relatórios ou bases de dados públicas, 

portanto, acessíveis aos usuários da informação divulgada. O ITI possui maior refinamento na 

coleta dos dados, pois carece da extração de informações específicas presentes ou não nos 

relatórios anuais ou da administração.  
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Na subseção seguinte encontram-se as métricas à avaliação da divulgação de práticas 

ambientais e sociais, representativas da sustentabilidade da firma. 

3.3.2 Avaliação da sustentabilidade ambiental e social nas empresas 

Para entendimento do perfil ambiental e social das empresas brasileiras e europeias 

inscritas em índices sustentáveis, esta pesquisa utiliza-se da metodologia presente nos 

relatórios de sustentabilidade que seguem as diretrizes da GRI. Essa medida, portanto, é uma 

métrica quantitativa, consolidada a partir dos itens de divulgação requeridos às firmas, de 

acordo com o perfil atestado pela organização.  

Segundo Collares et al. (2012), a GRI, organização não governamental internacional, 

elabora diretrizes globais para construção dos relatórios de sustentabilidade, com intenção de 

padronização dos relatos, “sob a expectativa mínima de relevância da informação” 

(COLLARES et al., 2012, p. 86). De acordo com Ribeiro, Van Bellen e Carvalho (2011) a 

padronização da GRI é a grande “bandeira” da divulgação de informações deste escopo pelas 

organizações. Informações ambientais e sociais podem ser empregadas como fontes para 

obtenção de vantagens competitivas (MORISUE; RIBEIRO; PENTEADO, 2012), sabendo-se 

que a sustentabilidade, nas organizações, deve ser estruturada em dois sentidos: (i) potenciais 

partes interessadas – novas fontes de captação de recursos; (ii) interação com a missão e a 

visão do negócio – comprometimento e percepção da responsabilidade ambiental e social da 

empresa (BRAGA et al., 2011). 

Devido à relevância da divulgação voluntária de informações sobre as atividades 

ligadas à sustentabilidade, vários modelos e relatórios orientam as empresas a produzir seus 

relatórios de desempenho sustentável.  

Atualmente, o G3, publicado pela GRI, em 2006, é o modelo de Relatório de 

Sustentabilidade mais abrangente, complexo e mais difundido em todo o mundo, razão pela 

qual é adotado por milhares de organizações, podendo ser aplicado por empresas de quaisquer 

tamanhos, setores e nacionalidades (BATRES; MILLER; PISANI, 2010). 

Coloca-se que existem outros formatos do relatório de sustentabilidade mais recentes, 

porém ainda não amplamente aplicados como se dispõe o formato G3. De acordo com a GRI 

(2006), os indicadores considerados para medir os impactos ambientais e sociais de uma 

organização podem ser quantitativos e qualitativos. Na pesquisa, serão analisados apenas os 

indicadores quantitativos. A GRI (2006, 2013) distribui esses indicadores em dois tipos: os 
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essenciais, que são identificados nas diretrizes da GRI como de interesse da maioria dos 

stakeholders, considerados de maior relevância; e os adicionais, que representam práticas 

emergentes ou tratam de temas que podem ser relevantes para algumas organizações, mas 

que, geralmente, não o são para a grande maioria. 

Para avaliação do perfil da sustentabilidade socioambiental das empresas, foi utilizado 

na pesquisa o critério tomado por Michelon (2011), tendo como base a divulgação dos 

indicadores essenciais da abordagem da GRI, mas também os indicadores ditos adicionais, 

considerando-se o pressuposto do disclosure pela distinção entre as organizações 

destacadamente sustentáveis. Ressalta-se que este estudo tem foco nas categorias ou 

dimensões ambiental e social, diferentemente da pesquisa de Michelon (2011), que utilizou as 

quatro categorias de informação da GRI: estratégica, financeira, ambiental e social. Outros 

estudos também abrangeram os indicadores do relato GRI como forma de divulgação 

ambiental e social, sendo eles Ribeiro, Van Bellen e Carvalho (2011), Braga et al. (2011), 

Corrêa, Ribeiro e Souza (2014), e Burgwal e Vieira (2014). 

Dessa forma, para a análise da sustentabilidade das empresas, serão observados os 

indicadores essenciais e adicionais das duas categorias mencionadas, dispostos no relatório 

GRI das empresas, compreendendo 30 (trinta) indicadores ambientais (17 essenciais e 13 

adicionais) e 40 (quarenta) sociais (25 essenciais e 15 adicionais). Os indicadores ambientais 

estão distribuídos em 9 (nove) aspectos: materiais, energia, água, biodiversidade, emissão de 

efluentes e resíduos, produtos e serviços, conformidade, transporte e geral (GRI, 2011).  

Os indicadores empregados na mensuração do perfil ambiental das empresas estão 

dispostos no Quadro 8, segundo aspectos e categoria (essencial ou adicional). 

Quadro 8 – Indicadores Ambientais da GRI 
Aspectos Indicadores Ambientais Categoria 

Materiais 
EN1 Materiais usados por peso ou volume. Essencial 

EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem. Essencial 

Energia 

EN3 Consumo direto de energia discriminado por fonte de energia 

primária. 
Essencial 

EN4 Consumo de energia indireta, discriminado por fonte primária. Essencial 

EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e 

eficiência. 
Adicional 

EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de 

energia, bem como os resultados dessas iniciativas. 
Adicional 

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia e as reduções 

obtidas. 
Adicional 

Água 

EN8 Consumo total de água retirada por fonte. Essencial 

EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água. Adicional 

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. Adicional 

Biodiversidade 
EN11 Localização e tamanho da área possuída no interior de áreas sob 

proteção ou adjacentes, inclusive áreas de alto índice de biodiversidade 
Essencial 
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fora de zonas sob proteção. 

EN12 Impactos significativos das atividades, produtos e serviços, na 

biodiversidade nas áreas protegidas e fora dessas áreas. 
Essencial 

EN13 Habitats protegidos ou restaurados. Adicional 

EN14 Estratégias para gestão de impactos na biodiversidade. Adicional 

EN15 Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e outras listas de 

conservação. 
Adicional 

Emissões, 

Efluentes e 

Resíduos 

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa. Essencial 

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeitos estufa. Essencial 

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as 

reduções obtidas. 
Adicional 

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio. Essencial 

EN20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas. Essencial 

EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação. Essencial 

EN22 Total de resíduos, por tipo e métodos de disposição. Essencial 

EN23 Número e volume total de derramamentos significativos. Essencial 

EN24 Peso de resíduos transportados, considerados perigosos. Adicional 

EN25 Caracterização, descrição de proteção e índice de biodiversidade de 

corpos d’água e habitats. 
Adicional 

Produtos e 

Serviços 

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais das atividades. Essencial 

EN27 Percentual de produtos e embalagens recuperados, por categoria de 

produto. 
Essencial 

Conformidade 
EN28 Valor de multas e número total de sanções resultantes da não 

conformidade com leis. 
Essencial 

Transporte 
EN29 Impactos ambientais referentes a transporte de produtos e de 

trabalhadores. 
Adicional 

Geral EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental. Adicional 

Fonte: Adaptado de GRI (2006). 

Os indicadores sociais, por sua vez, estão distribuídos em 22 (vinte e dois) aspectos, 

dentre os quais estão: emprego, relação entre funcionários e administração, saúde e segurança 

no trabalho, formação e educação, diversidade e igualdade de oportunidades, práticas de 

investimento e compras, não discriminação, liberdade de associação e negociação de ação 

coletiva, abolição ao trabalho infantil e ao trabalho forçado, ações de segurança, direitos 

indígenas, comunidade, corrupção, políticas públicas, concorrência desleal, conformidade, 

saúde e segurança do cliente, rotulagem de produtos e serviços, comunicação de marketing, 

privacidade do cliente e graus de conformidade (GRI, 2011).  

Os indicadores empregados na mensuração do perfil social das empresas estão 

dispostos no Quadro 9, à semelhança da disposição anterior, segundo aspectos e categoria 

(essencial ou adicional). 

Quadro 9 – Indicadores Sociais da GRI 
Aspecto Indicadores Sociais Categoria 

Emprego 

LA1: Discrimine a mão-de-obra total, por tipo de emprego, por contrato de 

trabalho e por região. 
Essencial 

LA2: Número total de trabalhadores e respectiva taxa de rotatividade, por faixa 

etária, gênero e região. 
Essencial 

LA3: Benefícios assegurados aos funcionários em tempo integral que não são 

concedidos a funcionários temporários ou em tempo parcial. 
Adicional 

Relações entre LA4: Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de contratação Essencial 
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Funcionários e 

Administração 

coletiva. 

LA5: Prazos mínimos de notificação prévia em relação a mudanças 

operacionais, incluindo se esse procedimento é mencionado nos 

acordos de contratação coletiva. 

Essencial 

Segurança e 

Saúde no 

Trabalho 

LA6: Percentagem da totalidade da mão-de-obra representada em comissões 

formais de segurança e saúde, que ajudam no 

acompanhamento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde 

ocupacional. 

Adicional 

LA7: Taxa de lesões, doenças profissionais, disperdidos, absentismo e óbitos 

relacionados com o trabalho, por região. 
Essencial 

LA8: Programas em curso de educação, formação,aconselhamento, prevenção e 

controlo de risco, em curso, para garantir assistência 

aos trabalhadores, às suas famílias ou aos membros da comunidade afetados por 

doenças graves. 

Essencial 

LA9: Tópicos relativos à saúde e segurança, abrangidos por acordos formais 

com sindicatos. 
Adicional 

Formação e 

Educação 

LA10: Média de horas de formação, por ano, por trabalhador, discriminadas por 

categoria de funções. 
Essencial 

LA11: Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua que 

apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para a gestão de 

carreira. 

Adicional 

LA12: Percentagem de funcionários que recebem, regularmente, análises de 

desempenho e de desenvolvimento da carreira. 
Adicional 

Diversidade e 

Igualdade de 

Oportunidades 

LA13: Composição dos órgãos sociais da empresa e relação dos trabalhadores 

por categoria, de acordo com o gênero, a faixa etária, as 

minorias e outros indicadores de diversidade. 

Essencial 

LA14: Discriminação da média salarial base entre homens e mulheres, por 

categoria de funções. 
Essencial 

Práticas de 

Investimentos e 

de Aquisições 

HR1: Percentagem e número total de contratos de investimento significativos 

que incluam cláusulas referentes aos direitos humanos ou 

que foram submetidos à análise referentes aos direitos humanos. 

Essencial 

HR2: Percentagem dos principais fornecedores e empresas contratadas que 

foram submetidos a avaliações relativas a direitos humanos e 

medidas tomadas. 

Essencial 

HR3: Número total de horas de formação em políticas e procedimentos 

relativos a aspectos dos direitos humanos relevantes para as operações, 

incluindo a percentagem de funcionários que beneficiaram de formação. 

Adicional 

Não 

Discriminação 
HR4: Número total de casos de discriminação e ações tomadas. Essencial 

Liberdade de 

Associação e 

Acordo de 

Negociação 

Coletiva 

HR5: Casos em que exista um risco significativo de impedimento ao livre 

exercício da liberdade de associação e realização de acordos de contratação 

coletiva, e medidas que contribuam para a sua eliminação. 

Essencial 

Trabalho 

Infantil 

HR6: Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho 

infantil, e medidas que contribuam para a sua eliminação. 
Essencial 

Trabalho 

Forçado e 

Escravo 

HR7: Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho 

forçado ou escravo, e medidas que contribuam para a sua eliminação. 
Essencial 

Práticas de 

Segurança 

HR8: Percentagem do pessoal de segurança submetido à formação nas políticas 

ou procedimentos da organização, relativos aos direitos humanos, e que são 

relevantes para as operações. 

Adicional 

Direitos dos 

Povos Indígenas 

HR9: Número total de Incidentes que envolvam a violação dos direitos dos 

povos indígenas e ações tomadas. 
Adicional 

Comunidade 

SO1: Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar 

e gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo no momento da 

sua instalação durante a operação e no momento da retirada. 

Essencial 

Corrupção 
SO2: Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de análise de 

riscos à corrupção. 
Essencial 
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SO3: Percentagem de trabalhadores que tenham efetuado formação nas 

políticas e práticas de anticorrupção da organização. 
Essencial 

SO4: Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. Essencial 

Políticas 

Públicas 

SO5: Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de 

políticas públicas e em grupos de pressão. 
Essencial 

SO6: Valor total das contribuições financeiras ou em espécie a partidos 

políticos, políticos ou a instituições relacionadas, discriminadas por país. 
Adicional 

Concorrência 

Desleal 

SO7: Número total de ações judiciais por concorrência desleal, antitruste e 

práticas de monopólio, bem como os seus resultados. 
Adicional 

Conformidade 
SO8: Montantes das multas significativas e número total de sanções não 

monetárias por não cumprimento das leis e regulamentos ambientais. 
Essencial 

Saúde e 

Segurança do 

Cliente 

PR1: Indique os ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactos de 

saúde e segurança são avaliados com o objetivo de efetuar melhorias, bem 

como a percentagem das principais categorias de produtos e serviços sujeitas a 

tais procedimentos. 

Essencial 

PR2: Refira o número total de incidentes resultantes da não conformidade com 

os regulamentos e códigos voluntários relativos aos impactes, na saúde e 

segurança, dos produtos e serviços durante o respectivo ciclo de vida, 

discriminado por tipo de resultado. 

Adicional 

Rotulagem de 

Produtos e 

Serviços 

PR3: Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por regulamentos, e 

a percentagem de produtos e serviços significativos sujeitos atais requisitos. 
Essencial 

PR4: Indique o número total de incidentes resultantes da não conformidade com 

os regulamentos e códigos voluntários relativos 

à informação e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de 

resultado. 

Adicional 

PR5: Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente, incluindo 

resultados de pesquisas que meçam a satisfação do cliente. 
Adicional 

Comunicações 

de Marketing 

PR6: Programas de observância das leis, norma se códigos voluntários 

relacionados com comunicações de marketing, incluindo publicidade, 

promoção e patrocínio. 

Essencial 

PR7: Indique o número total de incidentes resultantes da não conformidade com 

os regulamentos e códigos voluntários relativos 

a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e 

patrocínio,discriminados por tipo de resultado. 

Adicional 

Privacidade do 

Cliente 

PR8: Número total de reclamações registradas relativas à violação da 

privacidade de clientes. 
Adicional 

Conformidade 

PR9: Montante das multas (significativas) por não cumprimento de leis e 

regulamentos relativos ao fornecimento e utilização de produtos e 

serviços. 

Essencial 

Fonte: Adaptado de GRI (2006). 

Após verificação do relato feito pela empresa em conformidade com as diretrizes da 

GRI, com base nas matrizes expostas nos Quadros 4 e 5, seguiu-se com os seguintes critérios 

para mensuração do perfil ambiental e social das firmas investigadas, por meio da divulgação. 

Primeiro, pontuaram apenas os itens com informação divulgada no relatório de 

sustentabilidade, alusivas aos itens de divulgação ambiental e social; informações ausentes 

não receberam qualquer pontuação.  

Assim, foram constituídas três classes de indicadores de divulgação, isso devido à 

perspectiva informacional. A pontuação foi configurada de maneira que itens considerados 

“essenciais” pontuavam 1 (um) score e os itens de caráter “adicional” pontuavam 0,5 (meio) 

score, graças às suas particularidades.Os índices de divulgação foram obtidos por meio do 
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quociente entre pontuação observada pela empresa e sua pontuação máxima possível. Deve-se 

destacar que serão considerados, individualmente, indicadores que são aplicáveis para a 

empresa, impossibilitando assim que a firma pontue equivocadamente no seu nível de 

divulgação. Portanto, as fórmulas a seguir são modelos genéricos às variáveis.  

A primeira perspectiva de disclosure considera apenas os indicadores GRI possuidores 

de caráter “essencial”, nas dimensões ambiental (17 itens) e social (25 itens), porque estes são 

indistintos entre as empresas, conforme as Equações 5 e 6, adiante.  

Divulgação Ambiental Essencial (DAE %) = ∑ (EN 1 + EN 2 + ... + EN 28) x 100  (5) 

                                                                                                     17 

Divulgação Social Essencial (DSE %) = ∑ (LA 1 + LA 2 + ... + PR9) x 100             (6) 

                                                                                           25 

A segunda perspectiva de disclosure considera todos os indicadores GRI possuidores 

de caráter “essencial” e “adicional”, nas dimensões ambiental (30 itens) e social (40 itens), 

porque se procura verificar o incremento na divulgação praticado pelas empresas, conforme as 

Equações 7 e 8, adiante.  

Divulgação Ambiental Total (DAT%) = ∑ (EN 1 + EN 2 + ... + EN 30) x 100          (7) 

                                                                                           23,5 

Divulgação Social Total (DST%) = ∑ (LA 1 + LA 2 + ... + PR 9) x 100                    (8) 

                                                                                  32,5 

A terceira das perspectivas de disclosure, por seu turno, considera todos os indicadores 

GRI possuidores de caráter “essencial” e “adicional”, nas dimensões ambiental (30 itens) e 

social (40 itens), conjuntamente, porque se procura aferir o índice de divulgação ambiental e 

social praticado pelas empresas, conforme a Equação9, a seguir. 

Divulgação Socioambiental Total (DSAT %) = ∑ (DAT + DST) x 100                     (9) 

                                                                                          56 

Com objetivo de sintetizar as medidas propostas à mensuração das práticas de 

engajamento da estratégia de sustentabilidade ambiental e social de firmas brasileiras e 

europeias, demonstra-se, na Figura 8, a origem dos dados (quantitativos) necessários para se 

traçar o perfil referente à sustentabilidade do grupo de análise investigado. 
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Figura 8 – Métrica para a avaliação quantitativa da sustentabilidade nas empresas 

 
Fonte: Elaborado com base nos procedimentos metodológicos descritos. 

Importa informar que a presente pesquisa não se debruçou à análise da qualidade e 

veracidade das informações socioambientais disponibilizadas pelas empresas, não sendo ela 

considerada para avaliação do perfil da sustentabilidade socioambiental das empresas objeto 

de estudo.  

Todas as informações referidas nesta subseção foram encontradas nos relatórios de 

sustentabilidade das empresas, disponibilizados em seus websites ou na base de dados GRI.  

A métrica exposta pela Figura 8 serviu de pilar ao delineamento do perfil sustentável 

das empresas e, a partir dessa construção, foram elaboradas as relações entre esta, a inovação 

e o desempenho no grupo analisado.  

Observa-se que todas as informações também são publicamente disponibilizadas pelas 

empresas (relatórios de sustentabilidade), o que reforça o emprego do disclosure como fonte 

da representação, neste caso ambiental e social, dessas empresas. 

Na subseção seguinte são descritas as métricas à avaliação do desempenho.  

3.3.3 Para avaliação do desempenho das empresas 

Para a avaliação do desempenho empresarial, serão utilizados os indicadores Retorno 

sobre o Patrimônio Líquido (ROE – Return On Equity), dado pela razão entre Lucro Líquido e 

Patrimônio Líquido; e Retorno sobre o Ativo (ROA – Return On Assets), dado pela razão 

entre Lucro Líquido e Ativo Total. Esta pesquisa emprega, portanto, medidas de rentabilidade 

ou métricas de lucro tradicionais, segundo Shimizu (2013), comumente analisadas pelos 

gestores internos e importantes na constatação dos riscos do negócio. Além do mais, Matitz e 
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Bulgacov (2011) defendem o emprego de um modelo de avaliação do desempenho das firmas 

composto por mais de uma dimensão, admitindo-se que o referido construto possui distintas 

perspectivas de análise e interpretação. A utilização do lucro líquido como equacionador dos 

dois índices justifica-se por algumas características específicas, tais como a incorporação do 

custo de capital de terceiros, a possibilidade de mensuração no nível divisional e a facilidade 

do cálculo (SHIMIZU, 2013). 

O ROE indica quanto os acionistas ou proprietários da empresa obtiveram de retorno 

por seus investimentos na empresa (SILVA, 2004). O ROA representa o retorno operacional 

proporcionado pelo total dos ativos da empresa e é, segundo Assaf Neto (2010), referência 

importante na comparação com o custo do capital de terceiros. Quanto maiores forem os 

retornos do Patrimônio Líquido e dos Ativos, melhor é a situação da empresa, ou seja, o 

capital próprio está acrescendo valor e os recursos aplicados estão tendo sua utilidade 

maximizada.  

Além da interpretação do “quanto maior, melhor” o ROE e o ROA estão entre os 

indicadores de rentabilidade mais comuns, como informam Gitman (2010) e Assaf Neto 

(2010). Os mesmos foram extensamente utilizados, conjunta ou separadamente, para medir o 

desempenho empresarial, tanto nas investigações em inovação (BRITO; BRITO; 

MORGANTI, 2009; SANTOS, 2012; FLORIANI; BEUREN; HEIN, 2013; SHIMIZU, 2013; 

SANTOS et al., 2014), como também em relação à sustentabilidade empresarial (HOLANDA 

et al., 2011; KNEIPP et al., 2013; LAMEIRA et al., 2013; NAVARRO et al., 2013).  

As equações que orientam a obtenção do ROE e do ROA são apresentadas adiante 

(Equações 10 e 11). 

ROE (t) (%) = ___Lucro Líquido (t)     x 100                                                                (10) 

                       Patrimônio Líquido (t) 

Onde (t) é o período a que se referem os valores empregados na Equação 10, e: 

ROA (t) (%) = Lucro Líquido (t) x 100                                                                        (11) 

                          Ativo Total (t) 

Onde (t) é o período a que se referem os valores empregados na Equação 11. 

Deve-se mencionar que, como o grupo de análise é composto por firmas de distintas 

nacionalidades, fez-se necessário padronizar as informações dos demonstrativos financeiros 

para a moeda brasileira, o Real (BRL). Na coleta, foram encontrados valores expressos em 

diferentes moedas, dentre as quais o Dólar (USD), a Libra Esterlina (GPB), o Euro (EUR), o 
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Franco Suíço (CCF), a Coroa Sueca (SEK), Coroa Norueguesa (NOK) e Coroa Dinamarquesa 

(DKK). Todos os valores foram convertidos para o final dos exercícios sociais a que aludiam 

os demonstrativos (2010-2013), com ajuda dos dados referentes às cotações dessas moedas 

disponíveis no site do Banco Central do Brasil (BCB).  

O desempenho, descrito nesta subseção, é variável dependente ou de referência nas 

análises, pois se recorda aqui que esta pesquisa pretende, dentre outras metas, verificar como 

a inovação e a sustentabilidade ambiental e social, interferem (se é que interferem) no retorno 

de empresas brasileiras e europeias. Mais além, considera-se ainda que o engajamento 

estratégico da empresa acaba tornando-se recurso idiossincrático da firma, visto que, somados 

os potenciais benefícios da atividade de inovação e da postura ambiental e social responsável, 

ele é distinto em cada organização. Nesse caso, hipoteticamente se aceita que a inovação e a 

sustentabilidade são fontes de vantagens competitivas e, por isso, capazes de interferir no 

desempenho das empresas, direta ou indiretamente, individual ou conjuntamente.  

As análises inerentes ao último objetivo específico consideram a superioridade e a 

persistência do desempenho em razão da inovação e da sustentabilidade ambiental e social. 

Considera-se que o desempenho superior persistente implica ser um desempenho no longo 

prazo. Assim, o prazo considerado para garantir desempenho persistente, nesta pesquisa, 

corresponde a quatro anos, de modo a incluir os efeitos relativos a todo um ciclo de negócios. 

Dessa forma, para o tratamento dos dados, serão considerados os exercícios de 2010, 2011, 

2012 e 2013.  

Serão classificadas empresas com desempenho superior e persistente aquelas cujas 

rentabilidades para cada ano, representadas pelo ROE e pelo ROA, sejam superiores à 

rentabilidade média das empresas pertencente a cada um dos grupos, em conformidade com o 

conceito de Barney (1991). O detalhamento da avaliação da superioridade e persistência do 

desempenho será explanado na subseção seguinte, que disserta acerca do tratamento e análise 

dos dados.  

Com intenção de demonstrar, sumariamente, medidas representativas do desempenho 

para esta pesquisa, além das fontes que originam os dados, a Figura 9 é apresentada.  
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Figura 9 – Métricas para a avaliação quantitativa do desempenho das empresas 

 
Fonte: Elaborado com base nos procedimentos metodológicos descritos. 

Observa-se, segundo a Figura 9, que a avaliação do desempenho tem como bases de 

dados fontes secundárias, assim como as medidas de inovação e sustentabilidade. A próxima 

subseção percorre as estratégias designadas ao tratamento e análise dos dados. 

3.4 Tratamento e análise dos dados 

Seguinte à mensuração dos construtos abordados por esta pesquisa, a saber, inovação, 

sustentabilidade ambiental e social, e desempenho (todos por meio do disclosure feito pelas 

empresas analisadas, ou através de documentos de disponibilidade pública), procedeu-se com 

o tratamento e a análise dos dados obtidos. Salienta-se que as abordagens aqui apresentadas 

foram definidas a partir dos objetivos específicos e hipóteses configuradas.  

Alguns dos objetivos específicos aqui propostos, ou seja, qualificar detalhadamente a 

inovação, sustentabilidade e desempenho nas empresas brasileiras e europeias, envolveram 

análise descritivo-qualitativa dos dados, visto que, para cada um dos construtos, há pelo 

menos, duas medidas representativas, cada qual correspondente a uma perspectiva distinta de 

cada perfil estratégico ou status do desempenho.  

A inovação, por exemplo, foi avaliada em diferentes aspectos: inovações, suas ou 

adquiridas no mercado, incorporadas ao patrimônio da firma, a proatividade em inovar através 

de atividades de risco (investimento em P&D), e informação qualitativa sobre inovações na 

empresa presentes em papéis informacionais. Sustentabilidade e desempenho seguem a 

mesma abordagem. Logo, a primeira fase desta análise, interpretativa em seu todo, ausente de 

inferências estatísticas robustas, pretendeu posicionar as empresas em relação ao seu 

engajamento à inovação, ao seu perfil estratégico ambiental e social, e à sua situação em 

termos de resultado percebido no período abarcado pela investigação. Vale dizer que, ainda 
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nesta etapa, houve a categorização, quando possível, das empresas em referência às medidas, 

isso devido às técnicas estatísticas empregadas nas análises subsequentes. 

Aos objetivos específicos restantes, terceiro e quinto ordenadamente, além do objetivo 

geral propriamente dito, foram empregadas as seguintes técnicas estatísticas, de acordo com a 

demanda de análise requerida: (i) Etapa 1 – Análise de Correspondência (ANACOR); (ii) 

Etapa 2 – Teste de Kruskal-Wallis, Jonckheere-Terpstra e Mann-Whitney; e (iii) Etapa 3 – 

Análise de Regressão Linear Múltipla. 

As Etapas apontadas diferenciam-se em virtude do propósito presente à análise dos 

dados pesquisados: 1) A associação categórica entre os níveis de inovação, sustentabilidade e 

desempenho; 2) A influência da presença e da ausência dos perfis estratégicos no 

desempenho, além da tendência que se configura o desempenho nesses grupos de firmas; e 3) 

A relação presente de dependência ou não constante nos binômios inovação-desempenho e 

sustentabilidade-desempenho. Destaca-se que a análise da correlação também é contemplada 

pela pesquisa, sempre que os dados viabilizarem, mas não como etapa prevista na avaliação 

dos dados. 

Primeiro, após consecução de todos os dados alusivos à inovação, à sustentabilidade e 

ao desempenho, à Etapa 1 utilizou-se a Análise de Correspondência (ANACOR) que consiste 

em uma técnica de interdependência preocupada em estudar o relacionamento entre variáveis 

qualitativas. Essa técnica permite ao pesquisador visualizar associações, viabilizadas por meio 

de mapas perceptuais que ofertam “uma noção de proximidade, ou associação de frequências, 

das categorias de variáveis não métricas” (FÁVERO et al., 2009, p. 271).  

Para materialização do mapa perceptual e medição da associação, duas etapas básicas, 

são percorridas, a saber. A realização do teste Qui-quadrado (χ2) é utilizado pela ANACOR 

com intuito de padronizar as frequências das variáveis e criar a base para associações. Depois, 

cria-se a tabela de contingência (confrontam-se as frequências esperadas e observadas de uma 

categoria com a outra) – cada valor cruzamento possui um χ2 devido a essa diferença. A partir 

da padronização efetuada, cria-se uma métrica de distância e as projeções ortogonais onde as 

categorias são expostas, configurando-se assim a representação do grau de associação dado 

pelas distâncias χ2 (FÁVERO et al., 2009). Em outras palavras, o teste Qui-quadrado indica se 

a elaboração da representação gráfica entre as categorias será factível ou não. A estatística de 

teste será favorável à associação das variáveis estudadas se, e somente se, nesta pesquisa, os 

níveis não ultrapassarem os 5% críticos de significância (p-value< 0,05), rejeitando-se assim a 

hipótese nula do referido teste. As hipóteses do teste Qui-quadrado são as seguintes: 
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Hipótese (H0): Há independência entre as variáveis categóricas comparadas (p-value> 

0,05); 

Hipótese (H1): Não há independência entre as variáveis categóricas comparadas (p-

value< 0,05). 

Obviamente que esta pesquisa tinha como expectativa a rejeição da hipótese nula de 

pesquisa, pois se estabeleceu associação entre a inovação e o desempenho, sustentabilidade e 

o desempenho e entre a inovação e a sustentabilidade. Em categorias próximas na projeção 

gráfica propiciada pela ANACOR, indica-se que elas possuem relação mais forte do que as 

categorias distanciadas por maiores espaços no mapa perceptual, dizem Fávero et al. (2009). 

A ANACOR “oferece informações de contraste entre relações de categorias de variáveis 

contingenciadas, de modo que uma relação mais forte entre duas categorias em comparação 

com outras relações não pressupõe efeitos de uma sobre a outra” (FÁVERO et al., 2009, p. 

271, grifo nosso). Por ser uma técnica estatística de interdependência, nada se pode afirmar 

sobre o impacto de uma categoria sobre a outra, e vice-versa. 

Finalmente, pelas medidas de inovação, sustentabilidade ou disclosure ambiental e 

social, bem como aquelas representativas do desempenho para este estudo, todas elas oriundas 

de dados finais quantitativos, foram categorizadas (variável qualitativa), a fim de se efetuarem 

as análises condizentes com a ANACOR. Inovação, divulgação socioambiental e desempenho 

foram divididos a partir dos percentis, semelhantemente à forma como Murcia (2009) fez em 

seu trabalho e é sugerido por Assaf Neto (2010).  

A atribuição categórica da inovação é similar àquela adotada pela Pesquisa de 

Inovação Tecnológica (PINTEC), mencionada no trabalho de Furtado, Quadros e Domingues 

(2007). A categorização do disclosure é semelhante àquela adotada por Murcia (2009) – o 

desempenho segue uma classificaçãoconvergente, tanto com a inovação como com a 

sustentabilidade.  

Assim, a amostra fora dividida em três: (i) valores que estariam abaixo do percentil 33 

– denominado “grupo baixo”; (ii) valores acima do percentil 66 – denominado “grupo alto”; e 

(iii) valores intervalares entre os percentis 33 e 66, ou seja, os demais valores – denominado 

“grupo médio”. Com base nos critérios expostos, realizou-se a análise associativa entre a 

inovação, a sustentabilidade ambiental e social e o desempenho das firmas brasileiras e 

europeias sob avaliação, pela aplicação da análise de correspondência (ANACOR). 
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Ao cumprimento da Etapa de número 2, foram realizados os Testes de Kruskal-Wallis, 

Jonckheere-Terpstra e Mann-Whitney, sequencialmente. O primeiro deles, o teste de Kruskal-

Wallis, tem como intuito verificar diferenças entre vários grupos independentes, admitindo-se 

a não normalidade da variável de comparação entre os agrupamentos confrontados (FIELD, 

2009).  

Depois da associação categórica entre as os perfis tomados, pretendeu-se verificar a 

influência da presença ou ausência da inovação e da sustentabilidade no desempenho. Se elas 

podem se configurar como fontes de vantagem competitiva, pressupõe-se que em empresas 

possuidoras do perfil estratégico com a inovação e a sustentabilidade ambiental e social iria 

haver médias não paramétricas de desempenho (média por postos dos valores) diferentes em 

relação a empresas desprovidas de informações acerca da inovação e da sustentabilidade. E, 

dessa forma, foi possível a formação de quatro grupos, enumerados e descritos conforme o 

exposto no Quadro 10. 

Quadro 10 – Categorização dos grupos para comparação de médias e teste de tendência 
Grupos de Comparação: Teste de Kruskal-Wallis e Teste de Jonckheere-Terpstra  

Possui a estratégia de: Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Variável Comparada 

Inovação Não Sim Não  Sim 

Desempenho das empresas 

brasileiras e europeias 

Sustentabilidade Não Não Sim Sim 

Status dos grupos 
Sem 

Informações 

Apenas 

Inovador 

Apenas 

Sustentável 

Inovador e 

Sustentável 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com isso, a aplicação do teste de Kruskal-Wallis, assim como o faz a ANOVA de um 

fator (teste paramétrico), indicará se existe diferenças de desempenho em relação aos quatro 

grupos e, existindo essa diferença, potencialmente ela é atribuída à presença ou à ausência das 

estratégias de inovação e sustentabilidade, individual e conjuntamente (FIELD, 2009). As 

hipóteses para o teste de Kruskal-Wallis são as seguintes, considerando-se valores críticos ou 

p-values de 5%: 

Hipótese (H0): Não há diferenças entre os grupos de análise em referência à variável 

de comparação (p-value> 0,05); 

Hipótese (H1): Há diferenças entre os grupos de análise em referência à variável de 

comparação (p-value< 0,05); 

Esta pesquisa tinha expectativa de que o desempenho médio fosse discrepante nos 

quatro grupos de comparação. A diferença é apontada pelo teste de Kruskal-Wallis, mas ela 

não é encontrada, por isso os testes de Jonckheere-Terpstra e Mann-Whitney complementam a 

análise prescrita na Etapa 2. O teste de Jonckheere-Terpstra (ou apenas Jon-ckheere) faz, em 
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tese, a mesma função do teste de Kruskal-Wallis, mas adiciona uma informação importante: a 

ordem dos grupos possui alguma tendência? (FIELD, 2009). Essa tendência é encontrada a 

partir da conversão do output do teste, com base na padronização escore-z (Equação 12). 

Escore-z = (Estatística J-T Observada – Média da Estatística J-T)                            (12) 

                                 Desvio Padrão da Estatística J-T 

Como o teste de Jonckheere-Terpstra é unilateral, valores acima de 1,65, para o 

Escore-z, apontam significância de 5% (p-value< 0,05), ou seja, que há tendência linear no 

desempenho (caso da pesquisa) nos grupos 1, 2, 3 e 4. O sinal do Escore-z indica que há essa 

tendência de modo crescente (Escore-z > 0,00) ou decrescente (Escore-z < 0,00) (FIELD, 

2009). Assim, além da verificação dos efeitos da presença e da ausência das estratégias no 

desempenho, verifica-se ainda como se comporta esse efeito nos quatro grupos.  

Por fim, a partir do teste de Mann-Whitney, que busca demonstrar se duas amostras, 

independentes, provém de populações com médias (não paramétricas) iguais. De outra forma, 

esse teste mostra se existe distinção entre a média de determinada variável em dois grupos 

diferentes. No caso abordado por esta pesquisa, o teste de Mann-Whitney terá três finalidades 

principais: (i) post-hoc ao teste de Kruskal-Wallis e Jonckheere-Terpstra – verificar onde se 

encontram as diferenças; (ii) cálculo do tamanho do efeito das diferenças entre dois grupos 

comparados – se a interferência do perfil estratégico é grande ou pequena; (iii) a determinação 

da superioridade do desempenho das empresas – diferenças significativas entre o desempenho 

das empresas e a performance dos grupos ISE/ICO2 e Low Carbon® 100 (WIGGINS, 1997; 

FÁVERO et al., 2009; FIELD, 2010); e (iv) o comparativo da inovação e da sustentabilidade 

ambiental e social contrapondo economias desenvolvidas e emergentes, conforme enunciam 

as hipóteses H4a e H4b. O teste de Mann-Whitney possui as seguintes hipóteses de teste, 

considerando-se valores críticos ou p-values de 5%: 

Hipótese (H0): Não há diferenças entre os grupos de análise em referência à variável 

de comparação (p-value> 0,05); 

Hipótese (H1): Há diferenças entre os grupos de análise em referência à variável de 

comparação (p-value< 0,05); 

Em relação ao item (i), procede-se com a comparação dos desempenhos, grupo a 

grupo (1, 2 3, 4), a fim de se identificar onde as diferenças se encontram. Ressalta-se que para 

realização dessa abordagem, requer anteriormente a diferença apontada entre os quatro grupos 

a partir do teste de Kruskal-Wallis.  
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Ao item (ii), o teste de Mann-Whitney busca constatar se a inovação e a 

sustentabilidade constroem vantagem competitiva, considerando-se o conceito de Porter 

(1989), Barney (1991), Peteraf (1993) e aquele de Carvalho, Kayo e Martin (2010): 

desempenho acima do normal (ou média) do mercado comparado (setor ou grupo) onde a 

firma se insere, em uma perspectiva de longo prazo. 

Assim, as empresas que dispuserem de desempenho diferenciado, em relação à média 

global de todas as empresas em seus índices sustentáveis, estatisticamente significante (p-

value< 0,05), terão configurada a superioridade do seu desempenho. A persistência será 

constatada pela continuidade da sobreposição do seu desempenho em relação às demais 

empresas no período de análise: 2010, 2011, 2012 e 2013.  

O item (iii) também depende da presença das diferenças entre grupos, no que tange ao 

desempenho das empresas. Se assim acontecer, o tamanho do efeito da ausência e da presença 

da estratégia nas diferenças de desempenho são calculadas a partir da fórmula que equaciona 

a estatística z (Escore-z) pela raiz quadrada no número de observações totais (Equação 13) 

(FIELD, 2010). 

Tamanho do Efeito (r) = Escore-z                                                                              (13) 

                                             √N 

Valores de r quanto mais próximos de 1,00, maior o tamanho do efeito (interferência 

do critério) na variável de comparação – efeito forte. Valores próximos de 0,00, por sua vez, 

indicam efeito fraco ou quase inexistente do critério de interferência na variável comparada 

(FIELD, 2010).  

Quanto ao item (iv), a aplicação do teste de Mann-Whitney mostrará se a economia da 

qual pertence a empresa pode ter algum efeito no engajamento da firma com os perfis 

estratégicos da inovação e da sustentabilidade ambiental e social.Finalmente, à Etapa 3, 

aplica-se a Análise de Regressão Linear Múltipla com vistas à relação presente de 

dependência ou não constantes ao comparativo da inovação com o desempenho e da 

sustentabilidade com o desempenho, sempre em empresas brasileiras e europeias dos índices 

de sustentabilidade de suas bolsas de valores. 

De acordo com Hair et al. (2009), simplificadamente, a análise de regressão múltipla é 

uma técnica que possui o propósito de analisar a relação entre uma variável dependente 

(critério) e mais de uma variável independente (preditoras), objetivando utilizar as preditoras 

para prever os valores do critério determinado na pesquisa. Cada uma das variáveis preditoras 
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é ponderada para que se garanta a máxima previsão a partir dos conjuntos de variáveis ditas 

independentes. Para Cunha e Coelho (2012), a ideia chave da regressão é a existência de 

dependência estatística da variável explicada em relação às variáveis explanatórias.  

O modelo de regressão, ou seja, “a combinação linear de variáveis independentes 

usadas coletivamente para prever a variável dependente” (CUNHA; COELHO, 2012) é assim 

dado (Equação 14): 

Y = α0 + α1X1 + α2X2 + ... + αnXn + ε                                                                               (14) 

Onde, 

Y é a variável dependente; 

X1, X2, ..., Xn são as variáveis explicativas ou independentes; 

α0, α1, α2, ... αn são os parâmetros da regressão (α0 é o intercepto – onde a equação linearizada 

toca o eixo das ordenadas/valores das variáveis dependentes); 

ε é o resíduo ou erro da regressão (proporcionado por variáveis que explicam a variância de 

Y, mas não foram incorporadas ao modelo de previsão). 

O método utilizado pela regressão linear múltipla é o Método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO), cujo objetivo é a obtenção do somatório dos resíduos da regressão, os “ε” 

que são resultado da diferença entre os valores de Y previstos com os observados. Quanto 

menor essa soma, maior é o ajustamento da reta de regressão e maior é a variância de Y que é 

explicada, conjuntamente, pelas variáveis independentes ou preditoras. O teste F-ANOVA é 

responsável por determinar se o conjunto das variáveis preditoras tem algum efeito à variável 

dependente (FÁVERO et al., 2009; CUNHA; COELHO, 2012).  

As hipóteses testadas versam sobre o poder explicativo do modelo, definido pelo R2 da 

equação de regressão, tomada a significância de 5%, como segue: 

Hipótese (H0): R2 = 0, ou seja, a variável dependente não é explicada pelas variáveis 

independentes (p-value> 0,05); 

Hipótese (H0): R2> 0, ou seja, a variável dependente é explicada pelas variáveis 

independentes – pelo menos uma delas (p-value< 0,05); 

Espera-se a rejeição da hipótese H0 e aceitação da hipótese H1 na análise de regressão 

linear múltipla. De tal modo que, para esta pesquisa, considera-se que o desempenho pode ser 

afetado pela inovação e sustentabilidade, individual e conjuntamente. Portanto, as equações 

genéricas propostas neste estudo encontram-se estruturadas da seguinte forma (Equações 15, 

16 e 17): 
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DES(n) = α0 + INO (n) + CONT(n) + ε                                                                           (15) 

DES(n) = α0 + SUS (n) + CONT(n) + ε                                                                          (16) 

DES(n) = α0 + INO (n) + SUS (n) + CONT(n) + ε                                                           (17) 

Onde, 

DES(n) é a variável dependente – o desempenho; 

INO (n) representa as variáveis independentes relativas às métricas de inovação; 

CONT (n) correspondente às variáveis de controle – variáveis que podem intervir, de alguma 

forma, no desempenho; 

ε é o resíduo ou erro da regressão (proporcionado por variáveis que explicam a variância de 

DES, mas não foram incorporadas ao modelo de previsão). 

As variáveis de controle possuem dois papéis importantes na construção do modelo: 

(i) elas podem interferir na variável dependente e sua ausência poderia proporcionar vieses 

interpretativos, inclusive no que tange os efeitos das variáveis independentes inovação e a 

sustentabilidade; e decorrente deste ponto, (ii) elas ajudam a normalizar os efeitos das demais 

variáveis presentes no modelo, visto que não se pode prever a totalidade das preditoras que 

detém influência no critério, ou variável dependente.Sobre essas variáveis de controle 

consideradas, foram aplicadas ao modelo de regressão detalhado o setor (SET) e o tamanho 

(TAM) de cada uma das empresas, além do país (ECO) – Brasil e outros. 

A primeira variável, o setor, tem sua pertinência circunscrita na definição de vantagem 

competitiva e na lógica da RBV, pois as diferenças geradas pelas competências da firma serão 

peculiares a cada meio de atuação, por isso o comparativo do desempenho no segmento de 

atuação. Além disso, empresas de determinado setor, coerentemente e teoricamente, não 

competem com empresas pertencentes a outros setores. Adiciona-se a isso o fato de que o 

setor pode ser um sinalizador da capacidade de inovação da empresa e também do seu 

disclosure.  

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), o contexto, que é representado por diversas 

características da empresa, dentre as quais estão o setor e o tamanho, afeta a gestão da 

inovação nas empresas. A explicação para o setor reside no fato de que as prioridades e 

características são diferentes, assim as oportunidades o serão e os reflexos da inovação no 

desempenho podem se diferenciar. Os autores contrapõem, por exemplo, setores de larga 

escala com setores de pesquisa de ponta.  
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Kannebley Júnior, Porto e Pazello (2004), sob essa argumentação, verificaram a 

interferência da variação setorial ou interindustrial como fator distintivo de empresas 

inovadoras e não inovadoras. Ainda sobre o vínculo setorial, mais comumente discute-se o 

impacto da divulgação de caráter ambiental e o desempenho das empresas, mas sendo ele 

mediado pelos impactos ambientais dos setores de atuação das empresas, como se vê em 

Alves et al. (2013). Freitas et al. (2013) também encontraram diferenças de comprometimento 

ambiental, em se tratando da diversificação setorial de empresas brasileiras.   

Machado, Machado e Murcia (2011), por sua vez, observaram distintos níveis de 

investimentos ambientais em razão do setor de atuação das empresas. No entanto, caso do 

Brasil, evidências apontam que a responsabilidade social corporativa, ou seja, níveis de 

disclosure ambiental e social aos stakeholders, possuem relacionamento desfavorável ao valor 

da firma (CRISÓSTOMO; FREIRE; VASCONCELOS, 2011). Por outro lado, Jabbour et al. 

(2012) acreditam que a gestão ambiental influencia, de modo positivo, no desempenho 

operacional do setor, conforme conclusão em torno do setor automotivo brasileiro. 

Para operacionalização da variável setor (SET1), utilizou-se uma métrica dicotômica, 

ou seja, uma variável dummy, incorporada ao modelo de regressão. Graças à variabilidade dos 

setores das empresas da amostra e também devido às múltiplas nacionalidades envolvidas na 

análise, optou-se pela delimitação conforme o impacto ambiental do segmento a que pertence 

a empresa por meio da classificação internacional da FTSE Group (FTSE), organização que 

atua em 77 países e é responsável pela criação e gestão de índices empresariais.  

Utiliza-se no estudo o índice FTSE4Good Index Series: Inclusion Criteria, que 

denomina o grau de impacto ambiental da empresa, a partir do segmento de operação, em 

alto, médio e baixo impacto (ver Quadro 11). 

Quadro 11 – Impacto ambiental das atividades das empresas 
Alto Impacto  Médio Impacto  Baixo Impacto 

Agricultura 

Transporte Aéreo 

Aeroportos 

Extrativismo 

Químico e farmacêutico 

Construção e engenharia 

Cadeias de fast food 

Alimentos, bebidas e tabaco 

Papel e celulose 

Metais 

Petróleo e gás 

Geração de energia 

Rodovias e produtos marítimos 

Supermercados 

Fabricação de veículos 

Material para construção 

Equipamento eletrônico e elétrico 

Distribuição de energia e combustível 

Máquinas 

Financeiros (exceto de baixo impacto) 

Hotelaria e turismo 

Fabricantes (exceto de alto e baixo impacto) 

Portos 

Impressão e publicação 

Transporte público 

Varejo 

Aluguel de veículos  

Imobiliárias 

Tecnologia da informação 

Mídia 

Telecomunicação 

Atacado e distribuição 

Lazer 

Serviços de transporte 

Pesquisa e desenvolvimento 

Serviços de suporte 

Propriedades para investimento 

Aluguéis 

Arrendamento e hipoteca 
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Águas residuais 

Controle de pragas 

Fonte: FTSE4Good Index Series: Inclusion Criteria (2010). 

Outra variável, além daquela apresentada, também de natureza dicotômica, foi levada 

em conta na mensuração do setor (SET2), mas desta feita levando em consideração o potencial 

tecnológico do setor de atuação da empresa. Para tanto, empregou-se a classificação setorial 

segundo a oportunidade tecnológica definida pela OCDE, utilizada no trabalho de Kannebley 

Júnior, Porto e Pazello (2004) e empregada e referida no estudo de Furtado e Carvalho (2005), 

conforme apresentado no Quadro 12. Deve-se ressaltar que a classificação da OCDE, embora 

referendada internacionalmente, é capaz de promover algum viés quando feita a avaliação da 

inovação, devido a oportunidade tecnológica distinta entre países emergentes e desenvolvidos 

(FURTADO; CARVALHO, 2005). 

Quadro 12 – Classificação setorial segundo a oportunidade tecnológica 
Alta ou média-alta intensidade 

tecnológica 

Média-baixa intensidade 

tecnológica  
Baixa intensidade tecnológica 

Setores aeroespacial 

Farmacêutico 

Informática 

Eletrônica e telecomunicações 

Setores de material elétrico 

Veículos automotores 

Química, excluído o setor 

farmacêutico 

Ferroviário e de equipamentos de 

transporte 

Máquinas e equipamentos 

instrumentos 

Setores de construção naval 

Borracha e produtos plásticos 

Coque, produtos refinados de 

petróleo  

Combustíveis nucleares 

Outros produtos não metálicos 

Metalurgia básica 

Produtos metálicos 

Outros setores e de 

reciclagem 

Madeira, papel e celulose 

Editorial e gráfica 

Alimentos, bebidas e fumo 

Têxtil e de confecção 

Couro ecalçados 

Fonte: Kannebley Júnior, Porto e Pazello (2004), Furtado e Carvalho (2005) e Rauen e Furtado (2014). 

A partir dos Quadros 11 e 12 procedeu-se com a correspondência do setor econômico 

de atuação da empresa, segundo a BM&FBovespa e a NYSE Euronext, categorizando-se as 

firmas brasileiras e europeias segundo o impacto ambiental e a oportunidade tecnológica de 

suas atividades econômicas.Esperava-se que dessa forma os efeitos do setor nas variáveis de 

desempenho utilizadas no modelo fossem mitigados.  

Sobre o tamanho, a lógica é que empresas menores não possuem acessibilidade a 

recursos que empresas maiores têm, daí surge a demanda pela construção de parcerias para 

compensar esse gap (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Segundo Kannebley Júnior, Porto e 

Pazello (2004, p. 90), “a variável de tamanho da firma é usualmente associada à hipótese 

schumpeteriana de relação positiva, mas não necessariamente linear ou contínua, entre 

atividade inovativa e tamanho da firma”. Mostram os autores, para justificar o efeito positivo 

do tamanho da empresa na atividade de inovação, dentre outras razões, por exemplo, que a 
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“imperfeição do mercado de crédito (grandes firmas teriam mais facilidade para financiar 

projetos de P&D de risco visto que tamanho é correlacionado com a disponibilidade e 

estabilidade de fundos internos para investimento” (KANNEBLEY JÚNIOR; PORTO; 

PAZELLO, 2004, p. 90). 

Alguns estudos anteriores encontraram evidências empíricas de que empresas maiores 

possuem elevados níveis de divulgação ambiental (HACKSTON; MILNE, 1996; BRAGA; 

OLIVEIRA; SALOTTI, 2009; ROVER et al., 2012). A relação entre o porte da empresa 

(tamanho) e a divulgação socioambiental entrelaça-se à possibilidade de custear a informação 

de caráter voluntário no mercado, já que empresas menores precisam avaliar com precisão o 

trade-off da informação e os benefícios junto aos stakeholders. A variável utilizada para 

operacionalização do tamanho da empresa (TAM) é o valor dos ativos totais (totalidade de 

recursos aplicados registrados no balanço patrimonial), nos anos de 2010, 2011, 2012e 2013 

(período de análise). A última das variáveis, também dicotômica, considera a interferência da 

economia emergente e desenvolvida no desempenho, mediando inovação e sustentabilidade. 

Ressalta-se que à implementação da análise de regressão impera o atendimento de 

alguns requisitos, denominados pressupostos da técnica em destaque. Esses pressupostos são 

a (i) normalidade dos resíduos; (ii) homoscedasticidade dos resíduos; (iii) linearidade dos 

coeficientes; (iv) ausência de autocorrelação serial nos resíduos; e (v) multicolinearidade entre 

as variáveis independentes. Esses pressupostos sofrem atenção e detalhamento quando da 

análise e descrição dos resultados do trabalho. 

A última subseção dedicada aos procedimentos metodológicos, descreve-se, 

sumariamente, o arranjo metodológico constituído em razão do atingimento de todos os 

objetivos específicos e teste das hipóteses construídas pela presente pesquisa. 

3.5 Síntese metodológica 

A coleta dos dados de inovação, sustentabilidade ambiental e social e desempenho das 

empresas deu-se a partir das demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração 

do Resultado, Notas Explicativas), Relatório Anual ou de Administração e Relatórios de 

Sustentabilidade, disponíveis em seus respectivos websites, além de informações extraídas 

dos websitesda GRI, do Espacenet e das bolsas BM&FBovespa e NYSE Euronext.  

Todos os dados foram extraídos de bases secundárias, submetidos à pesquisa 

descritiva, explanatória e com abordagem qualitativa e quantitativa no tratamento dos dados.  
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As técnicas estatísticas que foram selecionadas procuram obter congruência com os 

objetivos da pesquisa, bem como em relação às hipóteses do estudo, de maneira que ao atingi-

los e ao testá-las se culminará com a solução da questão de pesquisa. Assim como em Barbieri 

et al. (2010), esta pesquisa toma a inter-relação da inovação com a sustentabilidade 

socioambiental, ao atentar que, segundo Menezes et al. (2011b), a postura sustentável da 

empresa pressupõe a viabilidade econômica, e que a divulgação correspondente propicia sua 

competitividade no mercado.  

De tal forma, inovação e sustentabilidade podem ser consideradas, para as empresas, 

fatores importantes na busca e manutenção de vantagem competitiva que tem reflexo em seu 

desempenho, pois a integração desses perfis estratégicos à estrutura das empresas gera 

competências específicas e tem o propósito de diferenciá-las; primeiro pela introdução e 

utilização de recursos derivados da atividade de criação; depois pela incorporação de práticas 

sustentáveis, que transmitam aos stakeholders sua responsabilidade ante os impactos 

ambientais e sociais – o argumento central da pesquisa, que foi verificado, é este aqui 

sumarizado. Concluindo, a Figura 10 expõe aquilo que seria a síntese metodológica deste 

estudo. 

Figura 10 – Síntese metodológica da pesquisa 

 
Fonte: Procedimentos inerentes ao método selecionado à pesquisa. 

O estudo buscará informações teórico-empíricas acercado relacionamento inovação e 

sustentabilidade socioambiental em empresas brasileiras e europeias. Além disso, procura-se 

investigar sobre seus possíveis efeitos no desempenho empresarial, considerando a RBV 

como pressuposto teórico básico da pesquisa. 

Seguindo López, Garcia e Rodriguez (2007), este estudo leva em conta que o sucesso 

das organizações passa a ser definido pela integração de conceitos fundamentas, como: 
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qualidade gerencial, administração do meio ambiente, reputação da marca, lealdade dos 

consumidores, ética e retenção de talentos.  

Assim, medidas derivadas desses conceitos – que direta ou indiretamente se 

relacionam com a inovação e a sustentabilidade – são consideradas boas estratégias, que 

deveriam conduzir a uma melhor gestão e, consequentemente, promover um melhor 

desempenho. Essa premissa é assegurada a partir de estudos como os de Hart e Milstein 

(2004) e Sambiase, Franklin e Teixeira (2013). Destarte, adequam-se a esta pesquisa, 

portanto, as considerações de Hansen, Grosse-Dunker e Reichwald (2009), segundo as quais a 

inovação sustentável conserva ou aumenta o capital global (econômico, ambiental e social) 

organizacional, sendo adotadas neste estudo. 

Após a apresentação da síntese metodológica, destaca-se que o tema selecionado 

satisfaz as condições de importância, originalidade e viabilidade, conforme Castro (1977). A 

importância do problema consiste em oferecer contribuição teórica e prática sobre a inovação 

e a sustentabilidade socioambiental de empresas de diferentes nacionalidades. O assunto em 

pauta é original, porque, embora já existam estudos sobre inovação, sustentabilidade e/ou 

desempenho, não foram localizados estudos que tenham investigado pela ótica da RBV a 

relação entre os perfis de inovação e de sustentabilidade socioambiental e seus efeitos no 

desempenho de empresas brasileiras e estrangeiras, destacadamente sustentáveis por compor 

índices de sustentabilidade de importantes bolsas de valores. Este estudo mostra-se viável, na 

medida em que é possível obter os dados secundários sobre as medidas consideradas para a 

avaliação dos perfis de inovação e de sustentabilidade socioambiental e do desempenho. 

Esta pesquisa avança quando além de tomar os investimentos em P&D como uma das 

medidas da inovação, utiliza também os bens ou os direitos da empresa registrados em seu 

patrimônio caracterizados como oriundos de atividade de inovação. Além disso, considera o 

registro de patentes por empresas brasileiras e europeias e, por último, efetua análise do 

conteúdo qualitativo descritivo de relatórios elaborados pela administração a fim de se 

localizar possíveis relatos da atividade inovadora ou tecnológica por meio do índice de Gu e 

Li (2003).  

No Brasil, muitas pesquisas utilizam os dados agregados da Pesquisa de Inovação 

Tecnológica (PINTEC), mas este estudo recorre àqueles dados que são publicamente 

disponibilizados em relatórios financeiros aos usuários da informação contábil ou ainda em 

bases públicas de informação.  
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Acerca da sustentabilidade, esta pesquisa faz o emprego dos indicadores presentes nas 

diretrizes do relato de sustentabilidade da GRI, forma atualmente difundida em nível global, 

adotada em diversos países referido em alguns estudos, dentre eles Michelon (2011) entre 

outros. 

Na seção seguinte, que está dedicada à análise e discussão dos resultados, evidenciam-

se as constatações em torno do desenho de pesquisa estabelecido. Como suporte, utilizou-se o 

Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0. 
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4 RESULTADOS: APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Esta seção consolida os resultados obtidos acerca do objeto de estudo abarcado nesta 

pesquisa. Através da apresentação e da análise dos dados, foram geradas percepções em torno 

da informação divulgada pelas empresas em relação à inovação, sustentabilidade e reflexos ou 

relações com a sua rentabilidade. O confronto com a literatura é recorrente, e essencial, pois 

acaba substanciando as discussões que dão desfecho a esta etapa do trabalho. Encontram-se, 

nesta ordem, a caracterização da inovação, a situação da divulgação sobre sustentabilidade, a 

demonstração do “diálogo” entre as os perfis estratégicos mencionados e a avaliação dos 

efeitos por elas proporcionado no desempenho das empresas.  

4.1 Caracterização da inovação segundo as variáveis propostas 

A primeira variável considerada para a caracterização da inovação são os intangíveis, 

ou seja, o capital intelectual reconhecido e registrado pelas empresas em seu conjunto de bens 

e direitos, disponíveis para gerar benefícios econômicos futuros. Sabe-se que esses ativos são 

específicos já que se fala aqui sobre a taxonomia de Lev (2001).  

Demonstra-se, na Tabela 2, a participação dos ativos intangíveis no patrimônio das 

empresas, logo em seguida, a frequência do emprego desses recursos pelas empresas e sua 

representatividade em relação ao ativo total das empresas e ao subgrupo do intangível 

(Tabelas 3 e Figura 11). 

Tabela 2 – Representatividade dos ativos intangíveis em relação ao ativo das empresas 
Período 2010 Período 2011 

Grupo Mínimo Máximo  Média Grupo Mínimo Máximo  Média 

Brasil 0% 77% 15% Brasil 0% 71% 17% 

Europa 1% 92% 32% Europa 5% 92% 33% 

Total 0% 92% 27% Total 0% 92% 28% 

Período 2012 Período 2013 

Grupo Mínimo Máximo  Média Grupo Mínimo Máximo  Média 

Brasil 0% 84% 17% Brasil 0% 70% 16% 

Europa 0% 91% 32% Europa 0% 88% 31% 

Total 0% 91% 27% Total 0% 88% 26% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Embora esta pesquisa não tenha como propósito direto a análise do papel adquirido 

pelos ativos intangíveis no capital das empresas, julgou-se importante mencioná-lo, visto que 

os recursos de natureza intangível específicos da inovação compõem esse agrupamento.  

De tal forma, observa-se que para empresas brasileiras e europeias inscritas em índices 

sustentáveis em suas respectivas bolsas, o capital intangível tem sua preponderância, com 
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médias variando entre 15 e 32% no período de análise. De maneira muito simplificada, isso 

significa dizer que, para cada uma unidade monetária aplicada em bens e direitos à disposição 

das empresas, em média, as firmas analisadas investem, no mínimo, 15% em intangíveis. A 

representatividade chega mais de 90% em algumas empresas. Diversos autores destacam 

como o ativo intangível adquiriu atenção para as firmas, na conjuntura econômica moderna, 

na forma de bem capaz de alavancar as capacidades competitivas e de desempenho das 

organizações (STEWART, 1998; LEV, 2011; LOW; KALAFUT, 2003). 

Sobre os ativos intangíveis de inovação propriamente ditos, foco desta análise, a priori 

se pretendeu demonstrar a frequência desses recursos no capital das empresas; depois como 

que se distribuem os recursos intangíveis, em unidades monetárias, para o grupo investigado. 

A Tabela 3 expõe o primeiro aspecto enquanto que a Figura 11 o segundo, respectivamente. 

Tabela 3 – Frequência de ativos intangíveis de inovação identificados por empresa 
Grupo 2010 2011 2012 2013 

Brasil 
Nº de empresas 18 20 20 18 

Representatividade 72% 80% 77% 69% 

Europa 
Nº de empresas 39 39 39 38 

Representatividade 75% 75% 75% 73% 

Total 
Nº de empresas 57 59 59 56 

Representatividade 74% 77% 76% 72% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Imagina-se que a decisão sobre a investigação, mesmo que pouco profunda, acerca do 

panorama da representatividade dos ativos intangíveis no grupo foi acertada, com base nos 

dados expostos pela Tabela 3. O que se observa é a participação expressiva dos intangíveis de 

inovação no subgrupo dos intangíveis (algo em torno de 70% das empresas evidenciaram os 

ativos intangíveis de inovação). Segundo as bases teóricas da RBV, a diferenciação tem sua 

origem na singularidade das firmas, decorrente, por sua vez, da utilização de recursos e de 

capacidades específicas e pontuais. Sendo a inovação um recurso intangível, como afirmam 

Teh, Kayo e Kimura (2006) e Crisóstomo (2009), isso explica tal destaque. Porém, o âmago 

da discussão está circunscrito no efeito que a aplicação desses recursos pode angariar, óbvio 

que para as empresas.  

A questão basilar se refere a como utilizam os recursos (CARVALHO; KAYO; 

MARTIN, 2010) e apropriam-se dos seus benefícios (WERNERFELT, 1984), já que as 

percepções sobre oportunidades são distintas entre às empresas, graças ao voluntarismo 

(ROSSETO; ROSSETO, 2005) e outros fatores externos à firma tocantes à inovação (TIDD; 

BESSANT; PAVITT, 2008).  
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Destarte, se em número os ativos intangíveis de inovação se dispõem como dotados de 

relevância pelas empresas brasileiras e europeias, vale alçar essa mesma questão sob a égide 

do montante financeiro investido nesses recursos. Com a Figura 11se faz possível formular 

concepção tocante a essa reflexão. 

Figura 11 – Representatividade monetária dos ativos intangíveis de inovação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Analisando os dados da Figura 11, pode-se pensar que há, para esse período, uma 

valorização do capital de natureza intangível, com foco em inovação, nas empresas do Brasil. 

A representatividade monetária é evidentemente crescente, inicialmente 8% (2010) até chegar 

a 15% (2013). Já nas empresas europeias, prevalece a constância do investimento (14% para o 

corte temporal evidenciado).  

Algumas ponderações podem ser realizadas aqui, considerando-se que o impacto da 

convergência contábil no Brasil ainda é recente – apenas em 2008 houve a exigência de 

reconhecimento de ativos intangíveis. De certa forma, as evidências apontadas vão de 

encontro às posições de Arruda, Vermulm e Hollanda (2006), mesmo que parcialmente 

porque os autores apontam o país marcado pela letargia tecnológica. Por outro lado, para Faro 

e Faro (2010), mesmo havendo diferenças que impulsionam o ímpeto inovativo das nações, o 

que se nota é a inexistência de arranjos significativamente distintos. Como informam Gomes 

et al. (2009), países emergentes são importantes oportunidades de negócio, no longo prazo, e 

por isso destacam-se como potenciais alvos da inovação. 

Uma evidência peculiar a este estudo ainda reforça a materialidade do ativo intangível 

em inovação. Na seção de método, destacaram-se alguns ativos intangíveis que denominados 

como oriundos da atividade de inovação, isso graças aos apontamentos da literatura.  
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Bem, é de se concluir que o próximo passo deste relato seja detalhar os recursos com 

essa natureza presentes em praticamente 70% das empresas analisadas e que são 

aproximadamente 13% dos valores investidos no grupo de ativos intangíveis.  

Antes, porém, coloca-se aqui que durante o processo de coleta dos dados, um ativo 

intangível em especial teve destaque: o goodwill. Com a sua relevância em frequência e em 

recursos, buscou-se dar destaque à representatividade monetária dos ativos intangíveis de 

inovação, desta feita sem o impacto do goodwill no grupo dos ativos intangíveis (Figura 12). 

Figura 12 – Representatividade monetária dos ativos intangíveis de inovação (sem goodwill) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Como era esperado, todas as representatividades se elevam no período, analisando o 

corte temporal como um todo.  O impacto patrimonial do intangível decorrente das aquisições 

de empresas é tamanho (mostrando que essas transações carecem de atenção, mesmo porque é 

muitas vezes através delas que capacidades, inovações e ativos específicos são absorvidos) 

que a participação monetária dos ativos intangíveis de inovação chega a dobrar em alguns dos 

anos ou mais que isso (ver Brasil, 2010; Europa, 2011; total 2013, por exemplo). Portanto, é 

ainda mais representativa a proporção de intangíveis de inovação sob essa perspectiva.  

Na Tabela 4 apresentam-se os ativos intangíveis de inovação identificados pelas 

empresas, em número, de início. 

Tabela 4 – Ativos intangíveis de inovação identificados 
Intangíveis de inovação identificados Grupo 2010 2011 2012 2013 

Marcas 

Brasil 7 8 10 9 

Europa 24 24 24 23 

Total 31 32 34 32 

Ativos em desenvolvimento ou 

desenvolvidos internamente 

Brasil 10 12 11 10 

Europa 16 16 16 16 
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Total 26 28 27 26 

Patentes 

Brasil 8 9 10 9 

Europa 14 14 14 14 

Total 22 23 24 23 

Tecnologia (know-how) 

Brasil 1 1 1 1 

Europa 8 9 10 8 

Total 9 10 11 9 

Pesquisa e Desenvolvimento 

Brasil 0 0 0 0 

Europa 6 5 5 6 

Total 6 5 5 6 

Propriedade intelectual 

Brasil 0 0 0 0 

Europa 3 3 3 3 

Total 3 3 3 3 

Direitos autorais 

Brasil 0 0 0 0 

Europa 2 2 2 2 

Total 2 2 2 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

As diferenças entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento, em termos de 

inovação, começa a se mostrar discrepante quando confrontadas as quantidades de intangíveis 

dessa natureza.  

É valido destacar, antes de tudo, que foram sete ativos intangíveis de inovação 

identificados em demonstrativos e notas explicativas: marcas, ativos em desenvolvimento ou 

desenvolvidos internamente, patentes, tecnologias, pesquisas e desenvolvimento, propriedade 

intelectual e direitos autorais. Dentre estes, nenhum dos três últimos foi divulgado por firmas 

do Brasil. Em todos os anos e nas sete categorias de intangível de inovação, as companhias da 

Europa superaram as brasileiras.  

Deve-se ponderar, no entanto, sobre o número de empresas nos dois grupos – 

brasileiras são metade das europeias, e quanto ao número de países – 12 são os países 

europeus. Em constatação, mesmo sendo semelhante a “adesão” das firmas ao ativo intangível 

de inovação (Tabela 2) e relativamente similar o nível de investimento relativo (ver Figura 

11), nota-se que a frequência dos intangíveis de inovação, bem como a diversificação, juntas 

são maiores nas europeias que nas firmas brasileiras – sempre considerando o grupo de 

empresas inscritas em índices de sustentabilidade e agora corroborando o estudo de Arruda, 

Vermulm e Hollanda (2006). 

Fortalecendo ainda mais essa conclusão, dispõem-se nas Tabelas 5 e 6, a seguir, todos 

os valores referentes ao investimento total feito pelas empresas brasileiras e europeias voltado 

aos ativos intangíveis de inovação e o investimento médio, em comparação. 
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Tabela 5 – Investimento total em ativos intangíveis de inovação  

Intangíveis de inovação Grupo 
2010 2011 2012 2013 

Inv. total Inv. total Inv. total Inv. total 

Marcas 

Brasil 1.655.726,00 2.450.214,00 4.944.364,00 5.432.850,00 

Europa 41.657.399,00 64.389.185,00 70.473.777,00 77.134.035,00 

Total 43.313.125,00 66.839.399,00 75.418.141,00 82.566.885,00 

Ativos em desenvolvimento ou 

desenvolvidos internamente 

Brasil 1.621.931,00 2.245.939,00 3.072.899,00 3.745.426,00 

Europa 21.162.318,00 26.176.003,00 25.665.827,00 31.241.920,00 

Total 22.784.249,00 28.421.942,00 28.738.726,00 34.987.346,00 

Patentes 

Brasil 492.968,00 1.266.473,00 1.214.693,00 1.613.416,00 

Europa 13.910.478,00 13.683.931,00 14.010.283,00 17.816.763,00 

Total 14.403.446,00 14.950.404,00 15.224.976,00 19.430.179,00 

Tecnologia 

Brasil 12.011,00 15.600,00 9.540,00 32.436,00 

Europa 7.915.285,00 8.519.120,00 8.903.453,00 9.739.632,00 

Total 7.927.296,00 8.534.720,00 8.912.993,00 9.772.068,00 

Pesquisa e Desenvolvimento 

Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 

Europa 9.378.475,00 15.691.464,00 16.598.709,00 12.570.380,00 

Total 9.378.475,00 15.691.464,00 16.598.709,00 12.570.380,00 

Propriedade intelectual 

Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 

Europa 3.653.018,00 4.047.911,00 4.215.777,00 5.775.113,00 

Total 3.653.018,00 4.047.911,00 4.215.777,00 5.775.113,00 

Direitos autorais 

Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 

Europa 2.182.997,00 2.173.864,00 3.009.522,00 3.103.616,00 

Total 2.182.997,00 2.173.864,00 3.009.522,00 3.103.616,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O que se pode destacar sobre os dados da Tabela 5, basicamente, é a tendência (geral) 

crescente dos investimentos totais em ativos intangíveis de inovação, no Brasil e Europa – as 

exceções são poucas.  

Outro ponto a se dar relevância é o comparativo dos valores, entre esses dois grupos 

de empresas, visto que em alguns casos as firmas europeias investem mais de 14 (quatorze) 

vezes que as companhias brasileiras (ver “Marcas”, ano de 2012 – por exemplo). E mesmo 

quando os recursos intangíveis de inovação são pouco frequentes e recebem níveis um tanto 

quanto menores de investimento, as empresas brasileiras não apontaram registro destes (caso 

das “Propriedades Intelectuais” e dos “Direitos autorais”).  

Destaca-se por último que, mesmo a norma internacional contábil IAS (38), que 

substanciou o CPC 04 (R1), orientando a capitalização do intangível apenas em fase de 

desenvolvimento – devido à mensuração clara dos riscos e benefícios do ativo, as empresas 

estrangeiras divulgaram a nomenclatura da P&D. 

Tabela 6 – Investimento médio em ativos intangíveis de inovação  

Intangíveis de inovação Grupo 
2010 2011 2012 2013 

Inv. médio Inv. médio Inv. médio Inv. médio 

Marcas Brasil 236.532,29 306.276,75 494.436,40 603.650,00 
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Europa 1.735.724,96 2.682.882,71 2.936.407,38 3.353.653,70 

Total 1.397.197,58 2.088.731,22 2.218.180,62 2.580.215,16 

Ativos em desenvolvimento ou 

desenvolvidos internamente 

Brasil 162.193,10 187.161,58 279.354,45 374.542,60 

Europa 1.322.644,88 1.636.000,19 1.604.114,19 1.952.620,00 

Total 876.317,27 1.015.069,36 1.064.397,26 1.345.667,15 

Patentes 

Brasil 61.621,00 140.719,22 121.469,30 179.268,44 

Europa 993.605,57 977.423,64 1.000.734,50 1.272.625,93 

Total 654.702,09 650.017,57 634.374,00 844.790,39 

Tecnologia (know-how) 

Brasil 12.011,00 15.600,00 9.540,00 32.436,00 

Europa 989.410,63 946.568,89 890.345,30 1.217.454,00 

Total 880.810,67 853.472,00 810.272,09 1.085.785,33 

Pesquisa e Desenvolvimento 

Brasil N.A. N.A. N.A. N.A. 

Europa 1.563.079,17 3.138.292,80 3.319.741,80 2.095.063,33 

Total 1.563.079,17 3.138.292,80 3.319.741,80 2.095.063,33 

Propriedade intelectual 

Brasil N.A. N.A. N.A. N.A. 

Europa 1.217.672,67 1.349.303,67 1.405.259,00 1.925.037,67 

Total 1.217.672,67 1.349.303,67 1.405.259,00 1.925.037,67 

Direitos autorais 

Brasil N.A. N.A. N.A. N.A. 

Europa 1.091.498,50 1.086.932,00 1.504.761,00 1.551.808,00 

Total 1.091.498,50 1.086.932,00 1.504.761,00 1.551.808,00 

Nota: N.A. significa não aplicado. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Sobre os dados da Tabela 6, demonstra-se apenas a representação média (divisão do 

recurso total direcionado aos ativos intangíveis de inovação pelo número de empresas que 

fizeram a divulgação desses recursos) do capital intangível de natureza inovadora para Brasil 

e Europa. As conclusões são semelhantes àquelas explanadas mediante a análise e discussão 

dos dados constantes na Tabela 4. No entanto, julga-se essa representação mais apropriada, já 

que ela relativiza o investimento “excluindo” (de certa forma) o efeito do tamanho das firmas. 

Para finalizar a análise descritiva dos ativos intangíveis de inovação, esta pesquisa fez 

com que o ativo total das empresas fosse comparado em relação à presença ou não dos ativos 

intangíveis de inovação e ainda os investimentos em ativos intangíveis de inovação em alusão 

ao setor econômico de atuação – apenas em relação à oportunidade tecnológica.  

Além disso, a pesquisa também buscou confrontar o ativo total das empresas e os 

intangíveis de inovação em relação à economia – em desenvolvimento (Brasil) e desenvolvida 

(Europa). Aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov às variáveis “tamanho da empresa” (ativo 

total), o “investimento em ativos intangíveis de inovação” e a “representatividade” deste em 

relação ao capital intangível se mostraram, constatou-se que elas não tinham distribuição 

normal (p-values de 0,000). Com isso, para o comparativo supramencionado, recorreu-se ao 

teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Os resultados são demonstrados de acordo com as 

Tabelas 7 e 8, dispostas adiante. 
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Tabela 7 – Teste de Mann-Whitney: Grupo 1 – Demais setores; Grupo 2 – Alta ou média alta 

oportunidade tecnológica 

Variáveis comparadas 

(2010) 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Ativo total 
Grupo 1 32 30,72 983,00 

455,00 983,00 -2,739 0,006*** 
Grupo 2 45 44,89 2020,00 

Ativos de 

inovação 

Grupo 1 32 40,34 1291,00 
677,00 1712,00 -0,448 0,656 

Grupo 2 45 38,04 1712,00 

Rep. dos ativos de 

inovação 

Grupo 1 32 40,63 1300,00 
668,00 1703,00 -0,542 0,588 

Grupo 2 45 37,84 1703,00 

Variáveis comparadas 

(2011) 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Ativo total 
Grupo 1 32 30,13 964,00 

436,00 964,00 -2,935 0,003*** 
Grupo 2 45 45,31 2039,00 

Ativos de 

inovação 

Grupo 1 32 39,39 1260,50 
707,50 1742,50 -0,130 0,897 

Grupo 2 45 38,72 1742,50 

Rep. dos ativos de 

inovação 

Grupo 1 32 40,83 1360,50 
661,50 661,50 -0,543 0,543 

Grupo 2 45 37,70 1696,50 

Variáveis comparadas 

(2012) 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Ativo total 
Grupo 1 33 31,09 1026,00 

465,00 1026,00 -2,807 0,005*** 
Grupo 2 45 45,67 2055,00 

Ativos de 

inovação 

Grupo 1 33 40,15 1325,00 
721,00 1756,00 -0,219 0,827 

Grupo 2 45 39,02 1756,00 

Rep. dos ativos de 

inovação 

Grupo 1 33 42,00 1386,00 
660,00 1695,00 -0,840 0,401 

Grupo 2 45 37,67 1695,00 

Variáveis comparadas 

(2013) 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Ativo total 
Grupo 1 33 30,82 1017,00 

456,00 1017,00 -2,898 0,004*** 
Grupo 2 45 45,87 2064,00 

Ativos de 

inovação 

Grupo 1 33 40,02 1320,50 
725,50 1760,50 -0,174 0,862 

Grupo 2 45 39,12 1760,50 

Rep. dos ativos de 

inovação 

Grupo 1 33 42,26 1394,50 
651,50 1686,50 -0,931 0,352 

Grupo 2 45 37,48 1686,50 

Nota: ***Significante a 0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A comparação das médias por postos do porte das empresas, do valor monetário dos 

ativos intangíveis de inovação e da sua representatividade ante o grupo dos ativos intangíveis 

nos quatro anos analisados, em relação ao setor econômico de atuação, demonstrou que existe 

diferença significativa em termos de ativo total.  

Em suma, a um nível de significância de 1% (0,006; 0,003; 0,005 e 0,004) pode-se 

argumentar que as empresas destacadas como de alta ou média alta oportunidade tecnológica 

possuem maior sustentação financeira, pelo montante de ativos à sua disposição.  

A Tabela 8 confronta as mesmas variáveis, porém desta feita com referência à 

condição do país de origem. 
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Tabela 8 – Teste de Mann-Whitney: Grupo 1 (Brasil); Grupo 2 (Europa) 

Variáveis comparadas 

(2010) 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Ativo total 
Grupo 1 25 27,40 685,00 

360,00 685,00 -3,155 0,002*** 
Grupo 2 52 44,58 2318,00 

Ativos de 

inovação 

Grupo 1 25 28,42 710,50 
385,00 710,50 -2,903 0,004*** 

Grupo 2 52 44,09 2292,50 

Rep. dos ativos de 

inovação 

Grupo 1 25 33,50 837,50 
512,50 837,50 -1,509 0,131 

Grupo 2 52 41,64 2165,50 

Variáveis comparadas 

(2011) 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Ativo total 
Grupo 1 25 27,28 682,00 

357,00 682,00 -3,187 0,001*** 
Grupo 2 52 44,63 2321,00 

Ativos de 

inovação 

Grupo 1 25 29,42 735,50 
410,50 735,50 -2,622 0,009*** 

Grupo 2 52 43,61 2267,50 

Rep. dos ativos de 

inovação 

Grupo 1 25 34,58 864,50 
539,50 864,50 -1,210 0,226 

Grupo 2 52 41,13 2138,50 

Variáveis comparadas 

(2012) 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Ativo total 
Grupo 1 26 27,88 725,00 

374,00 725,00 -3,201 0,001*** 
Grupo 2 52 45,31 2356,00 

Ativos de 

inovação 

Grupo 1 26 31,04 807,00 
456,00 807,00 -2,349 0,019** 

Grupo 2 52 43,73 2274,00 

Rep. dos ativos de 

inovação 

Grupo 1 26 35,96 935,00 
584,00 935,00 -0,982 0,326 

Grupo 2 52 41,27 2146,00 

Variáveis comparadas 

(2013) 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Ativo total 
Grupo 1 26 26,73 695,00 

344,00 695,00 -3,519 0,000*** 
Grupo 2 52 45,88 2386,00 

Ativos de 

inovação 

Grupo 1 26 30,62 796,00 
445,00 796,00 -2,476 0,013** 

Grupo 2 52 43,94 2285,00 

Rep. dos ativos de 

inovação 

Grupo 1 26 35,92 934,00 
583,00 934,00 -0,997 0,319 

Grupo 2 52 41,29 2147,00 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Depreende-se da Tabela 8 que as firmas europeias dispõem de média de investimento 

em ativos e ativos intangíveis de inovação estatisticamente diferente e superior àquela obtida 

pelas empresas brasileiras sob análise no período.  

As significâncias são de 1% para o porte (2010 a 2013), também de 1% para os 

intangíveis de inovação (2010 e 2011) e de 5%, ainda para o investimento em intangíveis de 

inovação (marcas, patentes, etc.) em 2012 e 2013.  

Mais uma vez deve-se refletir sobre o papel dos Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) 

e o processo de acumulação tecnológica referidos por Tidd, Bessant e Pavitt (2008), que 

assumidamente são dotados de maior avanço em países desenvolvidos. Além do mais, como 

concluíram em seu trabalho Fernandes, Ferreira e Raposo (2013), existem comportamentos 
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estratégicos – de caráter gerencial voluntarista, à luz de Rosseto e Rosseto (2005) – distintos 

quando assumidos os efeitos dos condutores e inibidores da inovação em diferentes países. 

Por exemplo, o fato de as empresas europeias apresentarem maiores vultos de investimento 

em ativos intangíveis de inovação pode ser decorrente da sua disponibilidade de recursos 

(maiores ativos) e também pela experiência no mercado – abordagem não contemplada pelo 

estudo.  

Ademais, levanta-se a hipótese do efeito da natureza do recurso intangível [atividade 

exploitation – March (1991) e Scandelari (2011), com menores riscos]. O foco dessa 

discussão retorna quando for avaliada a divulgação dos gastos com Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D).  

A próxima variável utilizada como indício do perfil organizacional inovador são as 

patentes registradas em nome das empresas. Essa variável é ressaltada com o referido “status” 

por diversos estudos: Megna e Klock (1993), Deng, Lev e Narin (1999), Kayo et al. (2006), 

Kayo, Teh e Basso (2006), Teh, Kayo e Kimura (2008), Brito, Brito e Morganti (2009), 

Moura e Galina (2009) e Póvoa (2010), entre outros.  

Interessante evidenciar essa perspectiva da inovação (as patentes), assim como os 

dispêndios com P&D, visto que eles, originalmente, pertencem ou são oriundo de práticas 

inovadoras das empresas. No caso dos ativos intangíveis de inovação, à exceção, por 

exemplo, dos intangíveis gerados internamente ou do know-how tecnológico, os demais 

podem ser adquiridos no mercado (patentes e direitos, etc.). De fato, as patentes e o 

desembolso, com pesquisa e desenvolvimento, se configuram como reais esforços das 

empresas em favor do alcance da diferenciação e da construção de barreiras competitivas em 

razão da continuidade operacional das empresas – Schumpeter (1961), Freeman e Soete 

(2008), além de Tidd, Bessant e Pavitt (2008) sustentam essa concepção.  

A Tabela 9 demonstra os dados sobre o registro de patentes pelas empresas brasileiras 

e europeias, para o período de análise.  

Tabela 9 – Empresas com patentes registradas 

Período 
Empresas brasileiras Empresas europeias Grupo 

C/ patentes Total Percentual C/ patentes Total Percentual C/ patentes Percentual 

2010 07 25 28% 35 52 67% 42 55% 

2011 07 25 28% 32 52 62% 39 51% 

2012 12 26 46% 32 52 62% 44 56% 

2013 11 26 42% 34 52 65% 45 58% 

Fonte: Dados da pesquisa. 



137 

 

Para se chegar ao número de empresas e a quantidade de patentes registradas por elas, 

procedeu-se com a menção do nome da empresa, brasileira ou europeia, no espaço destinado 

ao aplicante da invenção.  

O banco de dados do “Espacenet”, responsável pela compilação dos dados de patentes 

dos escritórios europeu, norte-americano e brasileiro, entre outros, dispõe os 500 (quinhentos) 

resultados de busca mais recentes, ordenados (ou não) segundo a ordem cronológica. A 

verificação, para a maioria das empresas, foi realizada de maneira manual, isso devido ao 

número representativo de patentes no período. Também são disponibilizados dados acerca da 

natureza da inovação (produto, processo, método, etc.) – que não eram objeto desta pesquisa 

para avaliação. 

À luz dos dados referidos na Tabela 8, considera-se que há uma quantidade razoável 

de empresas brasileiras depositantes de patentes no período (mínimo de 28 e máximo de 46% 

do total de empresas). Em outras palavras, pode-se afirmar que, neste grupo de empresas, ao 

menos um quarto busca atividades de inovação puras, com intuito da descoberta e apropriação 

dos benefícios econômicos decorrentes delas.  

É importante referendar que o número de firmas “criativas”, por assim dizer, reduziu 

drasticamente quando comparada a variável de inovação (ver Tabela 2). Enquanto que se 

tinha aproximadamente 70% das empresas com intangíveis de inovação reconhecidos em seu 

patrimônio, algo em torno de 36% (em média) tem registros de patentes em sua autoria – isso 

em relação às empresas brasileiras.  

Os dados alusivos às empresas europeias são promissores, porém a queda percebida 

em relação aos ativos intangíveis de inovação também é notória. Para o corte temporal, pelo 

menos 62% das empresas tiveram registradas patentes em seu nome, chegando a, no máximo, 

67% o número de companhias com esta característica de inovação.  

Relativamente, desprezado o “efeito” no tamanho dos grupos (limitação da pesquisa), 

em 2010, por exemplo, o número de firmas europeias com patentes registradas é 5 (cinco) 

vezes superior à quantidade de firmas brasileira – maior “distância” observada nos quatro 

anos. Caso analisado conjuntamente, esse grupo de companhias (sustentáveis segundo os 

índices de bolsa de valores) dispõe de mais da metade de seus elementos com esse indício 

estratégico de inovação.  

Talvez seja cedo, mas há aqui, quem sabe, uma provável evidência das perfis 

estratégicos com foco compartilhado e paralelo na inovação e na sustentabilidade, como 
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indicam os estudos de Barbieri et al. (2010) e Kim (2015). Detalhes mais apurados sobre essa 

análise encontram-se ancorados nas derradeiras subseções deste capítulo. Voltando às 

patentes, a próxima ilustração possui como proposta a explanação sobre a quantidade de 

registros pelas empresas (Figura 13). 

Figura 13 – Número absoluto e médio de patentes para o grupo no período 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

As diferenças entre os dois grupos, que começaram a aparecer quando da descrição 

dos ativos intangíveis de inovação, é agora potencializada com análise do registro de patentes 

pelas empresas de Brasil e Europa.  

Inexoravelmente, as firmas oriundas das economias desenvolvidas (Espanha, França, 

Finlândia, etc.) detém, não só números absolutos, como também valores relativos bem 

superiores àqueles disponibilizados pelas empresas brasileiras. É de se compreender que o 

valor total de registros sofre influência do número de firmas com patentes, todavia, as 

discrepâncias são significativas (701 contra 37 – 2010; 1080 contra 62 –2011; 1966 contra 86 

– 2012; 2274 contra 95 – 2013).  
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Mesmo as médias ainda se demonstram pertencentes a realidades (econômicas e 

institucionais, dentre outros fatores) dissociadas; vê-se que no primeiro ano-base, a média 

europeia é quatro vezes superior à média brasileira. Em 2011 a relação cai para pouco menos 

de quatro; no período seguinte se tem relação de quase nove vezes, caindo para pouco mais de 

sete em 2013.  

Pode-se depreender, hipoteticamente, a seguinte relativização explanatória: para cada 

1 (uma) patente registrada por descoberta, isso no Brasil, mais de 8 (oito) patentes são 

registradas pelas empresas europeias – restringindo-se, obviamente, a análise ao grupo de 

companhias contemplada pelo presente estudo. Um ponto favorável é a ascendência do 

número total de registros (no Brasil: 2011-2010, 2012-2011, 2013-2012 – 68, 39 e 10%, 

respectivamente; Europa: 2011-2010, 2012-2011 e 2013-2012 – 54, 82 e 16% nessa mesma 

ordem). 

A análise descritiva das patentes, como indício de inovação, também é sedimentada 

com o comparativo da evidenciação em relação ao porte das empresas, o setor econômico e a 

economia, se desenvolvida ou não. Outra vez o teste de Kolmogorov-Smirnov foi requerido à 

pesquisa, desta feita para avaliação da normalidade dos dados das patentes (comparada para o 

setor e a economia). O p-value da medida (0,000) sugere a ausência de normalidade e ainda a 

manutenção do teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Os resultados do comparativo estão 

à disposição na Tabela 10. 

Tabela 10 – Teste de Mann-Whitney: comparativos para a variável “patente” 

Variáveis comparada:  

Ativo total 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Emp. sem patente 35 27,84 974,00 

344,00 974,00 -4,000 0,000*** 
Emp. com patente 42 48,31 2029,00 

2011 
Emp. sem patente 38 30,11 1144,00 

403,00 1144,00 -3,444 0,001*** 
Emp. com patente 39 47,67 1859,00 

2012 
Emp. sem patente 34 32,15 1093,00 

498,00 1093,00 -2,519 0,012** 
Emp. com patente 44 45,18 1988,00 

2013 
Emp. sem patente 33 31,58 1042,00 

481,00 1042,00 -2,645 0,008*** 
Emp. com patente 45 45,31 2039,00 

Variáveis comparada:  

Patentes 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Demais setores 32 30,33 970,50 

442,50 970,50 -3,015 0,003*** 
Alt. Oport. Tec. 45 45,17 2032,50 

2011 
Demais setores 32 29,77 952,50 

424,50 952,50 -3,257 0,001*** 
Alt. Oport. Tec. 45 45,57 2050,50 

2012 
Demais setores 33 31,48 1039,00 

478,00 1039,00 -2,794 0,005*** 
Alt. Oport. Tec. 45 45,38 2042,00 

2013 
Demais setores 33 30,50 1006,50 

445,50 1006,50 -3,126 0,002*** 
Alt. Oport. Tec. 45 46,10 2074,50 

Variáveis comparada:  N Média do Soma dos Mann- Wilcoxon Z Asymp. 
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Patentes Rank Ranks Whitney W Sig. (2-

tailed) 

2010 
Emp. Brasil 25 25,94 648,50 

323,50 648,50 -3,733 0,000*** 
Emp. Europa 52 45,28 2354,50 

2011 
Emp. Brasil 25 27,82 695,50 

370,50 695,50 -3,242 0,001*** 
Emp. Europa 52 44,38 2307,50 

2012 
Emp. Brasil 26 30,08 782,00 

431,00 782,00 -2,712 0,007*** 
Emp. Europa 52 44,21 2299,00 

2013 
Emp. Brasil 26 29,35 763,00 

412,00 763,00 -2,912 0,004*** 
Emp. Europa 52 44,58 2318,00 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A análise estatística delineada e disposta por meio da Tabela 10 expõe passíveis de se 

fazer algumas evidências pertinentes. Na ordem estruturada, deve-se colocar, primeiro, que o 

tamanho das empresas é, em média, superior no agrupamento de firmas com patentes, isso nos 

quatro períodos avaliados (significâncias estatísticas de 1 e 5%). Imediatamente se remonta às 

advertências da literatura que mostram ser o tamanho das empresas um fator determinante da 

capacidade em inovação – falando-se aqui apenas do registro de patentes.  

Como defendem os estudos de Kannebley Júnior, Porto e Pazello (2004), Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008), e Queiroz e Podcameni (2014), a explicação reside na questão da 

aversão ao risco [investimento voltado para inovações explorativa – conforme elucida o 

trabalho de March (1991)]. As empresas que dispõem de maiores recursos aceitam financiar 

as atividades de inovação de ruptura. Além do mais, pesa a maior economia de escala e a 

acessibilidade ao financiamento estrangeiro. Esses autores lembram que uma solução 

interessante para as empresas ditas “menores” é estabelecer parcerias com compartilhamento 

de custo e acessibilidade à inovação. 

Outro aspecto evidenciado a partir dos dados da Tabela 9 é a provável interferência do 

setor econômico de atuação na capacidade de inovação das empresas. Com a categorização da 

presente pesquisa, seguindo aquilo que a OCDE preconiza, mesma empregada por Kannebley 

Júnior, Porto e Pazello (2004), Furtado e Carvalho (2005) e Rauen e Furtado (2014), observa-

se que no agrupamento setorial denominado de alta ou média alta intensidade tecnológica, vê-

se maior média de patentes registradas, com níveis satisfatórios de significância – de 1% nos 

quatro anos da análise. Por essa razão é razoável conceber que, neste conjunto de empresas, o 

setor pode ter alguma interferência (positiva, neste caso) na produção intelectual – patentes. 

Em Malachias e Meireles (2009) obteve-se que o setor de tecnologia da informação e ainda o 

ambiente tecnológico tinham poder de favorecer a inovação nas organizações, resultando em 

ganhos potenciais em termos de desempenho inovador e econômico, segundo os autores.  
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No trabalho de Furtado e Carvalho (2005), todavia, há reflexão sobre a distribuição da 

inovação nos setores econômicos no Brasil – não haveria convergência entre a estrutura de 

países como a França, Espanha ou Estados Unidos, por exemplo. Isso, de certa forma, ratifica 

a evidência constante no comparativo entre economias.  

A análise descritiva antecipou a conclusão tida no teste de Mann-Whitney – a média 

dos registros de patentes nos países europeus superior ao de patentes no Brasil. Abdi e Senin 

(2014) expõem no seu ensaio teórico como a cultura da firma exerce pressão sobre o 

aprendizado organizacional em inovação. Sendo as realidades captadas distintas (Brasil versus 

Europa), logo os Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) podem impor esse contraste 

(LUNDVALLet al., 2002; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Esta pesquisa reconhece que construir barreiras competitivas decorre prontamente do 

esforço inovativo e, por seu turno, dela se origina a edificação das vantagens competitivas, 

unificando os conceitos-chave de Penrose (1959), Schumpeter (1961) e Porter (1989) – ideia 

premente no referencial teórico constituído pelo presente estudo.  

Aqui também se admite que o registro de patentes é uma consequência do esforço em 

inovação (intangíveis de inovação da mesma forma, mas como fora dito, não se tem certeza 

sobre a criação interna ou aquisição do recurso no mercado). Exceto pelo fato de algum 

pequeno percentual de descobertas nascer de um processo completamente randômico, 

pressupõe-se que o investimento em P&D seria o primeiro meio de se mensurar como a 

empresa tem se comprometido com a construção de um perfil organizacional inovador – 

Furtado, Quadros e Domingues (2007) e Faro e Faro (2010) asseguram que o P&D é um 

importante indicador da capacidade de inovação, enquanto que Gu e Li (2003), Kupfer e 

Rocha (2005), Brito, Brito e Morganti (2009), entre outros, usam-no como medida em seus 

estudos. 

Bem, a última das variáveis de inovação, de cunho quantitativo, avaliada pelo estudo é 

justamente o desembolso feito pelas empresas brasileiras e europeias investigadas em P&D. 

Há de se recordar que a atividade de pesquisa e desenvolvimento tem caráter de ruptura ou de 

exploração (exploration), seguindo o conceito de March (1991), portanto, com maiores graus 

de incerteza e risco e resultados incertos.  

A Tabela 11 apresenta o número de empresas que fez a divulgação do investimento em 

P&D no período em questão. 
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Tabela 11 – Evidenciação do investimento em P&D em notas explicativas pelas empresas 
Grupo P&D evidenciado 2010 2011 2012 2013 

Brasil 

Sim 07 28% 06 24% 06 23% 06 23% 

Não 18 72% 19 76% 20 77% 20 77% 

Soma 25 100% 25 100% 26 100% 26 100% 

Europa 

Sim 42 81% 42 81% 41 79% 40 77% 

Não 10 19% 10 19% 11 21% 12 23% 

Soma 52 100% 52 100% 52 100% 52 100% 

Total 

Sim 49 64% 48 62% 47 60% 46 59% 

Não 28 36% 29 38% 31 40% 32 41% 

Soma 77 100% 77 100% 78 100% 78 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Segundo a Tabela 11, considerando o grupo como um todo nos quatro períodos, toma-

se que a amostra de empresas brasileiras e europeias, com atividades industriais, inscritas em 

índices de sustentabilidade nas bolsas BM&FBovespa e NYSE Euronext são majoritariamente 

inovadoras – considerando-se o critério do investimento em pesquisa e desenvolvimento.  

Em média, 61% das empresas realizaram algum dispêndio em atividades do tipo 

exploration. Na lógica da RBV, a diferenciação entre as firmas reside em ativos singulares, de 

difícil replicação, específicos das empresas. Explorar esses recursos concede às organizações 

posições favoráveis no mercado. Se a inovação pressupõe a busca por produtos, processos, 

métodos, etc., novos, então eis aqui a essência teórica defendida por Barney (1996) e Priem e 

Butler (2001) materializada. Kim (2015) destaca que as empresas que direcionam os seus 

recursos para a inovação de ruptura têm maior potencial de inovação. Enquanto isso, no 

trabalho de Teh, Kayo e Kimura (2008) destaca-se que com a inovação se pode alcançar tanto 

a sustentação como a viabilidade econômica da atividade, gerando a vantagem competitiva. 

Mesmo com essa discussão formulada, de que a atividade de inovação é essencial para 

a sobrevida da organização (FREEMAN; SOETE, 2008) e que por meio dela são constituídas 

vantagens competitivas reais (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008), a evidência das empresas 

brasileiras, em confronto com a realidade europeia, neste grupo de empresas, é discrepante. Se 

no Brasil, das 26 empresas investigadas, apenas 23% investe em P&D; das firmas europeias, 

77% dispõem de recursos para a inovação “de alto risco” – isso em 2013, apenas. O panorama 

nos demais anos acaba se repetindo.  

Admitir que outros fatores imperam na tomada decisória acerca do engajamento em 

inovação (foram mencionados no referencial o tamanho, o setor, a experiência, o ciclo de vida 

dos produtos, a economia, o risco, as parcerias organizacionais, as fontes de capital, se 

nacional ou estrangeiro, etc.) é minimamente coerente para se explicar quão “atrasadas” as 

empresas brasileiras se mostram frente às europeias – ressaltando, uma vez mais, neste grupo 
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de firmas e no período em questão. Como destacaram Arruda, Vermulm e Hollanda (2006), a 

inovação no Brasil é considerada incremental (“atualização de produtos e processos), ou seja, 

do tipo exploitation, priorizando-se o menor risco, em detrimento dessa busca por liderança 

competitiva de longo prazo. Sem dúvidas, essa ponderação corrobora o tímido desempenho 

das empresas brasileiras em relação à divulgação de P&D em suas notas explicativas às 

demonstrações contábeis (Tabela 10). 

Ainda sobre a evidenciação do investimento em P&D, a Figura 14 demonstra o nível 

de financiamento dessa atividade de inovação pelas empresas que o divulgaram. 

Figura14 – Investimento em P&D: Brasil versus Europa 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O que se pode perceber, com base na Figura 14, que não só a evidenciação europeia é 

superior àquela obtida pelas empresas brasileiras, como o nível de investimento despendido às 

atividades de pesquisa e desenvolvimento. Somados os investimentos totais em cada ano-base 

o que se nota é a concentração maciça desses recursos nas empresas pertencentes a economias 

desenvolvidas (mais de 99% entre 2010 e 2013). Mesmo com o investimento relativizado, ou 

seja, equacionado o montante pelas empresas que o evidenciam, a diferença continua elevada.  
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A relação das médias em 2010 se configura da seguinte forma: para cada R$ 1,00 

empregado em P&D pelas firmas brasileiras analisadas, as europeias investem R$ 32,00 

(lembrando que são apenas sete empresas brasileiras contra 42 europeias) – chegou-se ao 

valor pela divisão das duas médias, por exemplo, R$ 2.366.141,00/R$ 73.298,00. A relação 

em 2011 é de cada R$ 1,00 para R$ 31,00; em 2012 é de cada R$ 1,00 para R$ R$ 33,00; em 

2013 é de cada R$ 1,00 para R$ 40,00, aproximadamente. Oportunamente, todas as 

ponderações feitas à luz dos dados apresentados na Tabela 10 são referendadas pelas 

evidências explicitadas por meio da Figura 14, certamente.  

Complementando a análise descritiva da medida de inovação “P&D”, recorre-se outra 

vez ao comparativo da variável em relação ao tamanho das empresas, ao setor econômico de 

atuação (oportunidade tecnológica), e aos grupos de Brasil e Europa. O teste de normalidade 

para o investimento em P&D (p-value = 0,000) fez com que a comparação não-paramétrica 

fosse efetuada pela estatística de Mann-Whitney, como demonstra a Tabela 12. 

Tabela 12 – Comparativo do investimento em P&D 

Variáveis comparada:  

Ativo total 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Emp. sem P&D 28 27,46 769,00 

363,00 769,00 -3,420 0,001*** 
Emp. com P&D 49 45,59 2234,00 

2011 
Emp. sem P&D 29 26,66 773,00 

338,00 773,00 -3,764 0,000*** 
Emp. com P&D 48 46,46 2230,00 

2012 
Emp. sem P&D 31 28,13 872,00 

376,00 872,00 -3,599 0,000*** 
Emp. com P&D 47 47,00 2209,00 

2013 
Emp. sem P&D 32 28,75 920,00 

392,00 920,00 -3,494 0,000*** 
Emp. com P&D 46 46,98 2161,00 

Variáveis comparada:  

P&D 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Demais setores 32 32,03 1025,00 

497,00 1025,00 -2,362 0,018** 
Alt. Oport. Tec. 45 43,96 1978,00 

2011 
Demais setores 32 32,28 1033,00 

505,00 1033,00 -2,284 0,022** 
Alt. Oport. Tec. 45 43,78 1970,00 

2012 
Demais setores 33 32,94 1087,00 

526,00 1087,00 -2,262 0,024** 
Alt. Oport. Tec. 45 44,31 1994,00 

2013 
Demais setores 33 32,30 1066,00 

505,00 1066,00 -2,489 0,013** 
Alt. Oport. Tec. 45 44,78 2015,00 

Variáveis comparada:  

P&D 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Emp. Brasil 25 21,00 525,00 

200,00 525,00 -5,017 0,000*** 
Emp. Europa 52 47,65 2478,00 

2011 
Emp. Brasil 25 20,72 518,00 

193,00 518,00 -5,110 0,000*** 
Emp. Europa 52 47,79 2485,00 

2012 
Emp. Brasil 26 21,58 561,00 

210,00 561,00 -5,102 0,000*** 
Emp. Europa 52 48,46 2520,00 

2013 
Emp. Brasil 26 22,12 575,00 

224,00 575,00 -4,965 0,000*** 
Emp. Europa 52 48,19 2506,00 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados expressos na Tabela 12, em relação ao tamanho das firmas, corroboram 

os achados de Kannebley Júnior, Porto e Pazello (2004), Kupfer e Rocha (2005) e 

Zemplinerová e Hromádková (2012).  

O teste de médias evidenciou que nas empresas com investimento em P&D, a média 

dos ativos totais, ou seja, o conjunto de todos os bens e direitos à disposição das empresas à 

geração de benefícios econômicos futuros, era maior que aquele configurado no grupo das 

empresas sem investimento em P&D – entre 2010 e 2013, com significâncias de 1%. A 

disponibilidade de recursos, de fato, interfere na postura estratégica inovadora, como a 

literatura sugere, na amostra abarcada pela pesquisa. Além dessa informação, raciocínio quase 

que idêntico pode ser feito em alusão aos setores e sua oportunidade tecnológica.  

Quando se comparou a média de investimento em P&D, obteve-se que os setores com 

alta ou média-alta oportunidade tecnológica despendiam mais recursos para este tipo de 

inovação. Aqui as ponderações são distintas, pois o que se leva em consideração da relação de 

interferência são variáveis tais como a competitividade e a concorrência do setor, ou ainda o 

efeito regulatório como possível incentivador do comprometimento da organização com a 

inovação – significâncias de até 5% nos quatro anos contemplados. Como o capital de origem 

estrangeira é considerado como de maior propensão ao risco inerente aos investimentos em 

inovação (KUPFER; ROCHA, 2005), e seguindo as sinalizações relativas ao estudo descritivo 

do investimento em P&D nas duas economias, os resultados encontrados de Brasil Europa são 

um tanto quanto previsíveis (significâncias de 1%, no período, com médias superiores para o 

grupo de empresas europeias). 

Em linhas gerais, pode-se concluir, para a amostra em análise, que as firmas europeias 

dispõem de maior diversidade e investimento bruto em ativos intangíveis de inovação. Sobre 

as empresas brasileiras, tanto o número de patentes, quanto o dispêndio em P&D, são muito 

menores em relação ao grupo da Europa, em todo o período.  

Os resultados preliminares da pesquisa sugerem maior comprometimento com 

atividade de inovação, dos tipos exploitation e exploration, em economias desenvolvidas. 

Adicionalmente, o tamanho das empresas e ainda o setor econômico onde ela atua, parecem 

interferir nas medidas de inovação das firmas – as evidências são suportadas pela literatura 

pertinente. 
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Esta pesquisa considera que o cenário onde as firmas desempenham suas atividades-

fim é regido por um processo constante de mudanças complexas. Elas têm, necessariamente, 

de almejar a adaptação ao ambiente externo e sua complexidade, que interferem nos arranjos 

organizacionais (BATAGLIA etal., 2009; PEREIRA et al., 2010). Sabe-se que os incentivos 

competitivos das empresas resultam desse “movimento” rumo à adaptação e formulação das 

estratégias (JACOMETTI; BULGACOV, 2012). Pensando dessa forma, a adesão estratégica é 

a variável constante às firmas – isso se dela dependem a competitividade e sobrevivência, em 

última análise. Logo, o que as diferencia, em termos de estrutura (performance) por exemplo, 

é o foco na conversão da barreira em construção e asseguração de vantagem competitiva (para 

BOREINSTEIN, 1999; ROSSETO; ROSSETO, 2005) – evidentemente esta é ideia basilar da 

RBV. 

Dessa maneira, a divulgação das informações é o meio pelo qual o mercado interpreta 

e reage em relação às empresas, como depõem Vicenti, Gomes e Machado (2013) e Sunder 

(2014). Por essas razões esta pesquisa investiga informações divulgadas pelas empresas ou até 

disponíveis aos stakeholders.  

Nesse sentido, o último indício de inovação avaliado é o Índice de Transparência em 

Inovação (ITI), proposto de acordo com a métrica de Gu e Li (2003). Os autores sugerem a 

análise qualitativa da informação sobre inovação voltada às organizações com dispêndios 

financeiros em P&D. Este estudo, no entanto, optou pela não discriminação das empresas, por 

três razões: (i) a própria OCDE, por meio do seu Manual de Oslo (2005), é taxativa ao afirmar 

que a inovação pode ocorrer em qualquer setor e, por que não, qualquer firma; (ii) a pesquisa 

tem como propósito confrontar empresas denominadas, pela divulgação, como “mais” ou 

“menos” inovadoras; e (iii) as medidas tomadas anteriormente não são únicas formas de 

desenvolver estimação sobre o perfil estratégico da organização com a inovação – seria 

imprudente ou prematuro excluir as empresas por essa razão. Estabelecidas todas essas 

prerrogativas, vê-se na Tabela 13, apresentados, os primeiros resultados em torno do Índice de 

Transparência em Inovação. 

Tabela 13 – Estatística descritiva do ITI relativa aos grupos de empresas 

Grupo Período Observações 
Mínimo Mediana Máximo Média 

Itens % Itens % Itens % Itens % 

Brasil 

2010 25 0,0 0,0% 1,0 5,3% 11,0 57,9% 2,3 12,0% 

2011 25 0,0 0,0% 2,0 10,5% 10,0 52,6% 2,6 13,5% 

2012 26 0,0 0,0% 2,0 10,5% 11,0 57,9% 2,5 13,0% 

2013 26 0,0 0,0% 1,5 7,9% 10,0 52,6% 2,5 13,0% 

Europa 
2010 52 0,0 0,0% 3,0 15,8% 8,0 42,1% 3,6 18,7% 

2011 52 0,0 0,0% 4,0 21,1% 8,0 42,1% 3,7 19,4% 
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2012 52 0,0 0,0% 4,0 21,1% 9,0 47,4% 4,0 20,0% 

2013 52 0,0 0,0% 4,0 21,1% 9,0 47,4% 4,0 20,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Com a análise dos dados na Tabela 13, pode-se perceber que o nível de divulgação do 

ITI nos relatórios da administração é baixo (deve-se lembrar que as informações componentes 

do referido índice não são compulsórias, tampouco dispõem de estrutura formal prévia para a 

realização de disclosure).  

As médias no Brasil oscilam entre 12 e 13,5% no período, enquanto que para os dados 

europeus os valores variam no intervalo de 18, 7 e 20,3%, mas de maneira ascendente. As 

medianas, em geral próximas das médias, indicam que dois grupos de firmas se formaram: (i) 

aquelas com níveis tímidos de informações sobre a atividade de inovação; e (ii) aquelas com 

valores medianos, chegando a 57,9% no Brasil e 47,4% na Europa. Deve-se salientar que em 

todo o período houve relatórios onde não foram identificadas as informações buscadas por 

esta pesquisa, resultando assim em valores mínimos nulos para o ITI. Se Cunha e Ribeiro 

(2008) assumem que as informações divulgadas carecem de atenção específica nas empresas, 

pois são elementos-chave no intermédio firma-mercado, no escopo da informação relativa à 

inovação, os resultados demonstram-se inexpressivos para o grupo, como um todo. 

Vicenti, Gomes e Machado (2013), também analisando a divulgação de informações 

tocantes à atividade de inovação em relatórios da administração, desta feita a partir de índice 

formulado com base nos tipos de informação sugeridos pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005), 

obtiveram que 41% da sua amostra de 17 empresas teve divulgação nula. Coutinho e Silva e 

Reis (2012), também no contexto brasileiro, analisando o relatório da administração de 114 

empresas, com auxílio do ITI de Gu e Li (2003), chegaram à “abstenção” de 26,3%. Para esta 

pesquisa, os resultados nulos se apresentaram com participação média de 32% no grupo das 

brasileiras e 10,5% nas europeias. Já o trabalho de Gu e Li (2003), realizado com 140 firmas 

dos Estados Unidos que divulgaram investimentos em P&D no período de análise, evidencia 

ITI nulo em 25% da amostra, com mediana de apenas 2 (dois) itens evidenciados.  

Sobre o ITI global dos grupos nos quatro anos, ou seja, a relação entre o total de itens 

divulgados e o total de itens possíveis, a Figura 15 expõe os resultados. 
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Figura 15 – ITI global dos grupos no período 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Caso haja dúvidas sobre o cálculo do “ITI global”, esta pesquisa toma como exemplo 

o ano-base de 2010 para dirimir dúvidas. Como naquele período o número de empresas, para 

Brasil e Europa, era, respectivamente, 25 e 52 companhias industriais, então o total possível 

de itens evidenciados seria: (i) 19 (itens do ITI) x 25 (empresas) = 475; (ii) 19 (itens do ITI) x 

52 (empresas) = 988. Se as empresas, após a análise de conteúdo dos relatórios realizada neste 

estudo, relataram 57 (Brasil) e 185 (Europa) itens, logo o ITI global é obtido equacionando os 

valores obtidos pelo total possível: Brasil (57/475 = 12,0%); Europa (185/988 = 18,7%). Para 

se chegar aos demais números dos outros períodos o procedimento é idêntico.  

Destaca-se que a Figura 15 evidencia superioridade na divulgação das empresas 

europeias ante as brasileiras, com diferenças que se encontram no intervalo de 5,9 e 7,3% - 

cabe a esta pesquisa examinar se essas diferenças são, de fato, significativas.  

Antes, porém, deve-se fazer breve esboço sobre a divulgação do ITI por dimensão 

(informações sobre a estratégia de inovação, sobre avanços da inovação e sobre 

desenvolvimento ou compra de tecnologia). Os resultados para o ITI por dimensão são 

dispostos adiante, na Tabela 14.  

Tabela14 – ITI global por dimensão: A (estratégia de inovação), Dimensão B (avanços da 

inovação) e Dimensão C (desenvolvimento ou compra de tecnologia) 

Dimensão 
2010 2011 2012 2013 

Brasil Europa Brasil Europa Brasil Europa Brasil Europa 

A 35 18% 132 32% 43 22% 134 32% 42 20% 128 31% 45 22% 134 32% 

B 9 6% 20 6% 10 7% 18 6% 15 10% 31 10% 10 6% 29 9% 

C 13 10% 33 26% 11 9% 40 32% 7 6% 29 23% 9 7% 38 30% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os resultados do ITI por dimensão seguem o raciocínio aplicado ao desenvolvimento 

da Figura 15. Com maior divulgação nos quatro anos, observa-se que houve maior disclosure 

em relação à estratégia de inovação. No estudo de Coutinho e Silva e Reis (2012) obteve-se 

uma conclusão convergente, com resultados de 19,2% para a dimensão “A”, dimensão “B” 

com 10,4% e 8,6% na dimensão “C”.  

Interessante observar que no Brasil, para essa amostra, as informações sobre 

desenvolvimento ou compra de tecnologia foram maiores que avanços em inovação (em 2010, 

2011 e 2013). O grupo europeu parece dispor de maior preocupação com divulgações 

relativas ao desenvolvimento ou compra de tecnologia, em similaridade com o resultado das 

empresas brasileiras, porém em todo o corte temporal investigado. Este estudo considera que 

essa evidência converge com a literatura, porque é naturalmente concebível que haja mais 

divulgação sobre a estratégia (esse seria o primeiro passo tomado pelas empresas rumo à 

construção do perfil estratégico com atividades de inovação), depois sobre aquisições e, por 

último no que tange aos avanços. É mais acessível adquirir inovação ou buscar o viés do 

incremento ou exploitation; por outro lado a estratégia de ruptura tem menor retorno e maior 

risco. 

Sobre o nível de divulgação dos itens componentes do ITI, individualmente, medido 

pelo número de firmas que dispôs as informações nos relatórios de administração, sendo elas 

localizadas no processo de coleta, a Tabela 15 apresenta os resultados. 

Tabela 15 – Número de empresas por item divulgado no período 

ITI 
Dimensão 1 Dimensão 2 Dimensão 3 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 C15 C16 C17 C18 C19 

Brasil 6 9 3 3 3 7 2 2 2 2 1 3 1 0 11 2 0 0 0 

Europa 26 30 26 0 2 40 8 0 2 7 11 0 0 0 7 20 0 0 6 

2010 

Brasil 9 12 6 2 3 8 2 1 4 1 3 1 1 0 9 2 0 0 0 

Europa 33 28 24 0 0 41 8 0 2 4 12 0 0 0 10 24 0 0 6 

2011 

Brasil 7 12 3 4 1 8 5 2 7 2 3 2 1 0 6 1 0 0 0 

Europa 32 27 28 0 0 42 7 2 5 7 9 0 0 0 8 25 0 0 6 

2012 

Brasil 9 11 5 3 3 9 4 1 5 1 4 0 0 0 7 2 0 0 0 

Europa 35 27 26 0 0 40 6 0 12 7 9 0 1 0 9 23 0 0 6 

2013 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Da Tabela 14 depreende-se que há intenção das empresas de descrever, mesmo que de 

maneira geral nos relatórios, as estratégias delineadas, o foco do plano de inovação (maioria é 

preocupada com inovações de produtos) e as metas preconizadas pelo planejamento – itens 
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A1 ao A3. Uma informação frequentemente divulgada eram as cifras destinadas à atividade 

de inovação que muitas vezes coincidiam com o investimento em P&D (item A6). Ainda 

sobre a primeira dimensão do ITI, observa-se que foram encontradas poucas empresas 

divulgando parcerias ou aquisições de empresas com novas tecnologias, talvez porque as 

empresas não tenham ou não optem por tal divulgação. Parte das observações, principalmente 

firmas europeias, detalharam as equipes de pesquisa ou funcionários envolvidos com as 

atividades de pesquisa e desenvolvimento (item B11).  

Na dimensão sobre desenvolvimento ou compras de tecnologia, muitas empresas 

relataram o lançamento de novos produtos no mercado, além de fornecerem dados sobre o 

lançamento ou licenciamento de patentes naquele período para o mercado (itens C15 e C16). 

Um dado interessante demonstra que apenas empresas europeias (seis no total) apontaram 

informações sobre litígios envolvendo propriedade intelectual ou patentes (item C9).  

Não foram encontradas, por esta pesquisa, informações sobre adequação dos 

cronogramas de projetos de P&D, transferências ou vendas de inovação, ou acordo de novos 

produtos (tens B14, C17 e C18).  Outro ponto importante refere-se ao fato de que em 

pouquíssimos itens as empresas brasileiras conseguiram superar as europeias – resguardas as 

limitações do número de empresas ser distinto e dos eventuais desvios decorrentes da análise 

de conteúdo (A4, A5, B12 e B13 – em todo o período). 

A fim de ilustrar mais claramente o conteúdo informacional relatado nos Relatórios de 

Administração das empresas, o Quadro 13 apresenta a transcrição de alguns trechos extraídos. 

Quadro 13 – Trechos extraídos dos relatórios da administração sobre a atividade de inovação 
A Companhia investiu ainda cerca de R$ 200 milhões na área de inovação e tecnologia, realizando o 

lançamento de 13 novas resinas, contribuindo para o desenvolvimento de novas aplicações de produtos 

plásticos e para o desempenho da cadeia brasileira (Braskem, 2013, grifo nosso). 

Destacamos os investimentos na área de inovação que totalizaram cerca de R$ 200 milhões, uma alta de 

30% em relação ao ano anterior (...) (Braskem, 2012, grifo nosso). 

Tendo em vista a importância das atividades de P&D para o desenvolvimento nacional e a importância da 

indústria aeronáutica como estratégica para a inovação tecnológica, a Embraer participa ativamente das 

discussões com as principais lideranças empresariais e o governo para fortaleceras políticas públicas 

destinadas a fomentar o Sistema Nacional de Inovação (Embraer, 2011, grifo nosso). 

Em novembro de 2011, foi anunciado um projeto com a Fapesp e a Boeing voltado à pesquisa e 

desenvolvimento de combustível de aviação bioderivado, sustentável e economicamente eficiente (Embraer, 

2011, grifo nosso). 

Em 2011, submetemos 23 depósitos de pedidos de patente e recebemos 17 concessões, de desenhos 

industriais e invenções (Embraer, 2011, grifo nosso). 

O índice de inovação foi de 64,8% (65,7% em 2010), mantendo o patamar dos últimos anos.  Lançamos 168 

produtos em 2011, com destaque para o relançamento da linha Natura EKOS e as novas linhas Higeia e 

VôVó (Natura, 2011, grifo nosso). 

Houve avanços na compreensão de novas tecnologias de branqueamento, resultando em menor consumo 

de químicos. Além disso, em 2011 foram intensificados os estudos sobre ageraçãode biocombustíveis e 

bioprodutosa partir dabiomassa, abrindo novas oportunidades para a Fibria (Fibria, 2011, grifo nosso). 

Em 2013 anunciamos duas parcerias importantes na área de inovação: com a Embraer, para, cooperação 
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tecnológica no segmento de materiais renováveis, e com a SweTree Technologies, para o desenvolvimento 

de clones aprimorados de eucalipto (Fibria, 2013, grifo nosso). 

Nós nos concentramos em envolvimento precoce na criação de novas tecnologias, fortes contribuições para 

o trabalho de normalização e desenvolvimento dos direitos de propriedade intelectual. Fomos pioneiros 

no desenvolvimento de comutação digital de AXE, GSM, WCDMA / HSPA e LTE, resultando em 30 mil 

patentes concedidas. Em 2011, aumentamos nosso investimento em P&D para fortalecer ainda mais nossa 

liderança em tecnologia e atualmente temos mais de 22.000 funcionários em P&D (Ericsson, 2011, grifo 

nosso, tradução livre). 

A mais recente inovação é Luna®, uma família de produtos para controlar fungos problema que se 

espalham através de campos e de ataque numerosas culturas, incluindo frutas de caroço (...). O Grupo Bayer 

detém atualmente cerca de 78.000 patentes ou pedidos de patentes" (Bayer, 2010, grifo nosso, tradução 

livre). 

Assim, em 2013, a Essilor International e suas subsidiárias integrais alcançaram um recorde histórico em 

termos de apresentação de novas invenções mediante a apresentação de 107 pedidos de patentes naquele 

ano. (...) Todos os anos, o Grupo lança mais de 200 novos produtos. Este número elevado reflete o aumento 

da personalização de lentes e o desejo do grupo para atender a solicitações especiais (Essilor, 2012, grifo 

nosso, tradução livre). 

A fim de proteger sua tecnologia e produtos chave capacidades, a Companhia arquiva geralmente pedidos 

de patentes em países onde muitos de seus principais clientes e concorrentes estão localizados. No final 

do ano de 2013, o portfólio da Companhia composta de 277 invenções protegidas, incluindo 50 novas 

invenções em 2013 (Dassault, 2013, grifo nosso, tradução livre). 

17.000 pessoas envolvidas em atividades de P&D em 77 centros (Fiat, 2011, grifo nosso, tradução livre). 

Um processo de violação de patente contra a UCB por AAIPharma nos EUA para as vendas de produtos de 

omeprazol: (...) (UCB, 2012, grifo nosso, tradução livre). 

O Grupo enfrenta significativos processos judiciais, investigações governamentais e auditorias, incluindo 

alegações de violações da lei de valores mobiliários, reclamações relacionadas a questões de emprego, de 

patentes e litígios de propriedade intelectual, direito do consumidor e reivindicações auditorias fiscais" 

(Sanofi, 2010, grifo nosso, tradução livre). 

Processos litigiosos referentes a patentes Intuniv do Grupo estão em andamento. Para mais informações, 

consulte a Nota 20 "Compromissos e contingências" para as demonstrações financeiras consolidadas (Shire, 

2010, grifo nosso, tradução livre). 

Fonte: Informações extraídas dos relatórios da administração das empresas brasileiras e europeias.  

Como se percebe através do Quadro 14, as informações relatadas pelas empresas são 

dotadas de grande diversidade com ausência de estruturas convergentes quanto ao disclosure. 

Por ser um meio para informações de caráter compulsório ou voluntário (VICENTI; GOMES; 

MACHADO, 2013), é provável que essa característica favoreça essa miscigenação de relatos 

acerca das estratégias das empresas. Corroborando as evidências, para Coutinho e Silva e Reis 

(2012), isso acaba dificultando a identificação dos aspectos qualitativos apontados no relato 

da administração alusivos à atividade de inovação. Outra explicação apontada pelos autores 

versa sobre a dificuldade dos gestores em identificar, mensurar e divulgar a inovação, graças à 

sua complexidade inerente. 

O próximo passo desta pesquisa que consolida a análise das medidas de inovação está 

na comparação dos índices do ITI em relação ao tamanho das empresas, aos setores e também 

em relação às economias. Depois, buscou-se realizar o contraste do nível de informação sobre 

a inovação (métrica qualitativa) ante a segregação das empresas em dois grupos: (i) firmas 

com e sem ativos intangíveis de inovação; (ii) firmas com e sem patentes; e (iii) firmas com e 

sem P&D evidenciados. Segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov aplicado ao ITI, concluiu-
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se que não havia normalidade na distribuição dos dados contínuos do índice (p-values: 0,000; 

0,024; 0,007; e 0,016). Como a medida para o tamanho também era contínua, esta pesquisa 

fez opção pela realização da correlação de Spearman (teste não paramétrico de correlação) a 

fim de satisfazer o propósito do exame da relação entre porte e o ITI.  

Com a Tabela 16 são observados os resultados para os quatro anos avaliados. Sobre o 

comparativo com as informações de setor e economia (medidas dicotômicas), a pesquisa volta 

a realizar o teste de Mann-Whitney à comparação de médias de medidas que não apontaram 

normalidade. Os resultados para esta última análise são estruturados na Tabela 17. 

Tabela 16 – Correlação de Spearman: tamanho versus ITI 
Período Variáveis Núm. Observações Coeficiente: Rô de Spearman Significância 

2010 Tamanho x ITI 77 0,504 0,000*** 

2011 Tamanho x ITI 77 0,453 0,000*** 

2012 Tamanho x ITI 78 0,486 0,000*** 

2013 Tamanho x ITI 78 0,372 0,000*** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 16, conclui-se que, neste grupo, o porte das empresas, medido 

pelo ativo total, correlaciona-se positivamente ao ITI, nos quatro anos de análise. O p-value 

em todo o período é inferior a 1%. O coeficiente de determinação (r²), no entanto, é capaz de 

explicar com maior acuraria a relação entre as duas variáveis. Em 2010, por exemplo, a taxa 

de variação do ITI que é explicada pela variação do porte é de 25,4%. Nos demais períodos os 

valores chegam a 20,5%, 23,6% e 13,8%, apenas. De maneira simplificada, com a média de r² 

entre 2010 e 2013, quase 21% da variação dos pontos que circundam as médias de porte e ITI 

pode ser explicada pela interação entre disponibilidade de recursos e disclosure em inovação. 

Na Tabela 17 coexistem os comparativos do ITI médio dos períodos em referência ao 

setor (oportunidade tecnológica) e à economia (Brasil e Europa). 

Tabela 17 – Comparativo do ITI em referência ao porte e economia 

Variáveis comparada:  

ITI 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Demais setores 32 34,47 1103,00 

575,00 1103,00 -1,516 0,129 
Alt. Oport. Tec. 45 42,22 1900,00 

2011 
Demais setores 32 34,80 1113,50 

585,50 1113,50 -1,402 0,161 
Alt. Oport. Tec. 45 41,99 1889,50 

2012 
Demais setores 33 32,97 1088,00 

527,00 1088,00 -2,201 0,028** 
Alt. Oport. Tec. 45 44,29 1993,00 

2013 
Demais setores 33 34,44 1136,50 

575,50 1136,50 -1,703 0,088* 
Alt. Oport. Tec. 45 43,21 1944,50 

Variáveis comparada:  

ITI 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 Brasil 25 29,80 745,00 420,00 745,00 -2,531 0,011** 
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Europa 52 43,40 2258,00 

2011 
Brasil 25 30,94 773,50 

448,50 773,50 -2,211 0,027** 
Europa 52 42,88 2229,50 

2012 
Brasil 26 29,83 775,50 

424,50 775,50 -2,692 0,007*** 
Europa 52 44,34 2305,50 

2013 
Brasil 26 29,29 761,50 

410,50 761,50 -2,838 0,005*** 
Europa 52 44,61 2319,50 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05; * Significante a 0,10. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Percebe-se que, ao contrário do ocorrido em relação às patentes registradas e ao P&D, 

o ITI não se demonstrou superior, em termos de média, em setores econômicos tomados como 

de alta ou média alta oportunidade tecnológica. Houve diferença apenas no ano de 2012 (5% 

de significância) e 2013 (10% de significância). Para a divulgação podem “pesar” alguns dos 

fatores como o custo de oportunidade, ou seja, o benefício econômico superior ao custo para 

se gerar a evidência relatada. Isso poderia explicar os resultados encontrados nesta análise.  

A comparação entre Brasil e Europa correspondeu à análise descritiva apontada 

anteriormente, ou seja, o grau de evidenciação das empresas europeias no que tange a 

atividade de inovação é estatisticamente superior àqueles das firmas brasileiras. Se o 

investimento no grupo europeu é maior, em inovação, também é compreensível que as 

organizações analisadas tenham nível de disclosure correspondente ao investimento. 

Como desfecho à avaliação da inovação, individualmente, esta pesquisa buscou pôr o 

ITI médio em comparação nos grupos de empresas que tinham informações disponíveis sobre 

as medidas quantitativas (intangíveis de inovação: marcas, patentes, tecnologia, etc.; registro 

de patentes e dispêndios com P&D) com as empresas que não tinham essas informações. Com 

isso, a Tabela 18 revela os resultados para o teste de médias não-paramétrico realizado. 

Tabela 18 – Comparativo do ITI: Intangíveis de inovação, patentes e P&D 

Variáveis comparada:  

ITI 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem Int. Inovação 20 34,08 681,50 

471,50 681,50 -1,158 0,247 
Com Int. Inovação 57 40,73 2321,50 

2011 
Sem Int. Inovação 18 30,47 548,50 

377,50 548,50 -1,863 0,062* 
Com Int. Inovação 59 41,60 2454,50 

2012 
Sem Int. Inovação 19 33,55 637,50 

447,50 637,00 -1,328 0,184 
Com Int. Inovação 59 41,42 2443,50 

2013 
Sem Int. Inovação 22 24,16 531,50 

278,50 531,50 -3,780 0,000*** 
Com Int. Inovação 56 45,53 2549,50 

Variáveis comparada:  

ITI 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem Reg. Patente 35 26,00 910,00 

280,00 910,00 -4,709 0,000*** 
Com Reg. Patente 42 49,83 2093,00 

2011 
Sem Reg. Patente 38 28,16 1070,00 

329,00 1070,00 -4,234 0,000*** 
Com Reg. Patente 39 49,56 1933,00 
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2012 
Sem Reg. Patente 34 25,56 869,00 

274,00 869,00 -4,823 0,000*** 
Com Reg. Patente 44 50,27 2212,00 

2013 
Sem Reg. Patente 33 27,15 896,00 

335,00 896,00 -4,157 0,000*** 
Com Reg. Patente 45 48,56 2185,00 

Variáveis comparada:  

ITI 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem P&D 28 20,02 560,50 

154,50 560,50 -5,694 0,000*** 
Com P&D 49 49,85 2442,50 

2011 
Sem P&D 29 20,98 608,50 

173,50 608,50 -5,540 0,000*** 
Com P&D 48 49,89 2394,50 

2012 
Sem P&D 31 23,52 729,00 

233,00 729,00 -5,109 0,000*** 
Com P&D 47 50,04 2352,00 

2013 
Sem P&D 32 24,23 775,50 

247,50 775,00 -5,005 0,000*** 
Com P&D 46 50,12 2305,20 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em convergência aos resultados apresentados por Gu e Li (2003) e Coutinho e Silva e 

Reis (2012) em seus trabalhos, observa-se com base na Tabela 18, que não só o investimento 

em P&D, como o registro de patentes, são características que interferem na divulgação do ITI 

– informação qualitativa da atividade de inovação.  

Em todo o período, as firmas que relataram o desembolso de recursos com pesquisa e 

desenvolvimento e aquelas que tinham registradas patentes na base do Espacenet dispuseram 

maior grau de transparência. Uma provável ideia à constatação explicitada pode residir no 

fato de que, compulsoriamente, as empresas utilizam a nota explicativa como forma de 

divulgação dos ativos intangíveis de inovação (nesta pesquisa inovação exploitation, não 

radical); enquanto que o relatório da administração, essencialmente é um meio de divulgação 

não estruturada, utilizado pelas empresas para descrever informação de cunho estratégico, por 

exemplo (esforços em inovação – P&D e resultados dos esforços em inovação – patentes 

registradas, denominada neste estudo como inovação exploration). Com a evidência de que a 

divulgação medida pelo ITI se mostra distinta apenas em 2013 em relação aos ativos 

intangíveis de inovação (significância de 1%), essa concepção é reforçada. 

Na próxima subseção busca-se descrever ou caracterizar a sustentabilidade, ambiental 

e social, por meio da divulgação de informações deste cunho nos relatórios que seguem as 

diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) – um dos objetivos específicos desta pesquisa. 

4.2 Situação da divulgação de informações ambientais e sociais 

As empresas brasileiras e europeias tiveram suas práticas voltadas à sustentabilidade 

avaliadas por meio da divulgação ambiental e social constantes nos relatórios “padrão” GRI. 
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A primeira fase da análise descritiva, neste cenário, contempla o nível de divulgação desses 

papeis informacionais pelas empresas (Figura 16). 

Figura 16 – Nível de divulgação dos relatórios GRI para a amostra 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Como se pode perceber, na Figura 16, evidenciam-se os números absolutos e relativos 

da divulgação dos relatórios. Em termos relativos, as empresas brasileiras da amostra dispõem 

de maior amparo à evidenciação de informações de natureza ambiental e social.   

Ao longo dos quatro anos de análise o relato brasileiro variou entre 56 e 81%; 

enquanto isso, o número de relatórios GRI emitidos por empresas europeias variou entre 40 e 

58%. Na totalidade, ano a ano, observa-se que 35 empresas disponibilizaram relatórios de 

sustentabilidade aos seus stakeholders em 2010, número este que ascendeu em 2011 (44 

relatórios), chegando a 49 relatórios em 2012 e 51relatórios em 2013. Pelo menos 45% de 

todas as firmas, no primeiro ano, (índice superior nos demais períodos) compreende a 

sustentabilidade corporativa como aquela que contempla não somente a perspectiva 

econômica, mas também a concepção da necessidade de mitigação dos impactos ambientais e 

sociais.  

Com o resultado observado é fortalecida a ideia de que mercados e operações em nível 

global pressionam as organizações pela reformulação de suas estratégias, preocupando-se com 

essas questões (AGERON; GUNASEKARAN; SPALANZANI, 2012) – antes sequer 

debatidas no âmbito corporativo. 

Pressupondo que a ideia de se alcançar o desenvolvimento com garantias à satisfação 

das necessidades posteriores da sociedade (MOREIRA, 2000) incorporaria uma acepção de 
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progresso de longo prazo e ainda sustentável, sedimentado pelo modelo do Triple Bottom Line 

(VELLANI; RIBEIRO, 2009; BASSETO, 2010), então o grupo de análise em questão mostra 

sua aderência a essa construção, principalmente quando a perspectiva econômica dispõe de 

semelhança com a atividade de inovação. Como se viu na subseção anterior, parcela elevada 

das empresas da amostra tem indícios da inovação como recurso específico estratégico. Com 

a adesão à divulgação dos Relatórios de Sustentabilidade pelos grupos, esta pesquisa tende à 

convergência com Almeida (2007) ao demonstrar que o mercado e os investidores organizam 

pressão sobre as empresas por informações de caráter estratégico ambiental e social, esteja ela 

operando em nível local, regional nacional ou global – comparando-se empresas de mercados 

emergentes e desenvolvidos, por exemplo, neste estudo.  

O resultado em destaque corrobora a conclusão de Freitas et al. (2013) – comparando 

empresas brasileiras e espanholas, obtiveram que o desenvolvimento econômico não afeta o 

nível de divulgação, no caso ambiental. Mas, deve-se ressaltar que neste momento ainda se 

discute apenas a evidência do relatório, e não a divulgação em si. 

Dando continuidade à etapa descritiva da divulgação sobre sustentabilidade ambiental 

e social nas empresas brasileiras e europeias da amostra, as Tabelas 19 e 20 mostram o nível 

de divulgação – desta feita, dos relatórios de sustentabilidade – no período. Primeiro as 

informações ambientais; e depois as informações de cunho social, respectivamente. Vale a 

ressalva de que os níveis de divulgação obtidos pela pesquisa obedecem a critérios definidos 

na seção metodológica. 

Tabela 19 – Divulgação dos indicadores ambientais da GRI: Brasil e Europa 

2
0

1
0
 

Empresas brasileiras 

Divulgação Ambiental Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 14 17,7% 70,6% 100,0% 68,1% 

Total 14 14,9% 62,8% 100,0% 64,7% 

Empresas europeias 

Divulgação Ambiental Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 21 35,3% 94,1% 100,0% 83,2% 

Total 21 27,7% 80,4% 100,0% 74,3% 

2
0

1
1
 

Empresas brasileiras 

Divulgação Ambiental Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 19 35,3% 70,6% 100,0% 72,4% 

Total 19 31,9% 70,2% 100,0% 71,0% 

Empresas europeias 

Divulgação Ambiental Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 25 41,2% 94,1% 100,0% 84,2% 

Total 25 36,2% 83,0% 100,0% 76,8% 
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0

1
2
 

Empresas brasileiras 

Divulgação Ambiental Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 21 17,7% 88,2% 100,0% 76,4% 

Total 21 14,9% 70,2% 100,0% 71,3% 

Empresas europeias 
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Divulgação Ambiental Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 28 41,18% 94,12% 100,0% 84,35% 

Total 28 36,17% 80,85% 100,0% 74,46% 

2
0

1
3
 

Empresas brasileiras 

Divulgação Ambiental Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 21 11,76% 93,33% 100,0% 73,30% 

Total 21 10,64% 73,30% 100,0% 70,01% 

Empresas europeias 

Divulgação Ambiental Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 30 11,76% 97,06% 100,0% 81,54% 

Total 30 12,77% 79,79% 100,0% 72,91% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados da Tabela 19 novamente sugerem a não congruência com as evidências 

alcançadas por Freitas et al. (2013). Observa-se que, para todo o corte longitudinal, empresas 

do grupo de países europeus superaram as empresas do agrupamento de firmas brasileiras em 

praticamente todos os indicadores avaliados, tanto na divulgação denominada essencial, como 

na evidenciação total (evidenciação mínima, máxima, mediana e média). Lembra-se aqui que 

o estudo de Freitas et al. (2013) obteve diferenças apenas pontuais em relação a algumas das 

categorias de informação dos relatórios GRI. Eles atribuem tais diferenças a fatores que 

afetam a comunidade europeias (regulação, por exemplo). Gonçalves et al. (2013) mencionam 

o poder regulador como importante para a alavancagem do perfil estratégico socioambiental 

das empresas brasileiras.  

Outras questões, explicadas por Nascimento (2012), que gerariam essas diferenças, 

envolvem o choque cultural, histórico e ideológico constituído ao longo dos anos, visto que os 

países “do Norte”, por assim dizer, superaram suas mazelas econômicas mais severas, não 

transpostas ainda em países emergentes como o Brasil.  

Destarte, a preocupação de países em desenvolvimento estaria concentrada na 

prospecção econômica, o contrário a se pensar nos países pertencentes a economias 

desenvolvidas. Soma-se a isso ainda o poderio do mercado consumidor, citado por Figueiredo 

(2012) – mesmo com as diferenças, os índices no grupo são consideráveis com médias acima 

dos 60%. Outro aspecto a se destacar, e isso pode achar explicação no aspecto do disclosure, é 

a redução das médias de divulgação total em relação à essencial – impacto direto da não 

divulgação de itens não essenciais do relatório. A amplitude desse indicador no Brasil é 

menor que no grupo de empresas da Europa.  

A divulgação social com base nos indicadores GRI é evidenciada na Tabela 20. 

Tabela 20 – Divulgação dos indicadores sociais da GRI: Brasil e Europa 

2
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1
0
 

Empresas brasileiras 

Divulgação Social Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 
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Essencial 14 12,0% 82,0% 100,0% 67,4% 

Total 14 13,9% 76,9% 100,0% 66,7% 

Empresas europeias 

Divulgação Social Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 21 24,0% 96,0% 100,0% 81,0% 

Total 21 18,5% 76,9% 100,0% 70,1% 
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Empresas brasileiras 

Divulgação Social Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 19 20,0% 76,0% 100,0% 76,0% 

Total 19 30,8% 67,7% 100,0% 73,9% 

Empresas europeias 

Divulgação Social Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 25 28,0% 92,0% 100,0% 80,6% 

Total 25 24,6% 76,9% 100,0% 71,0% 
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Empresas brasileiras 

Divulgação Social Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 21 20,0% 87,5% 100,0% 80,4% 

Total 21 21,5% 80,0% 100,0% 78,3% 

Empresas europeias 

Divulgação Social Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 28 28,0% 92,0% 100,0% 81,9% 

Total 28 24,6% 76,9% 100,0% 69,8% 
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Empresas brasileiras 

Divulgação Social Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 21 16,0% 76,0% 96,0% 69,0% 

Total 21 16,9% 75,4% 98,5% 68,4% 

Empresas europeias 

Divulgação Social Empresas Mínimo Mediana Máximo Média 

Essencial 30 28,0% 92,0% 100,0% 78,3% 

Total 30 24,6% 7846,5% 100,0% 70,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A divulgação em caráter social permeia, de acordo com Nascimento (2012), atividades 

que, a priori, tenham comprometimento com o equilíbrio das condições de vida do indivíduo 

em meio à sociedade. Isso incluiria, dentre outras coisas, a disponibilização de condições, aos 

colaboradores (mínimas de trabalho), e além disso a mitigação de eventuais impactos sociais 

oriundos da atividade da empresa. Não à toa o relatório de sustentabilidade da GRI engloba 

aspectos como formação e educação, comunidade, discriminação, relacionamento, corrupção, 

entre outros mais.  

O que se percebe, com base na Tabela 20, é a evidência de níveis médios da 

divulgação sobre essas informações também razoáveis (mínimo de 67%, aproximadamente). 

Obviamente que as considerações realizadas acerca da Tabela 18 são similares, acrescendo-se 

o aspecto da legitimação social mencionada por Machado, Machado e Murcia (2011). Para a 

investigação de Oliveira e Gouvêa (2012), notoriamente há maior adesão das empresas rumo 

a ações de cunho social (e ambiental também), porque se entende que a sociedade atribui às 

organizações responsabilidades além do comprometimento legal e ético. Em última instância 

isso acabaria se revertendo em preferências do mercado. A essência dessa abordagem dispõe-
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se no trabalho de Hart (1995), colocando essa responsabilidade como recurso essencial para 

se chegar à continuidade operacional da empresa, no longo prazo. 

A avaliação descritiva das métricas que foram atreladas à sustentabilidade ambiental e 

social medidas pela divulgação das empresas, para esta pesquisa, compreendeu analisar como 

se dava o comportamento do disclosure médio ao longo dos quatro anos.  

Buscou-se verificar se as médias de evidenciação eram, de fato, distintas entre os anos 

e, caso havendo a diferença como que era configurado o comportamento da divulgação 

(crescente ou decrescente). Sendo assim, aplicou-se, de início, o teste de Kolmogorov-

Smirnov às medidas de disclosure, tendo-se a constatação da não normalidade da divulgação 

ambiental e social total (p-value = 0,000). Com isso, foram aplicados, em conjunto, os testes 

de Kruskal-Wallis e Jonckheere-Terpstra a fim de serem obtidas as evidências preconizadas – 

na Figura 17 estão as médias dos Ranks. 

Figura 17 – Média dos Ranks de divulgação dos indicadores ambientais e sociais 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A estatística descritiva do teste de Kruskal-Wallis evidencia como que as médias dos 

Ranks oscilam no período (crescente em duas transições a divulgação ambiental: 2010-2011; 

2012-2013; crescente também em duas transições a evidenciação dos indicadores sociais da 

GRI: 2010-2011; 2011-2012). Para saber se as diferenças entre os cortes eram significativas, o 

que poderia sugerir a interferência no ano na divulgação, todos os anos foram categorizados 

em ordem crescente, de 1 a 4.  

Seguindo as orientações de Field (2009), graças ao número de elementos (as 179 

empresas com GRI no período), empregou-se o método de Monte Carlo à análise. Os outputs 

dos testes de Kruskal-Wallis são evidenciados por meio da Tabela 21. 
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Tabela 21 – Teste de Kruskal-Wallis: divulgação ambiental e social 
Kruskal-Wallis (Divulgação Ambiental) 

Qui-quadrado 0,476 

Graus de liberdade 3 

Sig. Assintótica 0,924 

Sig. Monte Carlo 

Sig. 0,927 

Intervalo de confiança 
Lim. Inferior 0,921 

Lim. Superior 0,934 

Kruskal-Wallis (Divulgação. Social) 

Qui-quadrado 0,763 

Graus de liberdade 3 

Sig. Assintótica 0,858 

Sig. Monte Carlo 

Sig. 0,861 

Intervalo de confiança 
Lim. Inferior 0,852 

Lim. Superior 0,870 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A significância do Teste de Kruskal-Wallis, tanto para a divulgação ambiental, quanto 

para a social, sugere não haver diferenças significativas quanto ao nível médio de divulgação 

(p-values de 0,927 e 0,861, portanto, maiores que 0,05 – utiliza-se a significância de Monte 

Carlo, porque ela é diferente da assintótica).  

Com auxílio do teste de Jonckheere-Terpstra, vê-se, com ajuda da Tabela 22, não 

existirem tendências na divulgação média, crescentes ou até decrescentes, dos indicadores 

ambientais e sociais. 

Tabela 22 – Teste de Jonckheere-Terpstra: divulgação ambiental e social 
Teste de Jonckheere-Terpstra (Divulgação Ambiental) 

Número de grupos 4 

Empresas 179 

Estatística J-T observada 6182,00 

Média da estatística J-T 5969,50 

Desvio padrão da estatística J-T 386,61 

Estatística J-T padronizada 0,550 

Sig. Assintótica bilateral 0,583 

Sig. Monte Carlo bilateral 

Sig. 0,593 

Intervalo de confiança 
Limite inferior 0,580 

Limite superior 0,606 

Sig. Monte Carlo unilateral 

Sig. 0,299 

Intervalo de confiança 
Limite inferior 0,287 

Limite superior 0,31 

Teste de Jonckheere-Terpstra (Divulgação Social) 

Número de grupos 4 

Empresas 179 

Estatística J-T observada 5986,00 

Média da estatística J-T 5969,50 

Desvio padrão da estatística J-T 386,72 

Estatística J-T padronizada 0,043 

Sig. Assintótica bilateral 0,966 

Sig. Monte Carlo bilateral 

Sig. 0,965 

Intervalo de confiança 
Limite inferior 0,960 

Limite superior 0,970 

Sig. Monte Carlo unilateral 
Sig. 0,485 

Intervalo de confiança Limite inferior 0,472 
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Limite superior 0,497 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Faz-se preciso calcular o escore-z a partir do output da Tabela 22 seguindo os passos 

descritos na seção destinada ao método da pesquisa. Os valores da estatística J-T são 

normalizados, ou seja, calculando o escore-z por meio das saídas do teste J-T, tem-se que: (i) 

divulgação ambiental = (6182,00 – 5969,50) / 386,61 = 0,55 e (ii) divulgação social = 

(5986,00 – 5969,50)/386,72 = 0,04. Como os valores estão abaixo de 1,65 (valor equivalente 

ao intervalo de confiança com erro de 5%), é conclusivo que não existe tendência crescente 

ou decrescente nas médias de divulgação.   

Para finalizar a fase de análise descritiva da divulgação ambiental e social, este estudo 

explora a relação entre as medidas de sustentabilidade das empresas em relação ao tamanho 

das firmas, o setor econômico de atuação (em relação ao impacto ambiental, desta feita) e as 

diferenças entre economias (Brasil e Europa).  

Quanto ao tamanho, empregou-se a correlação de Spearman (Tabela 23); quanto ao 

comparativo da divulgação entre setor e economia, fez-se o teste de Mann-Whitney (Tabela 

24). 

Tabela 23 – Correlação de Spearman: tamanho versus divulgação ambiental e social 
Período Variáveis Observações Coeficiente: Rô de Spearman Sig. 

2010 
Tamanho x Divulgação ambiental 35 0,299 0,082* 

Tamanho x Divulgação social 35 0,249 0,149 

2011 
Tamanho x Divulgação ambiental 43 0,230 0,137 

Tamanho x Divulgação social 43 0,064 0,681 

2012 
Tamanho x Divulgação ambiental 49 0,164 0,261 

Tamanho x Divulgação social 49 -0,006 0,969 

2013 
Tamanho x Divulgação ambiental 51 0,158 0,269 

Tamanho x Divulgação social 51 0,045 0,754 

Todos 
Tamanho x Divulgação ambiental 178 0,208 0,005*** 

Tamanho x Divulgação social 178 0,084 0,263 

Nota: ***Significante a 0,01; * Significante a 0,10. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 23, não se pode subsidiar a ideia de que o tamanho das firmas 

encontre correlação com a divulgação ambiental e social nos anos, individualmente. Como 

exceção, em 2010, a evidenciação de caráter ambiental teve correlação positiva fraca (0,299) 

com o porte das empresas, porém com significância de 10%.  

Sob a lógica de que organizações que detém maior aplicação de recursos, convertidos 

em bens e direitos a sua disposição, estão dispostas a custear as informações de caráter 

voluntário, inclusive poderiam “esperar” essa prática se converter em benefícios, os estudos 
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de Hackston e Milne (1996), Braga, Oliveira e Salotti (2009) e Rover et al. (2012) têm 

resultados divergentes àqueles apresentados. Pode-se conjecturar que mesmo as empresas 

menores estariam começando a engajar suas atividades rumo à edificação de um perfil 

estratégico ambiental e social, entendendo a concepção da sustentabilidade na condição de 

capaz de sustentar a longevidade das firmas. Mesmo diante de tais evidências, a análise da 

correlação, englobando todos os elementos da amostra à disposição, denotou que a um nível 

de significância de até 1%, o porte do grupo favorecia a divulgação ambiental – isso não 

ocorreu com a divulgação social. 

Na Tabela 24 se procede com a realização do comparativo da evidenciação de caráter 

ambiental e social no que tange o setor econômico de atuação (impacto ambiental) e também 

a economia (Brasil e Europa). 

Tabela 24 – Comparativo da divulgação ambiental e social: setor e economia 

Variáveis comparada:  

Divulgação ambiental 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Demais setores 13 16,96 220,50 

129,50 220,50 -0,462 0,644 
Alto Imp. Amb. 22 18,61 409,50 

2011 
Demais setores 16 19,59 313,50 

177,50 313,50 -0,969 0,333 
Alto Imp. Amb. 27 23,43 632,50 

2012 
Demais setores 18 24,03 432,50 

261,50 432,50 -0,363 0,716 
Alto Imp. Amb. 31 25,56 792,50 

2013 
Demais setores 20 24,55 491,00 

281,00 491,00 -0,561 0,575 
Alto Imp. Amb. 31 26,94 835,00 

Variáveis comparada:  

Divulgação ambiental 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Brasil 14 15,86 222,00 

117,00 222,00 -1,012 0,312 
Europa 21 19,43 408,00 

2011 
Brasil 18 19,86 352,00 

181,00 352,00 -1,085 0,278 
Europa 25 23,76 594,00 

2012 
Brasil 21 23,43 492,00 

261,00 492,00 -0,667 0,505 
Europa 28 26,18 733,00 

2013 
Brasil 21 24,45 513,50 

282,50 513,50 -0,623 0,533 
Europa 30 27,08 812,50 

Variáveis comparada:  

Divulgação social 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Demais setores 13 18,46 240,00 

137,00 390,00 -0,205 0,837 
Alto Imp. Amb. 22 17,73 390,00 

2011 
Demais setores 16 19,63 314,00 

178,00 314,00 -0,957 0,339 
Alto Imp. Amb. 27 23,41 632,00 

2012 
Demais setores 18 24,42 439,50 

268,50 439,50 -0,218 0,827 
Alto Imp. Amb. 31 25,34 785,50 

2013 
Demais setores 20 24,20 484,00 

274,00 484,00 -0,695 0,487 
Alto Imp. Amb. 31 27,16 842,00 

Variáveis comparada:  

Divulgação social 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 Brasil 14 17,93 251,00 146,00 251,00 -0,034 0,973 
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Europa 21 18,05 379,00 

2011 
Brasil 18 22,86 411,50 

209,50 534,50 -0,382 0,702 
Europa 25 21,38 534,50 

2012 
Brasil 21 27,76 583,00 

236,00 642,00 -1,173 0,241 
Europa 28 22,93 642,00 

2013 
Brasil 21 24,86 522,00 

291,00 522,00 -0,460 0,646 
Europa 30 26,80 804,00 

Variáveis comparada:  

Divulgação ambiental 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010-2013 
Brasil 74 82,45 6101,50 

3326,50 6101,50 -1,541 0,123 
Europa 104 94,51 9829,50 

2010-2013 
Demais setores 67 83,54 5597,00 

3319,00 5597,00 -1,201 0,230 
Alto Imp. Amb. 111 93,10 10334,00 

Variáveis comparada:  

Divulgação social 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010-2013 
Brasil 74 92,01 6809,00 

3662,00 9122,00 -0,549 0,583 
Europa 104 87,71 9122,00 

2010-2013 
Demais setores 67 85,24 5711,00 

3433,00 5711,00 -0,858 0,391 
Alto Imp. Amb. 111 92,07 10220,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Após análise dos dados disponíveis na Tabela 24, entende-se que, para este grupo, não 

há diferenças de divulgação ambiental ou social quando comparados o setor (alto impacto 

versus médio ou baixo impacto ambiental) e as estruturas econômicas dos países onde estão 

localizadas as empresas – significâncias sempre superiores a 0,05. Isso pode sugerir que, não 

importando o potencial de degradação ambiental do setor, mesmo para as empresas excluídas 

dessa categoria, o comprometimento com esta informação tende a estar diluído no mercado. 

Ou seja, é razoável conceber que haveria uma percepção de que a responsabilidade ambiental 

e social corporativa tende a se tornar uma constante nas estruturas organizacionais modernas. 

Nesta linha, estas conclusões refutam as inferências de Hackston e Milne (1996) – empresas 

neozelandesas, Masullo (2004) e Machado, Machado e Murcia (2011).  

Pensando no binômio Brasil e Europa, também se contrata o resultado de Ribeiro, Van 

Bellen e Carvalho (2011), já que as diferenças econômicas, pressupondo a existência de 

pressões regulatórias, não afetam a divulgação social e ambiental para essas empresas. Os 

autores investigaram organizações de países como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e 

Austrália. Nesse ponto deve-se refletir acerca da interferência institucional (regulação, 

interesse externo dos stakeholders e pilar cognitivo) na proatividade ambiental e social das 

empresas.  

Como pontuação derradeira nesta subseção, esta pesquisa se volta às colocações de 

Nascimento (2012) e acredita ser pertinente, diante dos resultados apresentados, refletir sobre 

a diferença ideológica entre economias desenvolvidas emergentes, porque elas podem não ser 
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mais suficientes para proporcionar diferenças de comportamento e percepção das empresas no 

tocante ao perfil ambiental e social das organizações. Quem sabe, a busca pela construção de 

vantagens competitivas estratégicas sobreponha o fato em destaque.  

Diante dos dados expostos e analisados na próxima subseção, buscou-se mostrar o 

diálogo entre inovação e sustentabilidade ambiental e social no contexto das empresas 

brasileiras e europeias. 

4.3 “Diálogo” entre as informações sobre inovação e sustentabilidade  

A pretensão de se examinar como que a divulgação de informações sobre a inovação e 

a sustentabilidade ambiental e social nas empresas dialoga tem origem a partir de duas ideias 

centrais.  

A primeira reside na concepção de que soluções para problemas de cunho ambiental e 

social derivariam da atividade de inovação. Essa perspectiva é defendida em alguns estudos 

que incorporam esse debate: as preocupações que envolvem a sustentabilidade imperam sobre 

a forma como a inovação é modelada (BESSANT; TIDD, 2009), a incorporação de fases que 

contemplem a mitigação de efeitos negativos, sociais e ambientais, no processo de produção 

(SCANDELARI, 2011), o direcionamento de atividades que pretendam, ao mesmo tempo, dar 

condições de desenvolvimento econômico, porém equilibrar as demandas sociais e, por que 

não, ambientais da sociedade (MAURER, 2011), produção eficiente, tecnologias mais limpas, 

alternativas de consumo, inovações verdes e inovações sociais (possuem conceitos específicos 

frente a visão tradicional da inovação (BESSANT; TIDD, 2009; OECD, 2009; ANGELO; 

JABBOUR; GALINA, 2012). 

A segunda construção teórica que fundamentaria o relacionamento entre a inovação e 

a sustentabilidade coexiste nos estudos de Gomes et al. (2009), Corrêa et al. (2010), Mussoi e 

Van Bellen (2010), Barbieri et al. (2010), Scandelari e Cunha (2013) e Kim (2015). De modo 

geral, argumenta-se que, independentemente da relação direta, inovação e a sustentabilidade 

precisam ser levadas a sério para as empresas na condição de componentes imprescindíveis ao 

mercado. Em outras palavras, essa dualidade contrastante aparente se resumiria à prospecção 

por novas barreiras competitivas através da inovação e, paralelamente, a busca pela 

construção de uma percepção, por parte do mercado, de que a firma é capacitada para 

responder a eventuais reflexos negativos da sua atividade nos aspectos ambiental e social.  
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O olhar analítico da teoria percebe que duas acepções subjacentes ou inerentes à 

discussão. Uma é a aproximação imediata com o argumento constituído no trabalho de Hart 

(1995). A outra é indutiva, pois pode-se pensar que as potenciais vantagens da inovação e da 

sustentabilidade à organização poderiam se constituir em horizontes de longo prazo, já que a 

inovação dispõe de risco inerente associado à baixa frequência de achados radicais ou de 

ruptura (denominados exploration), contrariamente à incremental; e a sustentabilidade pode 

ser alicerçada através do estímulo do mercado (não necessariamente vantajosa em termos 

financeiros). 

Seguinte a essa discussão, esta pesquisa apresenta, mediante a Tabela 25, comparativo 

da divulgação ambiental e social em alusão à presença ou ausência dos indícios de inovação 

nas empresas investigadas. 

Tabela 25 – Comparativo da divulgação ambiental: ativos intangíveis de inovação, as patentes 

e o investimento em P&D 

Variáveis comparada:  

Divulgação ambiental 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem int. inovação 09 19,59 176,00 

103,00 454,00 -0,529 0,597 
Com int. inovação 26 17,46 454,00 

2011 
Sem int. inovação 10 24,30 243,00 

142,00 703,00 -0,662 0,508 
Com int. inovação 33 21,30 703,00 

2012 
Sem int. inovação 13 25,73 334,50 

224,50 890,50 -0,215 0,829 
Com int. inovação 36 24,74 890,00 

2013 
Sem int. inovação 15 27,20 408,00 

252,00 918,00 -0,373 0,709 
Com int. inovação 36 25,50 918,00 

Variáveis comparada:  

Divulgação ambiental 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem patentes 13 14,23 185,00 

94,00 185,00 -1,676 0,094 
Com patentes 22 20,23 445,00 

2011 
Sem patentes 17 19,59 333,00 

180,00 333,00 -1,020 0,308 
Com patentes 26 23,58 613,00 

2012 
Sem patentes 18 23,83 429,00 

258,00 429,00 0,436 0,663 
Com patentes 31 25,68 796,00 

2013 
Sem patentes 18 23,58 424,50 

253,50 424,00 -0,859 0,390 
Com patentes 33 27,32 901,50 

Variáveis comparada:  

Divulgação ambiental 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem P&D 11 15,86 174,50 

108,50 174,50 -0,836 0,403 
Com P&D 24 18,98 455,50 

2011 
Sem P&D 15 20,43 306,50 

186,50 306,50 -0,600 0,549 
Com P&D 28 22,84 639,50 

2012 
Sem P&D 20 25,43 508,50 

281,50 716,50 -0,173 0,863 
Com P&D 29 24,71 716,50 

2013 
Sem P&D 22 24,39 536,50 

283,50 536,50 -0,676 0,499 
Com P&D 29 27,22 789,50 

Variáveis comparada:  

Divulgação social 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 
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2010 
Sem int. inovação 09 22,94 206,50 

72,50 423,50 -1,682 0,092* 
Com int. inovação 26 16,29 423,50 

2011 
Sem int. inovação 10 26,80 268,00 

117,00 678,00 -1,382 0,167 
Com int. inovação 33 20,55 678,00 

2012 
Sem int. inovação 13 28,50 370,50 

188,50 854,50 -1,032 0,302 
Com int. inovação 36 23,74 854,00 

2013 
Sem int. inovação 15 31,57 473,50 

186,50 852,50 -1,727 0,084* 
Com int. inovação 36 23,68 852,00 

Variáveis comparada:  

Divulgação social 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem patentes 13 17,23 224,00 

133,00 224,00 -0,342 0,723 
Com patentes 22 18,45 406,00 

2011 
Sem patentes 17 22,65 385,00 

210,00 561,00 -0,274 0,784 
Com patentes 26 21,58 561,00 

2012 
Sem patentes 18 22,22 400,00 

229,00 400,00 -1,038 0,299 
Com patentes 31 26,61 825,00 

2013 
Sem patentes 18 27,58 496,50 

268,50 829,50 -0,562 0,574 
Com patentes 33 25,14 829,50 

Variáveis comparada:  

Divulgação social 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem P&D 11 17,73 195,00 

129,00 195,00 -0,107 0,915 
Com P&D 24 18,13 435,00 

2011 
Sem P&D 15 240,7 361,00 

179,00 585,00 -0,791 0,429 
Com P&D 28 20,89 585,00 

2012 
Sem P&D 20 27,30 546,00 

244,00 679,00 -0,937 0,349 
Com P&D 29 23,41 679,00 

2013 
Sem P&D 22 25,95 571,00 

318,00 571,00 -0,019 0,985 
Com P&D 29 26,03 755,00 

Nota: * Significante a 0,10. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A avaliação dos dados constantes na Tabela 25 demonstra que não há diferenças de 

divulgação ambiental e social em relação à presença ou ausência de intangíveis de inovação, 

patentes registradas ou investimentos em pesquisa e desenvolvimento.  

Aparentemente, não se observam indícios de que o desenvolvimento da inovação 

implique algum tipo de relação com o nível de divulgação de informações ambientais e 

sociais.  

Voltando aos resultados tocantes à evidenciação nos relatórios de sustentabilidade, 

pode-se conjecturar que enquanto a inovação não está disseminada entre as empresas da 

amostra (a opção estratégica, risco e investimento, setorização e regulação estão entre as 

possíveis causas), a sustentabilidade ambiental e social, por outro lado, tem maior absorção 

pelas organizações. Essa tese passa a ser corroborada por esta pesquisa quando se evidenciou 

que havia diferenças de divulgação social no grupo todo de firmas, juntando-se todos os anos, 

em relação aos ativos intangíveis de inovação (p-value de 0,003). A divulgação se mostrou 

maior nos grupos que não tinham intangíveis de inovação no seu patrimônio. 
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A Tabela 26, por sua vez, procura relatar o inverso à análise anterior, ou seja, como 

que a inovação se apresentavaquando comparada nas firmas que não realizaram a publicação 

e publicaram informações voluntárias acerca do seu perfil estratégico com a sustentabilidade 

ambiental e social. A avaliação, neste momento, propiciou o comparativo, inclusive, do ITI 

como uma das medidas da atividade de inovação das empresas. 

Tabela 26 – Comparativo da inovação em relação à divulgação do relatório GRI 

Variáveis comparada:  

Intangíveis de Inovação 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem GRI  42 36,89 1549,50 

646,50 1549,50 -0,913 0,361 
Com GRI 35 41,53 1453,50 

2011 
Sem GRI  34 37,65 1280,00 

685,00 1280,00 -0,475 0,635 
Com GRI 43 40,07 1723,00 

2012 
Sem GRI  29 39,59 1148,00 

708,00 1933,00 -0,026 0,979 
Com GRI 49 39,45 1933,00 

2013 
Sem GRI  27 38,57 1041,50 

663,50 1041,50 -0,266 0,791 
Com GRI 51 39,99 2039,00 

Variáveis comparada:  

Patentes 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem GRI  42 35,83 1505,00 

602,00 1505,00 -1,430 0,153 
Com GRI 35 41,53 1498,00 

2011 
Sem GRI  34 33,60 1142,50 

547,50 1142,50 -2,007 0,045** 
Com GRI 43 43,27 1860,00 

2012 
Sem GRI  29 33,79 980,00 

545,00 980,00 -1,787 0,074* 
Com GRI 49 42,88 2101,00 

2013 
Sem GRI  27 31,67 855,00 

477,00 855,00 -2,312 0,021** 
Com GRI 51 43,65 2226,00 

Variáveis comparada:  

P&D 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem GRI  42 35,30 1482,50 

579,50 1482,50 -1,630 0,103 
Com GRI 35 43,44 1520,00 

2011 
Sem GRI  34 35,35 1202,00 

607,00 1202,00 -1,307 0,191 
Com GRI 43 41,88 1801,00 

2012 
Sem GRI  29 38,31 1111,00 

676,00 1111,00 -0,368 0,713 
Com GRI 49 40,20 1970,00 

2013 
Sem GRI  27 38,74 1046,00 

668,00 1046,00 -0,223 0,823 
Com GRI 51 39,90 2035,00 

Variáveis comparada:  

ITI 
N 

Média do 

Rank 

Soma dos 

Ranks 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

2010 
Sem GRI  42 34,05 1430,00 

527,00 1430,00 -2,153 0,031** 
Com GRI 35 44,94 1573,00 

2011 
Sem GRI  34 32,87 1117,50 

522,50 1117,50 -2,157 0,031** 
Com GRI 43 43,85 1885,00 

2012 
Sem GRI  29 34,52 1001,00 

566,00 1001,00 -1,509 0,131 
Com GRI 49 42,45 2080,00 

2013 
Sem GRI  27 36,33 981,00 

603,00 981,00 -0,906 0,365 
Com GRI 51 41,18 2100,00 

Nota: **Significante a 0,05; * Significante a 0,10. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com a análise da Tabela 26, existem diferenças em termos de inovação para 

as empresas que divulgaram relatório de sustentabilidade, mas apenas em períodos específicos 

do corte longitudinal de quatro anos.  

Em 2011 e 2013, empresas com GRI divulgado tinham a média de registro de patentes 

superior à média de registros das empresas que não praticaram o disclosure voluntário em 

questão. Nos dois anos iniciais investigados, o ITI se mostrou maior em termos médios nas 

empresas com publicação do relatório de sustentabilidade.  

Embora os resultados favoráveis fortaleçam as conclusões de Gomes et al. (2009), 

ratificando o conceito da organização inovadora e sustentável (BARBIERI et al., 2010), para 

o grupo de análise, que é composto por empresas brasileiras e europeias inscritas em índices 

de sustentabilidade, vê-se um panorama geral desfavorável a essa relação. Quando a análise 

das empresas é unificada no período, apontou-se que a média de patentes registradas, dos 

investimentos em P&D e da divulgação por meio do ITI é maior nas organizações que 

divulgaram seus relatórios acerca da responsabilidade ambiental e social que elas promovem 

nas suas atividades, com p-values de 0,000 (Sig. < 1%), 0,079 (Sig. < 10%) e 0,000 (Sig. < 

1%). 

Com o comparativo estabelecido sob o critério da existência ou não do indicador da 

inovação e da sustentabilidade ambiental e social, realizou-se em seguida a correlação entre o 

nível de divulgação encontrado nos relatórios de sustentabilidade com o investimento que fora 

aplicado em ativos intangíveis de inovação, o número de patentes registradas, o valor aplicado 

em atividade de P&D e ainda os níveis de evidenciação apresentados pelo ITI das empresas 

brasileiras e europeias.  

Os resultados das correlações não paramétricas estão representados na Tabela 27 

(divulgação ambiental) e Tabela 28 (divulgação social), demonstradas adiante. 

Tabela 27 – Correlação de Spearman: divulgação ambiental 
Período Variáveis Observações Coeficiente: Rô de Spearman Sig. 

2010 Divulgação Amb. x Int. Inovação 35 -0,101 0,563 

2011 Divulgação Amb. x Int. Inovação 43 -0,051 0,746 

2012 Divulgação Amb. x Int. Inovação 49 0,018 0,905 

2013 Divulgação Amb. x Int. Inovação 51 -0,020 0,890 

Total Divulgação Amb. x Int. Inovação 178 -0,041 0,586 

2010 Divulgação Amb. x Patentes 35 0,270 0,117 

2011 Divulgação Amb. x Patentes 43 0,207 0,183 

2012 Divulgação Amb. x Patentes 49 0,091 0,535 

2013 Divulgação Amb. x Patentes 51 0,166 0,245 

Total Divulgação Amb. x Patentes 178 0,175 0,019** 

2010 Divulgação Amb. x P&D 35 0,140 0,424 

2011 Divulgação Amb. x P&D 43 0,191 0,220 



169 

 

2012 Divulgação Amb. x P&D 49 0,093 0,524 

2013 Divulgação Amb. x P&D 51 0,126 0,380 

Total Divulgação Amb. x P&D 178 0,129 0,087* 

2010 Divulgação Amb. x ITI 35 0,171 0,325 

2011 Divulgação Amb. x ITI 43 0,192 0,217 

2012 Divulgação Amb. x ITI 49 0,173 0,234 

2013 Divulgação Amb. x ITI 51 0,182 0,202 

Total Divulgação Amb. x ITI 178 0,178 0,018** 

Nota: **Significante a 0,05; * Significante a 0,10. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A partir da Tabela 27, conclui-se que os dados anuais acerca da divulgação ambiental 

não possuem correlação com os indícios de inovação contemplados nesta pesquisa. Todavia, 

após a análise global dos dados para todo o período, verifica-se que existe relacionamento do 

nível de disclosure dos indicadores ambientais dos relatórios de sustentabilidade, mesmo que 

fraca, com o registro de patentes, os investimentos em P&D e os resultados do ITI (p-valuesde 

5, 10 e 5%, respectivamente).  

Esses resultados sugerem, pelo menos, duas proposições que podem ajudar a explicar 

o relacionamento evidenciado. A primeira delas, e mais evidente, é a absorção estratégica 

conjunta pelas firmas – os seus gestores percebem a importância de se construir estratégias 

que apelem, concomitantemente, à exploração de novos resultados, por meio de produtos, 

processos, métodos ou serviços inovadores; e ao comprometimento de suas atividades com os 

anseios ambientais e sociais do mercado e da sociedade (BARBIERI et al., 2010 atribui essas 

características, associadas entre si, ao conceito da organização sustentável). As evidências 

acabam por favorecer os resultados obtidos por Gomes et al. (2009), analisando o contexto 

brasileiro, e Kim (2015), avaliando empresas americanas listadas no índice Dow Jones de 

sustentabilidade. A segunda proposição é de que as medidas de inovação possam vir a 

sinalizar a natureza das descobertas ou investimentos com este foco, visto que a correlação se 

dá com a divulgação ambiental, em um primeiro momento – no entanto esta análise não é 

captada pela presente pesquisa, visto que seus objetivos não convergem com investigação em 

torno da caracterização da atividade de inovação, por exemplo, quais os tipos de inovação que 

são priorizados pelas firmas.  

Os resultados expostos por meio da Tabela 28 se mostram mais conclusivos sobre este 

questionamento. 

Tabela 28 – Correlação de Spearman: divulgação social 
Período Variáveis Observações Coeficiente: Rô de Spearman Sig. 

2010 Divulgação Social x Int. Inovação 35 -0,290 0,091* 

2011 Divulgação Social x Int. Inovação 43 -0,280 0,069* 

2012 Divulgação Social x Int. Inovação 49 -0,299 0,037** 

2013 Divulgação Social x Int. Inovação 51 -0,288 0,041** 
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Total Divulgação Amb. x Int. Inovação 178 -0,289 0,000*** 

2010 Divulgação Social x Patentes 35 0,020 0,908 

2011 Divulgação Social x Patentes 43 -0,027 0,861 

2012 Divulgação Social x Patentes 49 0,007 0,964 

2013 Divulgação Social x Patentes 51 -0,043 0,766 

Total Divulgação Amb. x Patentes 178 -0,014 0,849 

2010 Divulgação Social x P&D 35 0,043 0,808 

2011 Divulgação Social x P&D 43 -0,053 0,737 

2012 Divulgação Social x P&D 49 -0,119 0,416 

2013 Divulgação Social x P&D 51 -0,004 0,977 

Total Divulgação Amb. x P&D 178 -0,037 0,626 

2010 Divulgação Social x ITI 35 0,120 0,493 

2011 Divulgação Social x ITI 43 0,056 0,722 

2012 Divulgação Social x ITI 49 0,209 0,149 

2013 Divulgação Social x ITI 51 -0,011 0,938 

Total Divulgação Amb. x ITI 178 0,096 0,204 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05; * Significante a 0,10. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Com a apresentação da Tabela 28, observa-seque a divulgação social se relacionacom 

a inovação, apenas quanto ao investimento em ativos intangíveis de inovação, porém de modo 

negativo. Simplificadamente, pode-se deduzir a existência de um trade-off nesse grupo, visto 

que à medida que o valor dos intangíveis de inovação se eleva, diminui a divulgação social. A 

empresa, neste caso, pode ter avaliado e concluído que a reversão de benefícios é superior a 

partir da aplicação de recursos em inovação de menor risco (exploitation).  

Outro trade-off é o comprometimento paralelo das empresas com as responsabilidades 

corporativas ambiental e social – denominado de ambidestralidade, também atrelada à ideia 

do perfil estratégico conjunto da inovação e da sustentabilidade. Interessante que, em termos 

comparativos, pode-se supor que as organizações do grupo analisado buscam a atividade de 

inovação e a divulgação de ações comprometidas com a perspectiva ambiental, em detrimento 

dos aspectos sociais. Nascimento et al. (2009) destacam como resultado de sua pesquisa a 

sobreposição da temática ambiental à social nos estudos.  

Se a discussão acadêmica se estende ou até mesmo reflete o conhecimento 

corporativo, então pode-se pensar na fragilidade das empresas em relação ao engajamento de 

suas atividades com a perspectiva social da sustentabilidade. Santos et al. (2013) asseveram 

que a inovação ambiental é colocada com a chave da sustentabilidade nas empresas – poderia 

isso também reforçar a aparente relação entre a inovação e a divulgação ambiental. 

Para desfechar a análise da inter-relação que poderia envolver as medidas de inovação 

e sustentabilidade ambiental e social, esta pesquisa realizou avaliação associativa entre níveis 

de divulgação (da inovação e da sustentabilidade) e investimentos realizados (inovação) por 

meio da Análise de Correspondência (ANACOR), como preconizado pelo método do estudo. 
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A materialização do mapa perceptual que explicita a correspondência entre categorias apenas 

pode ser realizada mediante aceitação da hipótese de dependência entre elas. De modo que, na 

Tabela 29 se apresentam os resultados do teste Qui-quadrado (teste de dependência) para cada 

agrupamento de categorias tomado na pesquisa, considerano-se todas as observações. 

Tabela 29 – Teste de dependência das categorias (Qui-quadrado) 
Categorias Observações Sig. 

Medidas de inovação x Divulgação ambiental 178 0,415 

Medidas de inovação x Divulgação social 178 0,062* 

Medidas de inovação x Divulgação socioambiental 178 0,212 

Intangíveis de inovação x Divulgação ambiental 178 0,109 

Intangíveis de inovação x Divulgação social 178 0,001*** 

Intangíveis de inovação x Divulgação socioambiental 178 0,036** 

Patentes x Divulgação ambiental 178 0,031** 

Patentes x Divulgação social 178 0,227 

Patentes x Divulgação socioambiental 178 0,107 

P&D x Divulgação ambiental 178 0,26 

P&D x Divulgação social 178 0,232 

P&D x Divulgação socioambiental 178 0,887 

ITI x Divulgação ambiental 178 0,032** 

ITI x Divulgação social 178 0,035** 

ITI x Divulgação socioambiental 178 0,254 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05; * Significante a 0,10. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Segundo a Tabela 29, foi observada a dependência em cinco binômios de categorias: 

1) investimentos realizados em intangíveis de inovação e divulgação social; 2) investimentos 

realizados em intangíveis de inovação e divulgação socioambiental; 3) Patentes e divulgação 

social; 4) ITI e divulgação ambiental; e 5) ITI e divulgação social. Destarte, foram realizadas 

as construções dos mapas associativos por meio da ANACOR, com resultados apontados nas 

Figuras 18,19 e 20, respectivamente. 

Figura 18 – Mapa associativo dos investimentos realizados em intangíveis de inovação e a 

divulgação social e socioambiental 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

O mapa associativo reforça a ideia de que pode haver uma trade-off específico naquele 

grupo de firmas, porque a proximidade entre as categorias “baixo” nível de divulgação social 

e “alto” investimento em intangíveis de inovação é observada.  

Pode-se conjecturar que firmas que optam por investimentos maciços em inovação, 

mesmo que sejam inovações incrementais de menor risco, com benefícios econômicos 

mensurados e reconhecidos no patrimônio dessas empresas, “escolhem” não se comprometer 

profundamente com a figura do corporativismo social responsável (distorção econômica dos 

perfis estratégicos mencionados na literatura). Para esse caso, aparentemente a inovação e da 

sustentabilidade ambiental parecem estar contrastando em alguns níveis de engajamento 

estratégico.  

Um ponto de saturação também é provável no grupo, considerando-se a proximidade 

entre as categorias de “médio” e “baixo” e “médio” e “alto”. No caso da divulgação 

estritamente social, níveis médios de evidenciação podem suportar altos investimentos neste 

tipo de inovação, porém, com patamares tomados como médios de patrimônio intangível de 

inovação, níveis baixos de divulgação aparecem. O caso da divulgação socioambiental é 

similar, mas com efeitos menores, considerando-se que a proximidade entre as categorias 

definidas pelo estudo é menor se englobada a divulgação sob a perspectiva ambiental 

conjuntamente à social.  

Na figura 19 encontra-se a associação entre o registro de patentes e a divulgação 

social. 
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Figura 19 – Mapa associativo das Patentes e a divulgação social 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

No mapa associativo das patentes há uma peculiaridade metodológica, pois havia um 

número considerável de empresas sem patentes registradas nas bases de coleta. Sendo assim, 

o grupo foi segregado levando em consideração firmas sem patentes e as outras segmentadas 

com base na mediana do grupo.  

Os registros de patentes categorizados na figura de “médio” e “baixo” estão atrelados 

à divulgação categorizada nas mesmas condições, mas em situação inversa, como se pode 

observar. Neste caso fala-se da inovação consolidada pela empresa, ou seja, após as fases de 

exploração e investimentos de alto volume (teoricamente) a descoberta foi concretizada e a 

barreira competitiva mencionada por Schumpeter (1961) e Porter (1989) pode ser constituída 

no mercado – vantagem da desorganização momentânea com introdução do novo.  

Pode-se pensar que a relação não compensatória hipotética referida na Figura 18 e 

ainda nas correlações da Tabela 27 são ultrapassadas neste cenário, principalmente quando a 

nulidade do número de registros de patentes nas bases de coleta se associa ao baixo nível de 

disclosure desta natureza.  

Figura 20 – Mapa associativo do ITI e a divulgação ambiental e social 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

O índice de transparência em inovação de Gu e Li (2003) dispôs de comportamento 

similar àquele apresentado na associação anterior (Figura 19), mas desta feita, tanto o aspecto 

da divulgação ambiental como a social sinalizam o “padrão” de sinergia discutido. Aqui vale 

a pontuação de que esta é a única relação propriamente dita entre informação divulgada para a 

inovação e a sustentabilidade ambiental e social.  

Depois de discutido o diálogo envolvendo as medidas de inovação e sustentabilidade 

ambiental e social, a presente pesquisa se debruça à análise dos efeitos proporcionados pelos 

respectivos perfis estratégicos no desempenho das empresas brasileiras e europeias, sendo ele 

medido pelas rentabilidades dos recursos aplicados e convertidos em bens e direitos à 

disposição da firma e do capital próprio da empresa. Os resultados em torno dessa avaliação 

se encontra na subseção posterior.  

4.4 Efeitos do perfil organizacional inovador e sustentável na rentabilidade 

Passados os aspectos descritivos da inovação e da sustentabilidade, seguidos por uma 

breve tentativa de se demonstrar o relacionamento entre os referidos perfis estratégicos, esta 

pesquisa chega à avaliação dos efeitos (se é que ocorrem) do perfil estratégico, individual e 

conjunto, no desempenho medido pela rentabilidade. A primeira das três etapas consistia na 

associação categórica entre os níveis de inovação, sustentabilidade e desempenho, realizado 

por meio da Análise de Correspondência (ANACOR). Essa investigação pode sugerir se há ou 

não similaridade entre determinado grau de perfil estratégico e a performance.  

Na Tabela 30, os resultados relativos ao teste Qui-quadrado das medidas categóricas 

da inovação e do desempenho são apresentados, considerando-se todas as observações. 
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Tabela 30 – Teste de dependência das categorias (Qui-quadrado): inovação x desempenho 
Categorias Observações Sig. 

Medidas de inovação x ROE 310 0,077* 

Medidas de inovação x ROA 310 0,485 

Intangíveis de inovação x ROE 310 0,285 

Intangíveis de inovação x ROA 310 0,292 

Patentes x ROE 310 0,007*** 

Patentes x ROA 310 0,134 

P&D x ROE 310 0,118 

P&D x ROA 310 0,301 

ITI x ROE 310 0,087* 

ITI x ROA 310 0,126 

Nota: ***Significante a 0,01; * Significante a 0,10. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Segundo a Tabela 30, observou-se dependência entre as categorias 1) patentes e ROE, 

com p-value de 0,007 (Sig. < 1%), apenas. Com isso, apenas um mapa de correspondência foi 

elaborado, apresentado na Figura 21. Reitera-se que o número de patentes registradas passou 

pela seguinte categorização: (i) grupo com nenhuma patente, denominado “nulo”; (ii) o grupo 

com número de registros acima da mediana entre as empresas com patentes, denominado de 

“alto”; e (iii) grupo com número de registros abaixo da mediana entre as firmas que possuem 

patentes registradas, denominado “médio”.  

Figura 21 – Mapa associativo das Patentes e do ROE 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Assim como ocorrera com a associação entre a variável patentes e a divulgação social, 

de acordo com a Figura 21, percebe-se a correspondência categórica entre patentes e ROE (a 

rentabilidade do capital próprio das empresas) nos seguintes patamares de análise: “baixo” e 

“nulo”, “médio” e “alto”, e “alto” e “médio”. O comportamento desse grupo corrobora que as 

empresas que não constituíram barreiras no mercado através da inovação apresentam, de fato, 

desempenho inferior que aquelas com elevado ou razoável produtividade em atividades com 

foco na inovação. Esse resultado é coerente, porque as patentes constituem vantagens mais 
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sólidas em relação aos intangíveis de inovação, por exemplo (muitas vezes adquiridos ante o 

mercado) ou que o investimento em P&D (com elevado risco e retornos incertos).  

Voltando à Figura 21, transpondo o “status” da ausência de inovação, evidenciam-se 

como concorrentes as demais categorias (o desempenho é alto com nível médio de registro de 

patentes ou o ROE é médio com uma categoria de registro de patentes média). Outra vez se 

cogita a evidência do ponto de saturação – neste caso a produtividade excessiva de patentes 

poderia comprometer a rentabilidade das empresas (elevados esforços em descobertas 

pressupõem maiores dispêndios em atividades de P&D, por exemplo). 

Esses resultados contrastam as inferências obtidas pelo estudo de Teh, Kayo e Kimura 

(2008) que, ao investigarem 216 empresas brasileiras, não encontraram relação de influência 

das patentes no valor de mercado (medida baseada na percepção do mercado, não nos retornos 

da firma, caso desta pesquisa). Brito, Brito e Morganti (2009) compararam diversas medidas 

e, dentre elas, estavam as receitas cobertas por patentes, mas não obtiveram a relação positiva 

de interferência com as medidas de desempenho propostas (crescimento da receita líquida e 

rentabilidade – ROA). Malachias e Meireles (2009), por sua vez, examinaram 130 firmas do 

setor de tecnologia da informação e concluíram que o ambiente de inovação condicionava os 

perfis com foco nas atividades de inovação e, por conseguinte, corroboravam desempenhos da 

inovação e econômicos positivos. Neste trabalho os autores utilizaram o registro de patentes, 

convergentemente à presente pesquisa.  

Silveira e Oliveira (2013), além de Shimizu (2013) também não tiveram inferências 

correlacionadas positivamente (desempenho e inovação, mensuradas por patentes, vendas e 

margem líquida).As explicações para a inexistência de relacionamento podem ser amparadas 

por algumas questões, como a opção estratégica da firma, a natureza da inovação – esta última 

para Brito, Brito e Morganti (2009), pois a novidade poderia ter maior reflexo no crescimento 

dos resultados, e a “contaminação” do lucro poroutros fatores como despesas administrativas 

e custos de produção, que interferem no resultado, mas não refletem diretamente o esforço de 

inovação das organizações – esta segundo Shimizu (2013).  

Esta pesquisa reflete ainda sobre a possibilidade dos efeitos da inovação se 

materializarem em horizontes temporais muito longos e, assim, não capitados por análises 

menores. Outra questão a ser levantada seria o reflexo da informação sobre a atividade de 

inovação e seu respectivo investimento no valor da firma, que sofre intervenção da percepção 

do mercado – todavia, no trabalho referido a pouco, de autoria pertencente a Teh, Kayo e 

Kimura (2008), as patentes não interferiam no valor de mercado. 
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Na Tabela 31, oportunamente, encontram-se os resultados para os testes associativos 

da divulgação ambiental e social em relação à rentabilidade, com todas as observações. 

Tabela 31 – Teste de dependência das categorias (Qui-quadrado): sustentabilidade ambiental e 

social e desempenho 
Categorias Observações Sig. 

Divulgação ambiental x ROE 178 0,790 

Divulgação ambiental x ROA 178 0,334 

Divulgação social x ROE 178 0,112 

Divulgação social x ROA 178 0,224 

Divulgação socioambiental x ROE 178 0,177 

Divulgação socioambiental x ROA 178 0,388 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O teste de dependência categórica não expôs associação entre a divulgação ambiental 

e social junto ao desempenho, medido pela rentabilidade das firmas. As discussões em torno 

do impacto inerente ao perfil estratégico das organizações com questões dessa natureza, tanto 

no desempenho, como na estrutura organizacional, acabam por reverberar continuamente na 

literatura, mas ainda sem um posicionamento sólido – e isso poderia ajudar, a priori, explicar 

a inexistência de dependência envolvendo as categorias. Hackston e Milne (1996) avaliaram 

se a divulgação ambiental em relatórios da administração de empresas neozelandesas poderia 

explicar a rentabilidade (ROE e ROA). Não se observaram evidências desse efeito, mas sim a 

mediação da evidenciação de caráter ambiental pelo tamanho das firmas (neste estudo fora 

percebida essa relação) e pelo setor.  

Kitahara (2007) fez investigação nesta linha, mas agora em função do relacionamento 

da divulgação social com o desempenho operacional. Concluiu que este tipo de informação, 

quando relatada, poderia favorecer o desempenho, porém através da mediação exercida pelos 

“efeitos” do setor de atuação e do porte das organizações. Vellani e Nakao (2009) observaram 

relação entre o comprometimento ambiental nas companhias que foram discutidas em casos e 

a realização de investimentos nesse escopo. Paraa pesquisa, o benefício observado redundava 

na redução de custos, porém não se refletiu sobre como que essa adesão estratégica poderia se 

converter em desempenho vantajoso. 

Voltando às reflexões de Oliveira et al. (2012), o modelo proposto pela abordagem da 

institucionalização e da legitimação de práticas sociais e ambientais ajudaria a explicar ou ao 

menos esclarecer a dissociação observada entre o desempenho e a sustentabilidade. Quando a 

decisão depende da aceitação do mercado e da sociedade, não necessariamente pode se obter 

vantagens de desempenho imediatas, porque as decisões são, parcialmente, ausentes de 

motivação racional e econômicas – de curto prazo, no mínimo. É preciso compreender que, 
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em uma minimização do cenário de análise, existem empresas que “escolhem” aderir ou não 

aderir ao perfil estratégico. A conversão das vantagens competitivas, nesse primeiro 

momento, poderia se limitar à obtenção de clientes, facilidades no acesso a mercados e a 

transações, economias de escala e de escopo, entre outras, mas não imediatamente de 

performance. A Visão Baseada em Recursos seria mais eficiente, conjectura-se, na mediação 

de análises de longo prazo ou na avaliação de cenários já consolidados pelas empresas. 

Reis, Moreira e França (2013) observaram relações entre as rentabilidades, do ativo e 

do patrimônio líquido, e o investimento ambiental, positivas no curto prazo, mas negativas em 

horizonte de longo prazo. A questão aqui extrapola o revestimento da estratégia em benefício 

econômico e chega ao ponto crítico da (real) materialidade dessa reversão, porque, com base 

nos resultados de Reis, Moreira e França (2013), as vantagens poderiam ser apenas pontuais e 

atribuídas à percepção de mercado – pressuposição desta pesquisa. Lu et al. (2014) dizem que 

a literatura não chegou a uma conclusão sobre a relação entre esses construtos e, mais que 

isso, na maioria das vezes, nos trabalhos, as relações investigadas sequer são significativas. E 

acrescentam os autores que essa discussão ascende em ambientes setoriais específicos e ainda 

nas economias emergentes. Pätäri et al. (2014) encontrou resultados interessantes: enquanto 

que a responsabilidade social corporativa influenciava a rentabilidade e o valor das empresas, 

o desempenho não intervia naquele construto – foram analisados 19 (dezenove) anos-base. No 

estudo de Viviani et al. (2014), o índice que mediu o disclosure ambiental voluntário não foi 

capaz de explicar o desempenho de empresas brasileiras inscritas no ICO2 da BM&FBovespa. 

Zheng, Luo e Maksimov (2014) voltam à questão da legitimidade e discute como ela intervém 

na postura sustentável das empresas, enquanto que Saeidi et al. (2015) concluíram que, com a 

responsabilidade social corporativa, há efeitos positivos no desempenho (ROE, ROA, ROS e 

ROI), mas com intermediação da reputação corporativa. 

A segunda etapa de análise expõe o exame da influência da presença e da ausência dos 

perfis estratégicos no desempenho, além da tendência que se configura o desempenho nesses 

grupos de firmas (mais ou menos comprometidas estrategicamente). Neste momento a análise 

enseja avaliar a construção da vantagem competitiva decorrente da inovação e da 

sustentabilidade com base na RBV, de acordo com Barney (1991) e Hart (1994), na 

consecução do desempenho superior e persistente (PORTER, 1989), com método aplicado à 

luz do estudo de Baaij, Greeven e Van Dalen (2004).  
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A primeira parte da investigação está sedimentada na comparação dos desempenhos 

em relação à inovação e suas medidas, defronte a rentabilidade do grupo, sendo os primeiros 

resultados dispostos na Tabela 32. 

Tabela 32 – Avaliando o desempenho entre grupos com e sem inovação: ativos intangíveis de 

inovação (Brasil) – Teste de Mann-Whitney 
2010 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média total 

Intangíveis de 

Inovação 

Sim 18 5 28% 0,2053 0,0000 Não se aplica - 

Não 7 3 43% 0,1611 -0,0442 Não 1,000 

Total 25 8 32% 0,1930 -0,0123 Não 1,000 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis de 

Inovação 

Sim 18 6 33% 0,0860 0,0000 Não se aplica - 

Não 7 2 29% 0,0716 -0,0144 Não 0,809 

Total 25 8 32% 0,0819 -0,0041 Não 0,922 

2011 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis de 

Inovação 

Sim 20 5 25% 0,1540 0,0000 Não se aplica - 

Não 5 2 40% 0,1530 -0,0010 Não 0,587 

Total 25 7 28% 0,1538 -0,0002 Não 0,855 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis de 

Inovação 

Sim 20 6 30% 0,0650 0,0000 Não se aplica - 

Não 5 2 40% 0,0656 0,0006 Não 0,587 

Total 25 8 32% 0,0651 0,0001 Não 0,855 

2012 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis de 

Inovação 

Sim 20 7 35% 0,1649 0,0000 Não se aplica - 

Não 6 2 33% 0,1569 -0,0080 Não 0,429 

Total 26 9 35% 0,1631 -0,0018 Não 0,773 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis de 

Inovação 

Sim 20 6 30% 0,0604 0,0000 Não se aplica - 

Não 6 3 50% 0,0589 -0,0015 Não 0,719 

Total 26 9 35% 0,0601 -0,0003 Não 0,807 

2013 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis de 

Inovação 

Sim 18 4 22% 0,1532 0,0000 Não se aplica - 

Não 8 3 38% 0,1779 0,0247 Não 0,697 

Total 26 7 27% 0,1608 0,0076 Não 0,867 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis de Sim 18 5 28% 0,0560 0,0000 Não se aplica - 
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Inovação Não 8 4 50% 0,0495 -0,0065 Não 0,956 

Total 26 9 35% 0,0540 -0,0020 Não 0,981 

Nota: ¹ A diferença relativa e o status da diferença significativa são obtidos pelo confronto do ROE/ROA médio 

em relação ao grupo com a inovação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 31, em linhas gerais, percebe-se que nas empresas com ativos 

intangíveis de inovação divulgados, a rentabilidade do capital próprio é maior que o mesmo 

indicador medido no grupo das empresas que não tiveram divulgação do investimento, e ainda 

superior ao grupo total de firmas (em 2010, 2011 e 2012).  

Quanto à rentabilidade dos ativos, a superioridade foi constatada em 2010, 2012 e 

2013. Dessa forma, considera-se que para essa medida de inovação, evidencia-se uma 

vantagem de desempenho medido pela rentabilidade, porém com caráter descontínuo para os 

quatro anos-base. Deve-se ressaltar que, mesmo com as diferenças observadas, não foi 

inferida a diferença estatisticamente significante entre esses grupos de firmas.  

A Tabela 33 segue a análise, desta feita comparando-se o desempenho sob o critério 

do registro de patentes. 

Tabela 33 – Avaliando o desempenho entre grupos com e sem inovação: patentes (Brasil) – 

Teste de Mann-Whitney 
2010 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média total 

Patentes 

Sim 7 1 14% 0,1436 0,0000 Não se aplica - 

Não 18 7 39% 0,2122 0,0686 Não 0,672 

Total 25 8 32% 0,1930 0,0494 Não 0,750 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 7 1 14% 0,0662 0,0000 Não se aplica - 

Não 18 7 39% 0,0881 0,0219 Não 0,762 

Total 25 8 32% 0,0819 0,0157 Não 0,820 

2011 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 7 3 43% 0,1769 0,0000 Não se aplica - 

Não 18 4 22% 0,1448 -0,0321 Não 0,717 

Total 25 7 28% 0,1538 -0,0231 Não 0,784 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 7 3 43% 0,0768 0,0000 Não se aplica - 

Não 18 5 28% 0,0606 -0,0162 Não 0,586 

Total 25 8 32% 0,0652 -0,0116 Não 0,138 

2012 

Medida  Evidenciou? Empresas ROE Diferença A diferença é p-value 
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Total 
Acima da 

média 

médio relativa¹ significativa? 

Patentes 

Sim 12 2 17% 0,1565 0,0000 Não se aplica - 

Não 14 5 36% 0,1687 0,0122 Não 0,280 

Total 26 7 27% 0,1631 0,0066 Não 0,509 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 12 4 33% 0,0595 0,0000 Não se aplica - 

Não 14 5 36% 0,0606 0,0011 Não 0,719 

Total 26 9 35% 0,0601 0,0006 Não 0,826 

2013 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 11 4 36% 0,2012 0,0000 Não se aplica - 

Não 15 3 20% 0,1311 -0,0701 Não 0,622 

Total 26 7 27% 0,1608 -0,0404 Não 0,752 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 11 5 45% 0,0710 0,0000 Não se aplica - 

Não 15 4 27% 0,0415 -0,0295 Não 0,586 

Total 26 9 35% 0,0540 -0,0170 Não 0,727 

Nota: ¹ A diferença relativa e o status da diferença significativa são obtidos pelo confronto do ROE/ROA médio 

em relação ao grupo com a inovação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Feito o comparativo do desempenho das empresas em relação ao registro de patentes, 

a Tabela 33 demonstra, em síntese, que nos anos-base de 2011 e 2013 ocorre superioridade 

dos índices de rentabilidade nas empresas inovadoras em relação àquelas não inovadoras. As 

diferenças percentuais favoráveis, nestes dois períodos, são de aproximadamente 3 e 7% para 

o ROE e 2 e 3% para a medida ROA, porém, ainda assim, não se configurando a discrepância 

estatística prevista pela pesquisa.  

A Tabela 34 segue a avaliação, desta feita comparando-se o desempenho sob o critério 

dos investimentos com P&D. 

Tabela 34 – Avaliando o desempenho entre grupos com e sem inovação: P&D (Brasil) – Teste 

de Mann-Whitney 
2010 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média  

P&D 

Sim 7 2 29% 0,2153 0,0000 Não se aplica - 

Não 18 6 33% 0,1843 -0,0310 Não 0,545 

Total 25 8 32% 0,1930 -0,0223 Não 0,648 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 
Sim 7 2 29% 0,0899 0,0000 Não se aplica - 

Não 18 6 33% 0,0789 -0,0110 Não 0,762 
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Total 25 8 32% 0,0819 -0,0080 Não 0,820 

2011 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 6 2 33% 0,1921 0,0000 Não se aplica - 

Não 19 5 26% 0,1417 -0,0504 Não 0,703 

Total 25 7 28% 0,1538 -0,0383 Não 0,764 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 6 2 33% 0,0803 0,0000 Não se aplica - 

Não 19 6 32% 0,0603 -0,0200 Não 0,703 

Total 25 8 32% 0,0651 -0,0152 Não 0,764 

2012 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 6 2 33% 0,1635 0,0000 Não se aplica - 

Não 20 5 25% 0,1629 -0,0006 Não 0,761 

Total 26 7 27% 0,1631 -0,0004 Não 0,809 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 6 2 33% 0,0515 0,0000 Não se aplica - 

Não 20 7 35% 0,0626 0,0111 Não 0,761 

Total 26 9 35% 0,0601 0,0086 Não 0,809 

2013 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 6 2 33% 0,1904 0,0000 Não se aplica - 

Não 20 5 25% 0,1519 -0,0385 Não 0,808 

Total 26 7 27% 0,1607 -0,0297 Não 0,847 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 6 2 33% 0,0477 0,0000 Não se aplica - 

Não 20 7 35% 0,0559 0,0082 Não 0,903 

Total 26 9 35% 0,0540 0,0063 Não 0,923 

Nota: ¹ A diferença relativa e o status da diferença significativa são obtidos pelo confronto do ROE/ROA médio 

em relação ao grupo com a inovação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 34, quando comparadas firmas brasileiras que divulgaram os 

seus investimentos com pesquisa e desenvolvimento, com aquelas que não realizaram tal tipo 

de disclosure, finalmente configura-se o desempenho superior e persistentes no período que é 

avaliado (2010 a 2013) – apenas para a rentabilidade medida pelo ROE. O ROA, por sua vez, 

apresentou-se superior apenas nos dois primeiros períodos. Mais uma vez deve-se destacar a 

ausência de diferenças significativas de desempenho, mesmo a inovação (P&D) intervindo de 

modo favorável no grupo.  
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Os resultados, apenas restritos à última medida de inovação, sugere convergência com 

os resultados de Baaij, Greeven e Van Dalen (2004), pois a rentabilidade das firmas 

brasileiras com divulgação do seu esforço em inovação (FURTADO; QUADROS; 

DOMINGUES, 2007) foi superior e contínuo ao longo do corte temporal investigado, isso à 

despeito das organizações que não efetuaram a evidenciação dessa informação – mesmo que a 

diferença apontada não seja significativa estatisticamente, configura-se a vantagem. Com um 

panorama das medidas e sua relação com o desempenho, pelo menos em metade do período 

coberto houve superioridade da rentabilidade das empresas com divulgação – o que não pode 

ser desconsiderado como aspecto potencialmente positivo da inovação no grupo brasileiro.  

As Tabelas 35, 36 e 37 confrontam, adiante, a rentabilidade em função dos indícios de 

inovação nas firmas europeias. 

Tabela 35 – Avaliando o desempenho entre grupos com e sem inovação: ativos intangíveis de 

inovação (Europa) – Teste de Mann-Whitney 
2010 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média total 

Intangíveis 

de Inovação 

Sim 39 11 28% 0,2161 0,0000 Não se aplica - 

Não 13 4 31% 0,2044 -0,0117 Não 0,404 

Total 52 15 29% 0,2132 -0,0029 Não 0,751 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis 

de Inovação 

Sim 39 16 41% 0,0620 0,0000 Não se aplica - 

Não 13 7 54% 0,0654 0,0034 Não 0,492 

Total 52 23 44% 0,0628 0,0008 Não 0,794 

2011 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis 

de Inovação 

Sim 39 12 31% 0,1993 0,0000 Não se aplica - 

Não 13 6 46% 0,1996 0,0003 Não 0,547 

Total 52 18 35% 0,1994 0,0001 Não 0,819 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis 

de Inovação 

Sim 39 14 36% 0,0636 0,0000 Não se aplica - 

Não 13 8 62% 0,0613 -0,0023 Não 0,466 

Total 52 22 42% 0,0630 -0,0006 Não 0,782 

2012 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis 

de Inovação 

Sim 39 16 41% 0,1932 0,0000 Não se aplica - 

Não 13 4 31% 0,1398 -0,0534 Não 0,743 

Total 52 20 38% 0,1799 -0,0133 Não 0,901 
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Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis 

de Inovação 

Sim 39 19 49% 0,0616 0,0000 Não se aplica - 

Não 13 6 46% 0,0424 -0,0192 Não 0,547 

Total 52 25 48% 0,0568 -0,0048 Não 0,819 

2013 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis 

de Inovação 

Sim 38 16 42% 0,1827 0,0000 Não se aplica - 

Não 14 3 21% 0,1016 -0,0811 Não 0,117 

Total 52 19 37% 0,1609 -0,0218 Não 0,535 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Intangíveis 

de Inovação 

Sim 38 20 53% 0,0590 0,0000 Não se aplica - 

Não 14 4 29% 0,0408 -0,0182 Não 0,173 

Total 52 24 46% 0,0541 -0,0049 Não 0,590 

Nota: ¹ A diferença relativa e o status da diferença significativa são obtidos pelo confronto do ROE/ROA médio 

em relação ao grupo com a inovação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 35 evidencia que, nas organizações europeias com intangíveis de inovação 

registrados em seu patrimônio, a média da rentabilidade do patrimônio líquido é superior em 

praticamente todo o período, tanto em relação ao grupo de firmas sem esse tipo de inovação, 

como em comparação com a média geral das empresas. A única exceção é o ano-base de 2011 

quando as diferenças de desempenho médio são desfavoráveis em 0,03% e 0,01%.  

Destarte, no caso das empresas europeias consideradas no estudo, presume-se 

construção de vantagem competitiva, considerando-se a ideia do desempenho superior à 

média e contínuo, tomando-se o ROE como medida do desempenho corporativo. Uma vez 

mais a diferença significativa, no entanto, não fora observada em nenhum dos comparativos. 

Sendo a métrica de desempenho a rentabilidade média dos ativos dessas companhias, 

verificam-se conclusões similares, porém não há a ruptura temporal observada com o ROE, 

porque o desempenho obteve destaque ao longo dos três últimos anos investigados (2011 a 

2013). A análise das diferenças por meio do teste de Mann-Whitney não figurou diferenças 

significativas, apesar da sua superioridade.  

Se forem confrontados esses resultados com aqueles observados por Carvalho, Kayo e 

Martin (2010), constata-se a divergência de inferências, pois os autores não encontraram 

relacionamento com o desempenho superior e persistente e a intangibilidade.  

Deve-se pontuar que esta pesquisa foi mais específica ao considerar a referida relação 

apenas com ativos intangíveis de inovação (as marcas, patentes, tecnologias, P&D, direitos 
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autorais e intangíveis em desenvolvimento). De outra maneira, no estudo de Lauretti (2011) 

há convergência, em termos de conclusões, a esta pesquisa, visto que a intangibilidade 

guardava relação estreita ao desempenho (futuro) medido pela rentabilidade das empresas 

avaliadas (firmas brasileiras, no entanto). Lembra-se que Baaij, Greeven e Van Dalen (2004) 

encontraram construção, através da inovação, da vantagem competitiva – desempenho 

superior e persistente. Diferentemente a este estudo, os referidos autores, além de perceberem 

valores médios superiores e contínuos, também relataram as diferenças significativas. 

Comparativamente, os intangíveis de inovação nas firmas brasileiras, em relação ao 

desempenho, tiveram um comportamento relativamente similar.  

Na Tabela 36 são comparados os desempenhos em relação ao registro das patentes. 

Tabela 36 – Avaliando o desempenho entre grupos com e sem inovação: patentes (Europa) – 

Teste de Mann-Whitney 
2010 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média  

Patentes 

Sim 35 9 26% 0,2292 0,0000 Não se aplica - 

Não 17 6 35% 0,1800 -0,0492 Não 0,404 

Total 52 15 29% 0,2132 -0,0160 Não 0,805 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 35 15 43% 0,0621 0,0000 Não se aplica - 

Não 17 8 47% 0,0643 0,0022 Não 0,492 

Total 52 23 44% 0,0628 0,0007 Não 0,812 

2011 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 32 11 34% 0,2105 0,0000 Não se aplica - 

Não 20 7 35% 0,1816 -0,0289 Não 0,573 

Total 52 18 35% 0,1994 -0,0111 Não 0,782 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 32 12 38% 0,0636 0,0000 Não se aplica - 

Não 20 10 50% 0,0624 -0,0012 Não 0,638 

Total 52 22 42% 0,0630 -0,0006 Não 0,818 

2012 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 32 12 38% 0,2111 0,0000 Não se aplica - 

Não 20 8 40% 0,1300 -0,0811 Não 0,509 

Total 52 20 38% 0,1799 -0,0312 Não 0,652 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 
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Patentes 

Sim 32 16 50% 0,0625 0,0000 Não se aplica - 

Não 20 9 45% 0,0477 -0,0148 Não 0,538 

Total 52 25 48% 0,0568 -0,0057 Não 0,775 

2013 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 34 12 35% 0,1658 0,0000 Não se aplica - 

Não 18 7 39% 0,1516 -0,0142 Não 1,000 

Total 52 19 37% 0,1609 -0,0049 Não 0,923 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

Patentes 

Sim 34 16 47% 0,0562 0,0000 Não se aplica - 

Não 18 8 44% 0,0502 -0,0060 Não 0,832 

Total 52 24 46% 0,0541 -0,0021 Não 0,923 

Nota: ¹ A diferença relativa e o status da diferença significativa são obtidos pelo confronto do ROE/ROA médio 

em relação ao grupo com a inovação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Simplificadamente, de acordo com a Tabela 36, as patentes registradas repercutem no 

desempenho das empresas, proporcionando rentabilidades superiores e contínuas entre 2010 e 

2013 (ROE) e entre 2011 e 2013 (ROA). Essa inovação, assim como o investimento em P&D, 

são atividades de inovação diretamente associadas às empresas (resultado e esforço da firma 

em termos de comprometimento com a estratégia criativa).  

Depreende-se que as atividades do tipo exploration, neste ponto discute-se o resultado 

desse perfil estratégico de inovação, favorece a rentabilidade das empresas europeias em 

grande parte do período sob investigação. Com essa inferência, fortalece-se a concepção da 

inovação como origem do desenvolvimento de longo prazo e da sobrevivência das 

organizações (GREEN; MCMEEKIN; IRWIN, 1994; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).  

As diferenças de desempenho também não demonstraram que as rentabilidadesse 

distinguiam significativamente em função dos resultados decorrentes das atividades de 

inovação. Se comparados os resultados àqueles observados no grupo do Brasil, percebe-se 

que as patentes se tornam mais “efetivas” em economias desenvolvidas.  

Tabela 37 – Avaliando o desempenho entre grupos com e sem inovação: P&D (Europa) – 

Teste de Mann-Whitney 
2010 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média  

P&D 

Sim 42 10 24% 0,1854 0,0000 Não se aplica - 

Não 10 5 50% 0,3297 0,1443 Não 0,457 

Total 52 15 29% 0,2132 0,0278 Não 0,808 

Medida  Evidenciou? 
Empresas ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da 
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média 

P&D 

Sim 42 20 48% 0,0621 0,0000 Não se aplica - 

Não 10 3 30% 0,0696 0,0075 Não 1,000 

Total 52 23 44% 0,0628 0,0007 Não 1,000 

2011 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 42 13 31% 0,1832 0,0000 Não se aplica - 

Não 10 5 50% 0,0255 -0,1577 Não 0,416 

Total 52 18 35% 0,1994 0,0162 Não 0,790 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 42 17 40% 0,0604 0,0000 Não se aplica - 

Não 10 5 50% 0,0739 0,0135 Não 0,531 

Total 52 22 42% 0,0630 0,0026 Não 0,837 

2012 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 41 15 37% 0,1587 0,0000 Não se aplica - 

Não 11 5 45% 0,2590 0,1003 Não 0,509 

Total 52 20 38% 0,1799 0,0212 Não 0,819 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 41 21 51% 0,0570 0,0000 Não se aplica - 

Não 11 4 36% 0,0559 -0,0011 Não 0,538 

Total 52 25 48% 0,0568 -0,0002 Não 0,831 

2013 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 40 14 35% 0,1373 0,0000 Não se aplica - 

Não 12 5 42% 0,2394 0,1021 Não 0,278 

Total 52 19 37% 0,1609 0,0236 Não 0,694 

Medida  Evidenciou? 

Empresas 
ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total 
Acima da 

média 

P&D 

Sim 40 17 43% 0,0520 0,0000 Não se aplica - 

Não 12 7 58% 0,0609 0,0089 Não 0,617 

Total 52 24 46% 0,0541 0,0021 Não 0,856 

Nota: ¹ A diferença relativa e o status da diferença significativa são obtidos pelo confronto do ROE/ROA médio 

em relação ao grupo com a inovação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

No derradeiro comparativo do desempenho em função da inovação, a Tabela 37 expõe 

que, em geral, no grupo de companhias europeias, o esforço que é dedicado às atividades de 

inovação, materializado pelo investimento das empresas, não proporciona rentabilidade média 

superior e contínua no período de quatro anos investigado. Enquanto que foi obtido um ROE 

médio no grupo de empresas inovadoras maior que o grupo de firmas não inovadoras (para o 
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aspecto em questão) apenas em 2011 – diferença de 15%, o ROA médio teve comportamento 

similar somente, mas em comparativo com empresas não inovadoras e geral, no ano-base de 

2012.  

Fundamentalmente, esses resultados são compreensíveis por algumas razões, dentre as 

quais (i) a natureza da inovação – inovações do tipo exploration estão atreladas ao risco maior 

e a retornos voláteis (MARCH, 1991); (ii) a natureza da métrica de desempenho – como se 

sabe, o investimento em P&D é reconhecido como um despesa do período, justamente pela 

questão da materialidade dos resultados se apresentar como incerta – discussão mais contábil 

que organizacional ou estratégica, nesse sentido da avaliação. Interessante contrastar que, para 

o grupo de empresas brasileiras constantes na pesquisa (ver Tabela 33), os resultados do ROE 

médio foram favoráveis e contínuos nos quatro períodos, enquanto que o ROA ficou acima da 

média comparada em metade do corte longitudinal observado.  

Pode-se ponderar que, como no ambiente econômico emergente a atividade 

explorativa e seus resultados são menos comuns, quando comparada àquela desempenhada 

por economias desenvolvidas, então a atividade de P&D seria “mais efetiva” naquele cenário 

de mercado. Outra vez as diferenças obtidas não são significativas, com base nos resultados 

do teste de Mann-Whitney. 

A concepção de que a organização possa vir a alcançar vantagens competitivas através 

do perfil estratégico ambiental e social reside, para esta pesquisa, primordialmente, na ideia 

proeminente no estudo de Hart (1995), concebida por meio da releitura da RVB – ressalta-se 

que o trabalho não deixa claro que a perspectiva social impera sobre o desempenho, porém o 

conceito de sustentabilidade apropriado por esta pesquisa (NASCIMENTO; 2012) também 

não permite excluir tal possibilidade. Outros estudos favorecem a relação da sustentabilidade 

ambiental e social com o desempenho (MACHADO; MACHADO, 2011; REIS; MOREIRA; 

FRANÇA, 2013; PÄTÄRI et al., 2014; WANG et al., 2014, entre outros) na condição de 

promotora de vantagens competitivas e sobrevida organizacional (MENEZES et al., 2011b). 

Com base na discussão, na Tabela 38 encontram-se os comparativos da rentabilidade 

das empresas brasileiras em relação à divulgação ou não dos seus relatórios de 

sustentabilidade.  

Tabela 38 – Avaliando o desempenho entre grupos com e sem relatórios de sustentabilidade 

(Brasil) – Teste de Mann-Whitney 
2010 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média  
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Sim 14 4 29% 0,1945 0,0000 Não se aplica - 

Não 11 5 45% 0,0804 -0,1141 Não 0,702 

Total 25 9 36% 0,1930 -0,0015 Não 0,838 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 14 4 29% 0,1911 0,0000 Não se aplica - 

Não 11 3 27% 0,0839 -0,1072 Não 0,956 

Total 25 7 28% 0,0819 -0,1092 Não 0,977 

2011 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 18 6 33% 0,1756 0,0000 Não se aplica - 

Não 7 1 14% 0,0975 -0,0781 Não 0,952 

Total 25 7 28% 0,1538 -0,0218 Não 0,863 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 18 6 33% 0,0729 0,0000 Não se aplica - 

Não 7 2 29% 0,0451 -0,0278 Não 0,672 

Total 25 8 32% 0,0651 -0,0078 Não 0,980 

2012 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 21 5 24% 0,1511 0,0000 Não se aplica - 

Não 5 2 40% 0,2132 0,0621 Não 0,871 

Total 26 7 27% 0,1631 0,0120 Não 0,957 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 21 6 29% 0,0529 0,0000 Não se aplica - 

Não 5 3 60% 0,0903 0,0374 Não 0,416 

Total 26 9 35% 0,0601 0,0072 Não 0,789 

2013 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 21 5 24% 0,1531 0,0000 Não se aplica - 

Não 5 2 40% 0,1929 0,0398 Não 0,770 

Total 26 7 27% 0,1607 0,0076 Não 0,923 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 21 7 33% 0,0485 0,0000 Não se aplica - 

Não 5 2 40% 0,0772 0,0287 Não 0,820 

Total 26 9 35% 0,0540 0,0055 Não 0,940 

Nota: ¹ A diferença relativa e o status da diferença significativa são obtidos pelo confronto do ROE/ROA médio 

em relação ao grupo com a inovação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 38 evidencia que não existem diferenças de desempenho entre organizações 

que divulgam relatórios de sustentabilidade e empresas que não dispõem dessa pratica, exceto 

nos períodos iniciais de análise (2010 e 2011). Na verdade, observa-se uma queda nos valores 

do ROE (a diferença reduz de 11,4 para 7,8%) e do ROA (a diferença cai de 10,7 para 7,8%).  

Dessa forma, conclui-se que, para as empresas brasileiras investigadas, em termos de 

média, a divulgação de informações de natureza ambiental e social característica do perfil 

sustentável não proporciona melhorias de desempenho superior e contínuo nos quatro anos de 
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análise. A ressalva a ser feita remonta a não significância dos resultados no comparativo, 

medidos pela rentabilidade dessas empresas. 

Os resultados apresentados refutam as conclusões de Reis, Moreira e França (2013), 

Pätäri et al. (2014) e Wang et al. (2014), as colocações teóricas de Hart (1995) e Menezes et 

al. (2012b), mas apenas parcialmente as inferências de Machado e Machado (2011) – os 

autores, em sua pesquisa, perceberam que a divulgação ambiental não afetava o desempenho, 

mas não fazem qualquer ponderação a esse respeito.  

Esta pesquisa acredita que o aspecto da legitimação e da institucionalização de ações 

corporativas preocupadas com a sustentabilidade (OLIVEIRA et al., 2012), em um primeiro 

momento interfira nessa relação, marcada pela pressão oriunda de mercados globalizados, 

consumidores exigentes e conscientes e aumento da competição, isso segundo Machado e 

Machado (2011). Sendo assim, o perfil estratégico voltado à construção da sustentabilidade 

seria resultado do movimento de “atendimento” às estratégias demandadas pelo mercado. De 

modo coerente, o custo para se gerar a informação poderia afetar a rentabilidade das empresas 

divulgadoras dos relatórios (maioria no Brasil).  

A Tabela 39 evidencia, desta feita, o comparativo no grupo de empresas europeias. 

Tabela 39 – Avaliando o desempenho entre grupos com e sem relatórios de sustentabilidade 

(Europa) – Teste de Mann-Whitney 
2010 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média  

Sim 21 4 19% 0,1403 0,0000 Não se aplica - 

Não 31 11 35% 0,2625 0,1222 Sim 0,008*** 

Total 52 15 29% 0,2132 0,0729 Sim 0,082* 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 21 6 29% 0,0499 0,0000 Não se aplica - 

Não 31 17 55% 0,0716 0,0217 Sim 0,017** 

Total 52 23 44% 0,0628 0,0129 Não 0,117 

2011 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 25 7 28% 0,1551 0,0000 Não se aplica - 

Não 27 11 41% 0,2404 0,0853 Sim 0,051* 

Total 52 18 35% 0,1994 0,0443 Não 0,247 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 25 6 24% 0,0494 0,0000 Não se aplica - 

Não 27 16 59% 0,0329 -0,0165 Sim 0,024** 

Total 52 22 42% 0,0630 0,0136 Não 0,179 

2012 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 28 9 32% 0,1394 0,0000 Não se aplica - 
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Não 24 11 46% 0,2270 0,0876 Sim 0,099* 

Total 52 20 38% 0,1799 0,0405 Não 0,364 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 28 10 36% 0,0438 0,0000 Não se aplica - 

Não 24 15 63% 0,0719 0,0281 Sim 0,045** 

Total 52 25 48% 0,0568 0,0130 Não 0,271 

2013 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROE 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 30 10 33% 0,1288 0,0000 Não se aplica - 

Não 22 9 41% 0,2046 0,0758 Não 0,493 

Total 52 19 37% 0,1609 0,0321 Não 0,722 

Evidenciou GRI? 
Empresas ROA 

médio 

Diferença 

relativa¹ 

A diferença é 

significativa? 
p-value 

Total Acima da média 

Sim 30 13 43% 0,0472 0,0000 Não se aplica - 

Não 22 11 50% 0,0635 0,0163 Não 0,274 

Total 52 24 46% 0,0541 0,0069 Não 0,570 

Nota: ¹ A diferença relativa e o status da diferença significativa são obtidos pelo confronto do ROE/ROA médio 

em relação ao grupo com a inovação. 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05; * Significante a 0,10. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em sequência à discussão sobre o comparativo do desempenho entre empresas com e 

sem relatórios GRI, desta feita no agrupamento de firmas europeias, a Tabela 39 revela alguns 

dos resultados dessa análise.  

Primeiro, o ROE médio das firmas ditas “não sustentáveis” se apresenta superior que 

aquele de empresas que informam ao mercado sobre a sustentabilidade ambiental e social. 

Detalhe é que, pela primeira vez nesta avaliação, as diferenças se mostram significativas 

estatisticamente (1% em 2010; 10% em 2011 e 2012).  

Sobre a rentabilidade dos ativos das empresas, apenas em 2011 as organizações com 

práticas de disclosure ambiental e social tiveram média de rentabilidade superior 

estatisticamente significante que o ROA médio das firmas “não sustentáveis”, ou seja, sem 

evidenciação dos relatórios na forma sugerida pela GRI. 

Conclui-se que a informação sustentável, quando lançada ao mercado, poderia trazer 

algum efeito desfavorável na rentabilidade das empresas, somente para este grupo de 

empresas – obviamente que a reflexão feita sobre as firmas brasileiras pode ser direcionada ao 

grupo de empresas europeias. Outro ponto a ser referendado, não referido anteriormente, 

refere-se aos imperativos regulativo setoriais e à capacidade de custear (com a disposição de 

recursos) a informação ao mercado. 

Para encerrar a análise preconizada na segunda etapa sobre os efeitos da presença ou 

da ausência da inovação e sustentabilidade no desempenho, esta pesquisa, à luz da 
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pressuposição dos diferentes engajamentos estratégicos das organizações, resolveu embater as 

médias das rentabilidades considerando a seguinte segmentação: 1) empresas sem inovação e 

sustentabilidade; 2) empresas apenas inovadoras; 3) empresas apenas sustentáveis; e 4) por 

fim, empresas consideradas inovadoras e sustentáveis. Essa classificação foi proposta a partir 

da divulgação (ou não) das informações sobre intangíveis de inovação, patentes registradas, 

P&D e sustentabilidade. Devido à limitação do número de observações, este estudo optou por 

englobar todos os dados alusivos ao período, de maneira conjunta.  

Antes da realização do teste de Kruskal-Wallis, demonstra-se na Tabela 40 o 

comparativo descritivo do desempenho nesses quatro grupos. 

Tabela 40 – Desempenhos nos Grupos 1, 2, 3 e 4 
Grupo Inovadora? Sustentável? Denominação Observações ROE médio ROA médio 

1 Não Não Sem informações 13 0,2057 0,0728 

2 Sim Não Apenas inovadora 119 0,2245 0,0716 

3 Não Sim Apenas sustentável 23 0,1576 0,0495 

4 Sim Sim Inovadora e sustentável 155 0,1499 0,0539 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Foram tomados para categorização das empresas presença ou ausência da informação 

sobre a inovação (intangíveis de inovação, patentes e P&D) e o mesmo para a sustentabilidade 

(divulgação do relatório de sustentabilidade).  

A análise dos dados descritivos da Tabela 40 sugere que os valores médios de todas as 

empresas para a rentabilidade do capital próprio apontam diferenças, proporcionadas talvez 

pelo nível de perfil estratégico. Comparativamente, percebe-se que o indicador no grupo das 

empresas apenas inovadoras é superior à média dos demais grupos, inclusive das firmas 

denominadas como inovadoras e sustentáveis. Interessante destacar que o engajamento das 

empresas com foco estratégico na inovação e, principalmente, na sustentabilidade, parece 

afetar o retorno dos acionistas – isso sugere que a segunda alternativa tem direcionamento aos 

stakeholders indiretos, mas não imediatamente com o grupo originador de capital.  

Não à toa, Pätäri et al. (2014) encontraram relação entre a responsabilidade social 

corporativa, uma das formas de mensurar a atenção da firma com o tripé da sustentabilidade, e 

o valor de mercado, mas não com a rentabilidade.  

Quanto à rentabilidade do capital aplicado pelas empresas, vê-se de maneira clara a 

tendência decrescente do desempenho, à medida que a firma se engaja com uma ou mais 

estratégias que, em tese, favorecem a construção de vantagens competitivas. No que tange 
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esta última medida, pode-se conjecturar que haveria efeito do custo informacional para 

reiterar a imersão da organização rumo a determinado foco estratégico.  

Diante desses resultados, esta pesquisa realizou exame sobre a possibilidade de haver 

discrepância entre os grupos, sugerindo que o perfil organizacional estratégico poderia vir a 

afetar a rentabilidade das empresas. O teste de Kruskal-Wallis é adequado à análise, visto na 

Tabela 41. 

Tabela 41 – Teste de Kruskal-Wallis: Desempenho Grupos 1, 2, 3 e 4 
Kruskal-Wallis (ROE) 

Qui-quadrado 14,098 

Graus de liberdade 3 

Sig. Assintótica 0,003*** 

Sig. Monte Carlo 

Sig. 0,002*** 

Intervalo de confiança 
Lim. Inferior 0,001 

Lim. Superior 0,003 

Kruskal-Wallis (ROA) 

Qui-quadrado 14,307 

Graus de liberdade 3 

Sig. Assintótica 0,003*** 

Sig. Monte Carlo 

Sig. 0,002*** 

Intervalo de confiança 
Lim. Inferior 0,001 

Lim. Superior 0,003 

Nota: ***Significante a 0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A significância de Monte Carlo, tomada nesta avaliação para o ROE (0,003) e o ROA 

(0,003) sugere que a média do desempenho nos grupos é distinta e que, provavelmente, esta é 

provocada pelo engajamento estratégico das empresas em termos de atividades de inovação e 

divulgação de informações ambientais e sociais em relatórios de sustentabilidade (os valores 

são inferiores ao nível crítico de 0,05 ou 5%).  

Esta pesquisa já esclareceu anteriormente que uma análise mais acurada requer o 

auxílio do teste de Jonckheere-Terpstra, com finalidade de se constatar ou não tendência 

linear, positiva ou negativa, nos desempenhos médios de cada um dos grupos. Os resultados 

do referido teste são apresentados mediante a Tabela 41. 

 

Tabela 42 – Teste de Jonckheere-Terpstra: Desempenho Grupos 1, 2, 3 e 4 
Teste de Jonckheere-Terpstra (ROE) 

Número de grupos 4 

Observações 310 

Estatística J-T observada 11282,00 

Média da estatística J-T 14304,00 

Desvio padrão da estatística J-T 824,173 

Estatística J-T padronizada -3,667 

Sig. Assintótica bilateral 0,000*** 

Sig. Monte Carlo bilateral 
Sig. 0,000*** 

Intervalo de confiança Limite inferior 0,000 
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Limite superior 0,001 

Sig. Monte Carlo unilateral 

Sig. 0,000*** 

Intervalo de confiança 
Limite inferior 0,000 

Limite superior 0,000 

Teste de Jonckheere-Terpstra (ROA) 

Número de grupos 4 

Observações 310 

Estatística J-T observada 11323,00 

Média da estatística J-T 14304,00 

Desvio padrão da estatística J-T 824,173 

Estatística J-T padronizada -3,617 

Sig. Assintótica bilateral 0,000*** 

Sig. Monte Carlo bilateral 

Sig. 0,000*** 

Intervalo de confiança 
Limite inferior 0,000 

Limite superior 0,001 

Sig. Monte Carlo unilateral 

Sig. 0,000*** 

Intervalo de confiança 
Limite inferior 0,000 

Limite superior 0,000 

Nota: ***Significante a 0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 42, há sim tendência entre as médias dos grupos, para ROE e 

ROA. Com o cálculo do escore-z por meio do output do teste J-T, observa-se que: (i) ROE = 

(11282,00 – 14304,00) / 824,173 = -3,66 – valor acima do escore-z normalizado de 1,65 (com 

a ignorância do sinal, que indica tendência linear negativa nos grupos); (ii) ROA = (11323,00 

– 14304,00) / 824,173 = -3,617 – valor acima do escore-z normalizado de 1,65 (com o sinal 

negativo, constata-se a tendência linear negativa outra vez). Em outras palavras, à medida que 

aumenta o comprometimento do perfil estratégico, percebe-se a redução da rentabilidade.  

Calculando o tamanho do efeito dos perfis estratégicos no desempenho, aplicando-se a 

equação 13, segundo Field (2010), tem-se que o Tamanho (r) = -3,667 / √310 = -0,21 (para o 

ROE) e Tamanho (r) = -3,617 / √310 = -0,20 (para o ROA). Isso demonstra um efeito razoável 

do perfil estratégico no desempenho das empresas. 

Tendo em vista o aprofundamento da análise comparativa, segmentou-se ainda mais o 

número de grupos, classificando as empresas em inovação baixa (apenas uma medida), média 

(duas medidas) e alta (com as três medidas). Dessa forma foram compostos oito grupos e com 

ajuda da Tabela 43 os resultados do comparativo do desempenho são apresentados. 

Tabela 43 – Desempenhos nos Grupos 1 ao 8 
Grupo Inovadora? Sustentável? Denominação Observações ROE médio ROA médio 

1 Não Não Sem informações 13 0,2057 0,0728 

2 Sim Não 
Inovadora baixa 

(apenas uma medida) 
31 0,1671 0,0633 

3 Sim Não 
Inovadora média 

(duas medidas) 
57 0,2543 0,0775 

4 Sim Não 
Inovadora alta (três 

medidas) 
31 0,2272 0,0688 

5 Não Sim Sustentável 23 0,1576 0,0495 
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6 Sim Sim 
Inovação baixa e 

sustentável 
37 0,1375 0,0497 

7 Sim Sim 
Inovação média e 

sustentável 
38 0,1438 0,0561 

8 Sim Sim 
Inovação alta e 

sustentável 
80 0,1586 0,0547 

Fonte: Dados da pesquisa. 

São percebidas, uma vez mais, diferenças existentes entre as médias de rentabilidade 

nesses grupos. Segundo a Tabela 43, quanto ao ROE, empresas consideradas de inovação alta 

ou média dispõem de rentabilidade superiores aos demais grupos (inovadores e sustentáveis, o 

grupo de empresas apenas sustentável e o grupo de firmas sem qualquer engajamento junto ao 

perfil estratégico da inovação e da sustentabilidade).  

Em relação ao ROA, percebe-se que, para essas empresas, seria melhor ser inovador e 

sustentável que apenas sustentável. Outro aspecto que cabe discussão é a rentabilidade 

superior médio do grupo de inovação média – isso poderia vir a sinalizar que maiores níveis 

de entrada na estratégia de inovação teriam custos adicionais às firmas, redundando no 

decréscimo no desempenho.  

O teste de Kruskal-Wallis foi aplicado com intuito da avaliação acerca das diferenças, 

significativas ou não, das médias do ROE e do ROA, com resultados observados na Tabela 

44. 

Tabela 44 – Teste de Kruskal-Wallis: Desempenho Grupos 1 ao 8 
Kruskal-Wallis (ROE) 

Qui-quadrado 21,593 

Graus de liberdade 7 

Sig. Assintótica 0,003*** 

Sig. Monte Carlo 

Sig. 0,002*** 

Intervalo de confiança 
Lim. Inferior 0,001 

Lim. Superior 0,003 

Kruskal-Wallis (ROA) 

Qui-quadrado 18,520 

Graus de liberdade 7 

Sig. Assintótica 0,010** 

Sig. Monte Carlo 

Sig. 0,008*** 

Intervalo de confiança 
Lim. Inferior 0,006 

Lim. Superior 0,010 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

As significâncias de Monte Carlo demonstram diferenças significativas entre cada um 

dos oito grupos contemplados na avaliação (ROE: p-value< 0,01; ROA: p-value< 0,05), por 

isso a concepção de que o perfil organizacional estratégico interfere na rentabilidade é 

razoável. Com contribuição do teste de Jonckheere-Terpstra, pode-se constatar sobre o 

comportamento das médias nos grupos, apresentado na Tabela 45.  
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Tabela 45 – Teste de Jonckheere-Terpstra: Desempenho Grupos 1 ao 8 
Teste de Jonckheere-Terpstra (ROE) 

Número de grupos 8 

Observações 310 

Estatística J-T observada 18114,00 

Média da estatística J-T 20254,50 

Desvio padrão da estatística J-T 898,082 

Estatística J-T padronizada -2,383 

Sig. Assintótica bilateral 0,017** 

Sig. Monte Carlo bilateral 

Sig. 0,015** 

Intervalo de confiança 
Limite inferior 0,012 

Limite superior 0,018 

Sig. Monte Carlo unilateral 

Sig. 0,007** 

Intervalo de confiança 
Limite inferior 0,005 

Limite superior 0,009 

Teste de Jonckheere-Terpstra (ROA) 

Número de grupos 8 

Observações 310 

Estatística J-T observada 17824,00 

Média da estatística J-T 20254,50 

Desvio padrão da estatística J-T 898,082 

Estatística J-T padronizada -2,706 

Sig. Assintótica bilateral 0,007*** 

Sig. Monte Carlo bilateral 

Sig. 0,005*** 

Intervalo de confiança 
Limite inferior 0,003 

Limite superior 0,007 

Sig. Monte Carlo unilateral 

Sig. 0,002*** 

Intervalo de confiança 
Limite inferior 0,001 

Limite superior 0,003 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 45, nota-se tendência das medidas de rentabilidade por meio 

da significância inferior a 0,05 (p-value de 0,015) confirmada, com escore-z de -2,383 (o que 

indica comportamento descendente das médias do ROE, devido ao sinal negativo). Acerca do 

ROA, a tendência é observada graças à significância inferior a 0,01 (p-value de 0,005). Com o 

escore-z de -2,706, indica-se também o comportamento descendente das médias. O tamanho 

do efeito dos perfis estratégicos na redução do desempenho é (i) Tamanho (r) = -2,383 / √310 

= -0,13 (para o ROE) e Tamanho (r) = -2,706 / √310 = -0,15 (para o ROA). Isso demonstra um 

efeito razoável do perfil estratégico no desempenho das empresas. 

A terceira e última etapa de análise do relacionamento entre os construtos da inovação, 

da sustentabilidade e do desempenho é expressa pela avaliação da influência. Colocando-se a 

rentabilidade na condição de variável dependente do engajamento estratégico, foi edificado o 

modelo econométrico onde as medidas de inovação (intangíveis de inovação, patentes, P&D e 

ITI) e a sustentabilidade ambiental e social, conjuntamente, interfeririam no desempenho. Ao 

modelo, foram adicionadas as variáveis tamanho, setor (oportunidade tecnológica e impacto 
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ambiental da atividade), economia (Brasil e Europa) e a variável ano (2011, 2012 e 2013, pois 

havia a limitação do número de observações) – as três últimas medidas são dicotômicas.  

Com a descrição supracitada, foram criados dois modelos: (i) Modelo 1 – ROE como 

dependente; e (ii) Modelo 2 – ROA como dependente. Como início da apresentação dos 

resultados, a Tabela 46 demonstra o resumo do Modelo 1 juntamente com os seus resultados 

para o teste ANOVA. 

Tabela 46 – Resumo e estatística ANOVA: Modelo 1 

M
o

d
el

o
 1

 (
R

O
E

) Resumo  

R R² R² ajustado Erro Durbin-Watson 

0,409 0,168 0,107 0,143784 2,147 

ANOVA 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 
Estatística F Sig. 

Regressão 0,686 12 0,057 2,767 0,002*** 

Resíduos 3,411 165 0,021 

  Total 4,098 177 

   Nota: ***Significante a 0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Extrai-se da Tabela 46 que o Modelo 1 é significativo, com p-value< 0,01, implicando 

que a hipótese do poder explicativo do referido modelo ser nulo deve ser descartada. Com o R 

igual a 0,409, pressupõe-se grau de associação médio entre o desempenho e suas preditoras. O 

R² (coeficiente de determinação) evidencia que quase 17% da variação do ROE é explicada 

ou capitada pelo Modelo 1.  

A estatística do teste de Durbin-Watson (2,147) é importante para averiguação do (i) 

pressuposto da ausência de autocorrelação serial, ou seja, constatar se os erros do modelo são 

independentes. Seguindo as orientações de Cunha e Coelho (2009), uma boa estimativa é de 

que valores de Durbin-Watson próximo de 2,000 significam atendimento ao referido 

pressuposto. A fim de dar precisão à análise, esta pesquisa verificou se o valor de 2,147 se 

encontrava no intervalo de atendimento do pressuposto, considerando o tamanho da amostra e 

o número de variáveis independentes do modelo. Os valores críticos são alcançados com 

ajuda de uma tabela de significância.  

Devido à ausência do número exato referente aos limites de aceitação para o valor de 

178 observações, este estudo comparou a estatística de D-W a partir da pressuposição de que 

o valor buscado estaria entre 150 e 200 observações (disponíveis na tabela de significância). 

Para 150 observações e 12 variáveis dependentes, tem-se os limites inferior e superior assim 

calculados: 4 (valor máximo de D-W) – 1,908 (dU tabelado) = 2,092; e 4 (valor máximo de 
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D-W) – 1,564 (dL tabelado) = 2,436. Para 200 observações e 12 variáveis dependentes, tem-

se como limites inferior e superior: 4 (valor máximo de D-W) – 1,896 (dU tabelado) = 2,104; 

e 4 (valor máximo de D-W) – 1,643 (dL tabelado) = 2,357. Segundo os resultados observados 

a presente pesquisa admite que o pressuposto da autocorrelação serial foi atendido. Com isso, 

a Tabela 47 evidencia os resultados da regressão para o Modelo 1. 

Tabela 47 – Regressão linear múltipla: Modelo 1 
Variáveis Beta Padronizado Efeito no ROE Teste t Sig.  VIF 

Constante NA NA 3,408 0,001*** NA 

Intangíveis de inovação 0,210 Positivo 2,234 0,027** 1,757 

Patentes 0,264 Positivo 2,804 0,006*** 1,760 

P&D -0,452 Negativo -4,032 0,000*** 2,496 

ITI -0,150 Negativo -1,737 0,084* 1,476 

Divulgação socioambiental 0,193 Positivo 2,601 0,01** 1,086 

Tamanho 0,049 Positivo 0,549 0,584 1,599 

Economia -0,018 Negativo -0,188 0,851 1,850 

Setor (Oportunidade tecnológica) 0,001 Positivo 0,008 0,993 1,921 

Setor (impacto ambiental) -0,224 Negativo -2,907 0,004*** 1,179 

Ano (2011) -0,025 Negativo -0,266 0,791 1,706 

Ano (2012) -0,120 Negativo -1,258 0,210 1,803 

Ano (2013) -0,147 Negativo -1,511 0,133 1,886 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05; * Significante a 0,01; NA – Não Aplicado. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Antes de se fazer qualquer interpretação acerca do Modelo 1, segundo Cunha e Coelho 

(2009), seria prudente (e necessário) verificar a adequação do referido modelo aos outros três 

pressupostos que carecem de atenção para validar a regressão linear múltipla pelo método dos 

mínimos quadrados ordinários. Já se discutiu a adesão deste modelo ao pressuposto mediado 

pela estatística de Durbin-Watson. O pressuposto seguinte é o da multicolinearidade, ou seja, 

quão correlacionadas são as variáveis do modelo entre si, o que poderia resultar em modelo de 

regressão com coeficiente explicativo elevado e preditoras não significativas.  

A verificação do pressuposto é feita por meio da avaliação da Variance Inflation 

Factor (VIF – Tabela 45). Seguindo outra vez as recomendações de Cunha e Coelho (2009), 

não foram obtidos valores de VIF que apontam problemas significativos de 

multicolinearidade. O outro pressuposto da regressão é o da normalidade dos resíduos. 

Aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov junto aos resíduos da reta de regressão, obteve-se 

um p-value de 0,067, superior a 0,05 (indicando que há distribuição dos resíduos normal). O 

último pressuposto é o da homoscedasticidade, ou seja, a verificação do comportamento dos 

resíduos em função das variáveis independentes. O teste de Pesarán-Pesarán é aplicado a esta 

avaliação, esperando-se que não exista dependência entre resíduos e preditoras, o que sugere a 

variância constante dos resíduos ao longo da reta de regressão. Com estatística F de 0,710 e 
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Significância do modelo de 0,401 concluiu-se que os resíduos são homoscedásticos – modelo 

de regressão não significativo. 

Voltando ao Modelo 1, observa-se que todas as medidas indicativas da inovação estão 

influenciando o desempenho medido pelo ROE, com significâncias de 1, 5 e 10% (esta última 

para o ITI). Sendo assim, conclui-se que, para o grupo de empresas brasileiras e europeias, as 

medidas de inovação exploitation (intangíveis registrados) e o resultado da inovação (patente) 

apresentam influência positiva no desempenho. O esforço em inovação, medido pela P&D, é 

significativo, mas com impacto negativo na rentabilidade. Esta pesquisa, anteriormente, já fez 

explanação em torno da concepção inerente a esta evidência e não se aprofundará novamente.    

De maneira superficial aqui, seguindo as definições de March (2001), pode-se 

fundamentar que a inovação materializada, seja pela criação própria – patentes, seja pela 

aquisição – ativos intangíveis de inovação reconhecidos pelas empresas, tem melhor 

perspectiva, pois o risco a ela inerente é menor que aquele atribuído ao esforço de inovação 

(P&D). Além do mais, não se pode ignorar que a medida de desempenho interfere nessa 

relação, como indicam Matitz e Bulgacov (2011) e Shimizu (2013). Essa relação adversa do 

binômio inovação-desempenho é inferida por diversos estudos na literatura (BAAIJ; 

GREEVEN; VAN DALEN, 2004; KAYO et al., 2006; TEH; KAYO; KIMURA, 2008; 

BRITO; BRITO; MORGANTI, 2009; MALACHIAS; MEIRELLES, 2009; CARVALHO; 

KAYO; MARTIN, 2010; LAURETTI, 2011; ZEMPLINEROVÁ; HROMÁDKOVÁ, 2012; 

SANTOS et al., 2014). No caso dessas empresas, a RBV de Barney (1991) é sedimentada, 

com a evidência de que a inovação favorece o desempenho – exceto o esforço em inovação. 

A divulgação ambiental e social das empresas também demonstrou influência junto ao 

desempenho medido pelo ROE (significância de até 5% e com terceiro maior impacto – o beta 

padronizado foi 0,193). Seguindo-se a lógica condicionada à Natural-Resorce-Based View of 

the Firm (RBV), pressuposta pela teoria, especificamente em Hart (1995), a junção das 

estratégias corporativas com foco estratégico na responsabilidade ambiental e social tenderia a 

favorecer a rentabilidade em períodos de longo prazo. Lembra-se que, individualmente e 

segregadas, a divulgação de informações ambientais e sociais não favorecia, em termos 

médios, as medidas de desempenho em todo o grupo de elementos que foram investigados 

(análises anteriores). É provável que o efeito sinérgico dos perfis estratégicos de inovação e 

da sustentabilidade impactou o retorno do capital próprio das empresas.  

Se separadamente o reflexo favorável não era obtido, a Tabela 46, através do Modelo 

1, evidencia o impacto positivo dos perfis estratégicos no ROE, assim corroborando a 
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literatura. Pode-se conjecturar, com base nas evidências expostas, que o custo informacional 

atrelado ao relato voluntário ao mercado, pelas firmas sustentáveis, é superado pelo benefício 

da adequação e da conversão das pressões de legitimação e institucionalização em vantagens 

competitivas duradouras.  

Os resultados convergem diretamente com alguns dos estudos desenvolvidos sobre 

essa temática (KITAHARA, 2007; VELLANI; NAKAO, 2009; MACHADO; MACHADO, 

2011; REIS; MOREIRA; FRANÇA, 2013; PÄTÄRIet al., 2014; WANG et al., 2014; SAEIDI 

et al., 2015), porém divergem igualmente de muitos outros que embasaram esta pesquisa 

(HACKSTON; MILNE, 1996; MACHADO; MACHADO, 2011; REIS, MOREIRA; 

FRANÇA, 2013; VIVIANI et al., 2014; PÄTÄRI et al., 2014). Entende-se que o debate em 

destaque ainda carece de desenvolvimento, pois como se observa, a literatura não possui um 

posicionamento definitivo sobre a relação dos construtos – Marques e Teixeira (2008) e Lu et 

al. (2014) com seus estudos, bibliométrico e teórico, reforçam essa construção. 

A Tabela 48, prosseguindo à análise, apresenta o resumo e a estatística ANOVA para 

o segundo modelo avaliado. 

Tabela 48 – Resumo e estatística ANOVA: Modelo 2 

M
o

d
el

o
 1

 (
R

O
A

) Resumo  

R R² R² ajustado Erro Durbin-Watson 

0,405 0,164 0,104 0,047959 2,276 

ANOVA 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 
Estatística F Sig. 

Regressão 0,075 12 0,006 2,706 0,002*** 

Resíduos 0,380 165 0,002 

  Total 0,454 177 

   Nota: ***Significante a 0,01. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Extrai-se da Tabela 48 que o Modelo 2 é significativo, com p-value< 0,01, implicando 

que a hipótese do poder explicativo do referido modelo ser nulo deve ser descartada. Com o R 

igual a 0,405, pressupõe-se grau de associação médio entre o desempenho e suas preditoras na 

avaliação do ROA. O R² (coeficiente de determinação) demonstra que pouco mais de 16% da 

variação da rentabilidade dos ativos é captada pelas medidas preditoras.  

Retornando à análise do valor de D-W (2,276), foram calculados, outra vez, os limites 

para o número de 150 e 200 observações: Limites inferiores – 2,092 e 2,104; Limites 

superiores – 2,436 e 2,357. O estudo corrobora a conclusão de ausência de autocorrelação 

serial dos resíduos. Com isso, a Tabela 48 evidencia os resultados da regressão do Modelo 2. 
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Tabela 49 – Regressão linear múltipla: Modelo 2 
Variáveis Beta Padronizado Efeito no ROA Teste t Sig.  VIF 

Constante NA NA   NA 

Intangíveis de inovação 0,270 Positivo 2,868 0,005*** 1,757 

Patentes 0,254 Positivo 2,694 0,008*** 1,760 

P&D -0,354 Negativo -3,148 0,002*** 2,496 

ITI -0,211 Negativo -2,441 0,016** 1,476 

Divulgação socioambiental 0,097 Positivo 1,312 0,191 1,086 

Tamanho -0,006 Negativo -0,070 0,944 1,599 

Economia -0,125 Negativo -1,290 0,199 1,850 

Setor (Oportunidade tecnológica) 0,043 Positivo 0,433 0,665 1,921 

Setor (impacto ambiental) -0,160 Negativo -2,065 0,041** 1,179 

Ano (2011) -0,053 Negativo -0,565 0,573 1,706 

Ano (2012) -0,192 Negativo -2,006 0,046** 1,803 

Ano (2013) -0,208 Negativo -2,130 0,035** 1,886 

Nota: ***Significante a 0,01; ** Significante a 0,05; * Significante a 0,01; NA – Não Aplicado. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Novamente, antes de realizar inferências acerca do Modelo 2, deve-se verificar se esse 

modelo atende aos demais pressupostos que validam a análise destacada. O teste de 

Kolmogorov-Smirnov apontou haver normalidade dos resíduos da reta de regressão(p-value 

de 0,163 > 0,05). As estatísticas de VIF não evidenciam problemas significativos associados à 

multicolinearidade (1,00 < VIF < 10,00). O teste de Pesarán-Pesarán indicou que os resíduos 

da regressão linear múltipla são homoscedásticos (Sig. de 0,621 > 0,05).  

De volta ao Modelo 2, constata-se que os ativos intangíveis de inovação e as patentes 

influem no ROA das empresas, positivamente. O investimento em P&D sugere, assim como 

no Modelo 1, que o esforço em inovação consome consideravelmente a rentabilidade (com 

beta padronizado de -0,354). A novidade para este modelo é o segundo maior impacto (-

0,211), negativo, junto ao desempenho pertencente ao ITI – Modelo 1 obteve, também, este 

reflexo, mas significativo a 10%. Aqui figura a pressuposição do custo da divulgação 

voluntária de informações sobre a inovação em relatórios da administração das empresas 

brasileiras e europeias.  

Outro ponto a ser explorado é a ausência de influência da divulgação ambiental e 

social na rentabilidade. O resultado reforça a concepção de que a sustentabilidade interfere 

mais no retorno atrelado ao capital da firma (acionistas), em detrimento do retorno vinculado 

aos recursos aplicados pela empresa nos ativos em geral – impacto do perfil estratégico 

relacionado à percepção do mercado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inovação e a sustentabilidade, na condição de perfis organizacionais estratégicos, se 

mostram como campos promissores, em termos de pesquisa, quando investigados de modo 

conjunto. Dentre as perspectivas de análise possíveis, destaca-se o argumento da adaptação da 

firma em função de aspectos contextuais que podem interferir nos arranjos corporativos.  

O ponto central dessa discussão incorpora o aspecto do voluntarismo gerencial, em 

detrimento do determinismo, pondo em xeque a ótica minimalista do cenário modelador dos 

objetivos da empresa. Seguindo a lógica, esta prerrogativa é verdadeira, mas até certo ponto, 

porque deve-seadmitir que a gestão possui instrumentos capazes de converter as demandas do 

mercado em benefícios para a organização.  

Destarte, a variável que proporciona diferenças de competição e desenvoltura ante o 

mercado no qual a firma subsiste é a competência. Em outras palavras, o conjunto de recursos 

utilizados pelas empresas, em sinergia, acrescido das suas capacidades específicas e 

intrínsecas é que são responsáveis pela criação de valor, seja ela em qualquer das 

possibilidades de avaliação. 

Um importante arcabouço teórico explica que a idiossincrasia organizacional coexiste 

como a chave para a diferenciação ou a ruptura competitiva, a despeito dos demais elementos 

que potencialmente são expostos como construtores da continuidade operacional.  

Na teoria da RBV, compreende-se que, em cenário utópico e extremo, mesmo que 

todas as organizações circunscritas em determinado limite competitivo de mercado tivessem a 

sua disposição um agrupamento idêntico de recursos, ainda sim seriam percebidas distinções 

entre elas, pois as capacidades de extrair desse portfóliobenefícios para a organização seriam 

discrepantes. Em última instância, fala-se na edificação de vantagens competitiva por elas, ou 

melhor, da sedimentação de barreiras capazes de impulsioná-las diante de desorganização, em 

caráter temporário, do mercado. Se a inovação é um meio, uma modelagem estratégica que há 

de perseguir a consecução de novos produtos, processos, métodos, e outros, não disponíveis 

aos concorrentes, coerentemente, associá-la aos fatores distintivos das empresas demonstra-

seuma linha argumentativa razoável. 

De outro modo, emerge uma corrente teórica que, também pautada nas concepções da 

RBV, defende que o comprometimento com questões ambientais, sociais e econômicas, 

concomitantemente, seria capaz de encaminhar a organização rumo à absorção de vantagens 

competitivas sustentáveis.  
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O fato é que ambas, a inovação e a sustentabilidade são colocadas como fatores de 

diferenciação pela literatura pertinente, porém com razões um tanto quanto distintas. 

Enquanto que a inovação emerge derivada, majoritariamente, da visão oportunista da firma, a 

sustentabilidade é retratada com status de demanda irrevogável. Logo, enquanto que 

promover a construção de um perfil estratégico com foco em atividades de inovação é posto 

como vantagem de diferenciação, não demonstrar o engajamento estratégico da empresa junto 

às responsabilidades de caráter ambiental e social proporcionaria um decréscimo nesses 

termos.  

Nesse sentido, um modelo de gestão ótimo, hipoteticamente, seria aquele conjugado, 

capaz de unificar os propósitos de inovar – respondendo aos fatores econômicos, e ainda 

desenvolver objetivos comprometidos com reflexos ambientais e sociais, negativos, gerados 

através da operacionalização da organização.  

A discussão que permeia esse debate, por si só, já se consolida como pertinente, tanto 

para o campo teórico – compreensão das discussões e relações potenciais entre a inovação e a 

sustentabilidade, como no campo prático – entendimento do processo de remodelagem ou de 

reestruturação das estratégias tendo em vista os aspectos contextuais.  

Não suficiente, esta pesquisa adiciona três perspectivas importantes acerca dessa 

configuração analítica. Primeiro, teoricamente, inovação e sustentabilidade possuem metas 

conflitantes (lógica produtivista em função da descoberta contra a percepção conservadora da 

manutenção de recursos disponíveis visando garantias futuras de continuidade e benefícios 

compartilhados). Segundo, comparar o estabelecimento dos perfis estratégicos em conjunturas 

econômicas distintas é mediação interessante, pois os propósitos estratégicos tendem a mudar 

conforme a estrutura institucional do país. E, por último, verificar como que esses perfis 

corporativos podem vir a afetar o desempenho das empresas, já que elas são agentes que 

originam a construção das vantagens competitivas. 

Alinhado ao delineamento teórico exposto, esta pesquisa teve como propósito basilar o 

de investigar os efeitos da inovação e da sustentabilidade, ambiental e social, inclusive a sua 

relação, no desempenho de empresas industriais brasileiras e europeias de capital aberto que 

possuem o status de sustentáveis para o mercado onde operam. A literatura não é consensual e 

oscila entre posicionamentos, favoráveis e desfavoráveis, da inovação e da sustentabilidade na 

posição de corroborativas do desempenho das empresas.  
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Esta pesquisa diferencia-se de alguns estudos desenvolvidos nesse campo de pesquisa, 

pois explora, basicamente, duas taxonomias da inovação: aquela de baixo risco, ou seja, o 

capital intelectual intangível de inovação que já foi reconhecido no patrimônio das empresas 

(marcas, tecnologias, direitos e outros); e ainda a inovação de alto risco, explorativa (pesquisa 

e desenvolvimento), adicionando-se o resultado do perfil corporativo inovador das firmas 

(registro de patentes). A inovação, assim como com a sustentabilidade, passou por avaliação 

qualitativa, por meio de informações disponíveis em seus relatórios administrativos. Essa 

linha foi sugerida graças à hipótese de que, através do disclosure praticado pela firma dirigido 

ao mercado, são construídos os perfis organizacionais estratégicos (distintos) e o grau de 

engajamento das firmas, favorecendo, portanto, as tomadas de decisões dos stakeholders. 

Esta pesquisa mostrou que a parcela de firmas brasileiras e europeias que reconhece 

em seu patrimônio os ativos intangíveis de inovação é maioria no grupo de análise. Mais que 

isso, essa incorporação é responsável por parcela significativa dos recursos aplicados por elas. 

Colocando a atividade de inovação no patamar de condicionante de oportunidades, em 

termos de competição, percebeu-se que as organizações investigadas correspondiam a tal 

concepção, subordinada à RBV.  

Constatou-se que os ativos intangíveis de inovação reconhecidos nas empresas são 

marcas, ativos desenvolvidos internamente ou em desenvolvimento, as patentes, tecnologia 

(know-how), pesquisa e desenvolvimento, propriedade intelectual e os direitos que se referem 

a autorias. Destes, as marcas são os ativos de inovação mais frequentes, e também de maior 

investimento registrado, enquanto que os três últimos citados, de menor frequência, sequer 

foram divulgados no grupo do Brasil. Deve-se ressaltar que, quando incorporados aos 

patrimônios das empresas, os ativos de inovação possuem valores e os benefícios econômicos 

a eles atribuídos passíveis de mensuração – configurando-se a inovação de menor risco e que 

pode ser adquirida no mercado.  

Por exemplo, é provável que a organização venha a estabelecer, entre seus parceiros, 

concessões de utilização de marcas ou patentes. A empresa usufrui da inovação, mas a 

detenção da vantagem competitiva, diretamente, não pertence a ela – a aquisição foi feita no 

mercado, não por descoberta. No caso dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, há 

estranheza no registro deste ativo de inovação, segundo as normas contábeis, efetuado nos 

demonstrativos de posição financeira. Se o montante se referir à fase de desenvolvimento, não 

existirá o problema, mas as empresas não relatam essa informação. 
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As análises complementares sugeriram que, para essas empresas, o porte das empresas 

poderia interferir no financiamento da inovação de baixo risco, com investimentos superiores 

no grupo europeu. A literatura suporta essas evidências com o argumento de que quanto mais 

recursos à disposição da empresa, maior será sua predisposição ao investimento em inovação. 

Por outro lado, países dotados de desenvoltura econômica superior teriam sistemas nacionais 

de inovação mais propensos à realização de dispêndios dessa natureza. As patentes seguiram 

o comportamento dos ativos intangíveis de inovação e demonstraram que o reflexo das ações 

estratégicas comprometidas com a descoberta sofre interferência do tamanho, do segmento 

econômico de atuação e da economia onde a firma opera – maior aplicação de recursos, maior 

o número de patentes; setores de alta oportunidade tecnológica produzem maiores resultados; 

e economias emergentes investem e produzem poucos resultados em inovação explorativa.  

A medida correspondente ao esforço inovador das empresas, medido através dos 

dispêndios com pesquisa e desenvolvimento reforçou os resultados concluídos acerca do 

registro de patentes. A maior parte das empresas divulgou a materialidade do esforço com 

inovação, porém sobre a evidência, constata-se a sobreposição participativa das firmas 

europeias – tanto em termos de frequência, como em relação ao dispêndio financeiro em si. 

Essa conclusão reforça como que a discrepância da inovação é significativa em termos da 

economia de um país – neste caso o Brasil, como economia emergente, abrindo possibilidade 

para o debate em torno dos reflexos institucionais decorrentes do panorama econômico 

estabelecido. Outro aspecto importante é a diferença de investimentos entre intangíveis de 

inovação (menor risco) e P&D (maior risco), explicada pela literatura através da lógica do 

financiamento da atividade de inovação. 

Outra vez o porte das empresas, a oportunidade setorial tecnológica e a economia, na 

condição de variáveis mediadoras, apresentaram papel de intervenção no investimento do tipo 

P&D – conclusões similares àquelas apresentadas sobre as patentes registradas. Quanto ao 

índice que fora empregado para medir a informação qualitativa tangente à inovação, constante 

em relatórios emitidos pela administração da empresa, percebeu-se, para o período abreviado, 

que a divulgação voluntária teve níveis discretos. Mesmo assim, a qualidade informacional de 

empresas europeias sobressaía em relação às firmas no Brasil, com determinação aparente da 

evidenciação em relação ao porte das empresas (maiores portes, melhor a divulgação).  

Aqui a perspectiva é alicerçada no custo da informação (voluntária) gerada. Outros 

aspectos, com a regulação poderiam intermediar a divulgação – diferenças setoriais somente 

foram percebidas em um dos períodos abarcados pelo estudo. A evidenciação da inovação 
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parece responder aos estímulos do esforço inovativo (P&D) e dos resultados com inovação 

(patentes), segundo essa avaliação e em todo o período. Esta pesquisa compreende que, se o 

perfil organizacional que é constituído pela consolidação estratégica é sedimentado pelo 

mercado, então os resultados da investigação são coerentes.  

Das informações qualitativas, o índice empregado captou maiores níveis de divulgação 

das estratégias de inovação (objetivos, natureza da inovação, os valores orçados e aplicados, 

etc.). Este estudo faz crítica ao índice empregado, pois, após a coleta das informações, 

percebeu-se a limitação informacional do método – algumas informações como o risco 

inerente à inovação e a associação da inovação com a sustentabilidade, relatadas nos 

relatórios, não são contempladas objetivamente pela medida.  

Sobre a sustentabilidade ambiental e social, medidas pela divulgação de informações 

em relatórios emitidos voluntariamente com esse fim, constatou-se maior adesão relativa entre 

as empresas brasileiras nos quatro anos. Mesmo assim, o disclosure europeu médio superava 

o relato voluntário brasileiro. Ou seja, a adesão estratégica no Brasil é destacada, todavia, vê-

se que a qualidade informacional dos países desenvolvidos é superior. Outro ponto pertinente 

compete à queda, em todo o período avaliado, da divulgação dita essencial em relação a total 

– indicadores não essências são mais frequentemente excluídos do processo de divulgação. E, 

mesmo com as discrepâncias entre os grupos, não foi percebida diferença significativa dentro 

do período contemplado, significando dizer que o nível de divulgação praticamente não sofreu 

alterações ao longo dos quatro anos-base.  

Essa conclusão reforça a prerrogativa do custo de se relatar a informação. As empresas 

compreendem que, em determinados níveis de divulgação, o trade-off do disclosure não 

compensa. Sobre os preditores da sustentabilidade, observou-se que tamanho, impacto 

ambiental do setor e economia não interferiam na evidenciação. Com a observação realizada, 

este resultado reforça a colocação de que a sustentabilidade se posiciona mais como 

imperativo contextual que uma alternativa estratégica. 

O “diálogo” entre inovação e a sustentabilidade não se mostrou amplamente firme no 

conjunto de dados examinados. Deve-se recordar que esta pesquisa não teve como objetivo a 

avaliação da interferência de um perfil estratégico como condicionante do outro. Na verdade, 

aqui se exploram os perfis estratégicos conjuntamente, por parte das firmas pesquisadas como 

formadoras de vantagens competitivas.  
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Os resultados sugeriram que determinados níveis de inovação podem não favorecer a 

sustentabilidade nas empresas – paradoxo estratégico anteriormente referido. Esta pesquisa 

coloca que, em determinado grau dos perfis de comprometimento estratégico, a firma teria de 

“optar” por focos, presumivelmente, conflitantes. O avanço dessa investigação culminaria 

com a análise do papel dos diferentes perfis estratégicos de inovação e sustentabilidade sobre 

o desempenho medido pela rentabilidade das empresas brasileiras e europeias. 

A correspondência categórica da inovação e da sustentabilidade junto ao desempenho 

não foi conclusiva, visto que os resultados não favoreceram a perspectiva de análise. Todavia, 

percebeu-se que a presença da inovação, em alguns períodos, proporcionava a superioridade 

do desempenho em relação a empresas que não relataram as medidas de inovação e ainda em 

comparativo com o grupo total – as diferenças, porém, não se mostraram significativas. Isso 

implica conjecturar que a inovação gera alguma vantagem de desempenho, mas ela não se faz 

representativa nos grupos de avaliação. Muito embora a característica da persistência não fora 

alcançada nos quatro anos examinados, destaca-se que há sequências de superioridade de dois 

ou três anos seguidos no que se refere ao desempenho medido pela rentabilidade.  

Percebeu-se também como evidência importante que o comprometimento estratégico 

do perfil das empresas tinha o papel de mediador do desempenho, como pressupôs esta 

pesquisa. O que não era aguardado, porém, era a tendência descendente do desempenho, à 

medida que o perfil estratégico da inovação e da sustentabilidade cresciam. Esta pesquisa 

acredita que explicar esse comportamento da rentabilidade perpassa por uma explanação em 

torno dos custos que são atrelados à adequação estratégica, ao relato informacional condizente 

com a demanda, bem como as medidas adotadas à avaliação do desempenho.  

Mediante a realização da verificação do efeito de influência da inovação e da 

sustentabilidade na rentabilidade, observou-se que a inovação, representada pelos intangíveis 

de inovação e patentes, impactava, positivamente, o desempenho. Por outro lado, pesquisa e 

desenvolvimento, e a divulgação qualitativa estavam interferindo negativamente na 

performance – pressuposição do esforço em inovação como um fator que consome a 

rentabilidade de curto prazo e, outras vez, o custo da informação.  

Sobre a divulgação socioambiental, notou-se interferência positiva apenas em relação 

à rentabilidade do capital próprio, fortalecendo a acepção de que a sustentabilidade tem 

origem nas pressões de ordem externa à organização. Com esses resultados, a presente 

pesquisa levanta como uma hipótese a existência de pontos de saturação estratégicos, ou seja, 
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existem determinados níveis de engajamento que não são incrementais ao desempenho das 

empresas, por razões de limites do mercado, por exemplo. 

Esta pesquisa inclui em sua discussão o fato de que, nem sempre setores econômicos 

que são potencialmente dotados de alta oportunidade tecnológica podem apresentar inovação 

sobressaída. Essa reflexão emerge pois os setores, por vezes, corroboravam negativamente o 

desempenho indicando, dentre outras coisas, a não absorção de inovação na estrutura nacional 

e, por conseguinte, nas empresas. Além disso, existem diferenças particulares nas economias, 

de modo que se um determinado segmento econômio não é significativamente colaborativo, 

em termos de inovação, isso não exclui a possibilidade deste mesmo setor “deslanchar” em 

outros países (características como a capacidade econômica e a estutura institucional). Como 

foi discutido nesta pesquisa, existem estudos que sugerem uma classificação setorial que faça 

jus à conjuntura econômica de determinados países, casos específicos, como das economias 

emergentes.  

Outro ponto a destacar, no que se refere aos perfis estratégicos da inovação, converge 

com a dificuldade inerente à identificação das vantagens competitivas. Obviamente que nessa 

perspectiva, a divulgação ambiental e social também partilham do mesmo problema, mas com 

o método aplicado, percebe-se que o fraco nível de divulgação qualitativa pode ter a ver com 

as barreiras que os gestores têm na seleção e identificação de oportunidades. De outra forma, 

as empresas podem não dispor de instrumentos adequados à mensuração das oportunidade 

que decorrem da atividade de inovação (e da sustentabilidade também). Embora o relatório no 

formato GRI seja voluntário, há uma estrutura mínima requerida e isso fornece amparo para a 

tomada de decisão dos gestores.  

Sobre o perfil da sustentabilidade dessas empresas, demonstrou-se que o esforço pela 

divulgação de informações ambientai e sociais é menor nos países desenvolvidos. Ressaltou-

se que esses países, historicamente, dispõem de recursos naturais ambientais em grau de 

consumo avançado e de desenvolvimento social elevado. Por essa razão, teoricamente, países 

emergentes tendam a demonstrarem maior comprometimento com as questões dessa natureza. 

Em primeiro lugar, porque dispõem de recursos naturais específicos abundantes, comparados, 

por exemplo à Europa. Depois, porque é uma demanda nestes países evoluir, no que tange a 

disponibilização de condições mínimas de vida em sociedade. De maneira complementar, vale 

ainda acrescentar que a relação evidenciada entre a inovação e a divulgação social relatam o 

forte emprenho das empresas em contruir uma imagem sólida para a sociedade. Quem sabe, a 

inovação se mostre mais conflitante às questões ambientais que aquelas de cunho social. 
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A partir da discussão supramencionada, na presente pesquisa, não se pode rejeitar as 

hipóteses de que há interferência positiva da inovação e da sustentabilidade no desempenho 

(H1 e H2). A hipótese de relacionamento entre inovação e sustentabilidade, por seu turno, 

foram rejeitadas (H3). Por fim, a hipótese que versava sobre diferenças de inovação e 

sustentabilidade entre empresas brasileiras e europeias também não pode ser rejeitada.  

Reconhecidamente, esta pesquisa possui diversas limitações metodológicas e através 

delas emergem as perspectivas para novas investigação desse campo de pesquisa. Primeiro, a 

amostra contemplada pelo estudo compreendia apenas um país emergente, sendo os demais de 

origem europeia. A intenção do estudo consistia justamente nesse confronto de realidades que 

são distintas, amplificando o debate na literatura nacional. Todavia, para estudos futuros, este 

estudo supere a aglutinação de demais economias emergentes. O critério de designação dessas 

empresas é restrito, porque abarcava apenas industrias pertencentes a índices sustentáveis em 

suas respectivas bolsas de valores. A literatura, juntamente com as constatações empíricas, 

demonstra que, não necessariamente, inovação e sustentabilidade inexistam em demais grupos 

de firmas.  

Esta pesquisa sugere que se realize uma investigação irrestrita da relação entre os 

construtos. Seria importante o confronto de evidências primárias, ou seja, resultados que são 

fornecidos pela própria empresa em relação ao seu perfil estratégico. Assim, seria possível 

embater a evidência teórica, a empírica secundária e a empírica primária. Como foi discutido, 

alguns estudos mencionam que o ambiente organizacional poderia intervir nas capacidades de 

inovação e na sustentabilidade ambiental e social da firma. Um outro aspecto compreende a 

medida de desempenho explorada pela pesquisa. Outras métricas (econômicas e de mercado, 

por exemplo) seriam capazes de demonstrar os impactos da inovação na criação de valor ou 

na percepção de mercado, abrindo as perspectivas de discussão e análise. 

Por fim, esta pesquisa espera ter ajudado a alicerçar ainda mais o campo de estudo em 

foco, fortalecendo a perspectiva de que a RBV, por meio da inovação e da sustentabilidade, 

corrobora a construção de vantagens competitivas geradas na forma de desempenho. Em 

termos práticos, o estudo tem como expectativa ajudar na compreensão das firmas quanto ao 

processo de adaptação estratégica, que responde a imperativos externos, mas que tem no 

voluntarismo a possibilidade de se remodelar estratégias como aquelas que foram destaque 

para se alcançar a sobrevivência no mercado. 
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