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Resumo 

De acordo com Petty e Guthrie (2000), o estudo relacionado com o capital intelectual está 

dividido em 2 fases. A primeira fase, teve início nos anos 90 e teve como principal objetivo, 

consciencializar para a importância do capital intelectual. A segunda fase, que se encontra a 

decorrer, tem como objetivo perceber como é aplicada nas empresas. 

Desta forma, este estudo teve como foco medir o índice de divulgação das empresas 

portuguesas e perceber que características desta amostra, como a dimensão, o setor ou ser 

uma empresa cotada, influencia o que é divulgado pela empresa.  

Este tipo de estudos tem sido realizado por vários autores, como Oliveira et al. (2010) e 

Castelo Branco et al. (2010) que realizaram estudos para empresas portuguesas, Bozzolan et 

al. (2010) para empresas italianas e Vandemaele et al. (2005) para empresas holandesas, 

francesas e alemãs. 

Neste trabalho foi realizado um enquadramento teórico, que serviu de suporte à investigação, 

onde são explicados os principais conceitos e a evolução dos mesmos. De seguida é 

apresentado o índice de divulgação das empresas e a partir de um modelo econométrico é 

possível perceber quais as características que mais implicam o índice de divulgação. 

De forma geral, é possível perceber que o setor da empresa e o facto de a empresa divulgar 

o seu próprio relatório são as características que influenciam o nível de divulgação das 

empresas portuguesas. 

Palavras chaves: capital intelectual, divulgação de informação, empresas portuguesas, relatórios. 
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Abstract 

According to Petty and Guthrie (2000), the study related to intellectual capital is divided into 

two phases. The first phase, which began in the 90s, had as its main objective, to raise 

awareness of the importance of intellectual capital. The second phase, which is ongoing, aims 

to understand how it is applied in companies. 

Thus, this study focused on measuring the disclosure index of Portuguese companies and 

understanding that characteristics of this sample, such as size, sector or being a listed 

company, influences what is disclosed by the company.  

This type of studies has been conducted by several authors, such as Oliveira et al. (2010) and 

Castelo Branco et al. (2010) who conducted studies for Portuguese companies, Bozzolan et 

al. (2010) for Italian companies and Vandemaele et al. (2005) for Dutch, French and German 

companies. 

In this study, a theoretical framework was developed to support research, explaining the 

main concepts and their evolution. The disclosure index of companies is presented below 

and from an econometric model it is possible to understand the characteristics that most 

imply the disclosure index. 

In general, it is possible to understand that the sector of the company and the fact that the 

company publishes its own report are the characteristics that influence the level of disclosure 

of Portuguese companies. 

Keywords: intellectual capital, information disclosure, Portuguese companies, reports. 
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Introdução 

A divulgação fornecida pelas empresas é cada vez mais importante e tem de acompanhar as 

necessidades dos stakeholders. Durante muito tempo, a informação financeira foi suficiente 

para a tomada de decisão, os resultados que surgiam nas demonstrações financeiras eram o 

suporte para grandes investimentos ou financiamentos. 

Hoje em dia, as demonstrações financeiras por si só já não são suficientes, é necessária cada 

vez mais informação, os balanços e as demonstrações de resultados já não dão toda a 

informação para suportar uma decisão, os stakeholders querem saber mais e cabe às empresas 

fornecer cada vez mais dados. 

Neste sentido, surge um maior interesse pelo capital intelectual das empresas, impulsionada 

pelo aumento da necessidade de informação e pelo conhecimento, conforme explicam Petty 

e Guthrie (2000). 

Já encontramos muitos artigos a abordar este tema, no entanto, para Petty e Guthrie (2000) 

a fase de inserir o tema do capital intelectual como objeto de estudo já está concluída, uma 

vez que este conceito já é abordado nas publicações das empresas, nas reuniões de trabalho 

e já é possível encontrar vários estudos em relação ao tema (Oliveira et al., 2010; An et al., 

2011; Martins et al., 2018; Muttakin et al. ,2018).  

No entanto, atualmente estamos numa fase de consolidar este conceito, há a necessidade de 

mais estudos quantitativos em relação ao CI, de forma a enriquecer o estudo já realizado. 

Para os autores, o “porquê, o quê e onde” já estão desenvolvidos e já não há muito trabalho 

neste sentido, no entanto, falta ainda informação sobre o “como”, e este é o caminho a seguir 

na investigação. 

Desta forma, o objetivo deste estudo consiste em calcular o índice de divulgação a partir dos 

relatórios divulgados de uma amostra de empresas e verificar se o grau de divulgação é 

influenciado pelas características dessas empresas. Depois de calculado o índice de 

divulgação, pretendo analisar que fatores influenciam um maior ou menor índice de 

divulgação. Para isso vão ser utilizadas empresas de vários setores, com dimensões distintas 

e que praticam a sua atividade em realidades também distintas. Desta forma pretende-se 

contribuir para o cálculo do índice de divulgação das empresas portuguesas e contribuir 

também dando a conhecer o que pode influenciar esta divulgação. 
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Para efetuar este estudo será calculado o índice de divulgação por empresa e depois será este 

índice que servirá de suporte à análise dos vários fatores que podem contribuir para a 

divulgação da empresa. A influência desses fatores será determinada a partir de um modelo 

econométrico, em que a variável a explicar é o índice de divulgação e as variáveis explicativas 

são as características das empresas que constituem a amostra, como o setor, a dimensão, o 

facto de ser uma empresa cotada ou a influência do Estado. 

Neste estudo será realizado uma análise à evolução do conceito capital intelectual, assim 

como a distinção das várias componentes que o constituem: Capital Estrutural, Capital 

Relacional e Capital Humano. 

No capítulo seguinte será realizado um resumo sobre a investigação que tem vindo a ser 

desenvolvida por vários autores sobre o capital intelectual. 

No seguimento da revisão de literatura, vão ser abordados alguns conceitos que servem de 

suporte a este tema e que vão ser desenvolvidos ao longo do trabalho. 

Após a revisão de literatura será realizado o desenvolvimento de hipóteses que vão ser 

testadas numa fase seguinte. 

Depois de apresentadas as hipóteses será apresentada a metodologia a utilizar no estudo, 

onde será identificada a forma como os dados foram recolhidos, como foi selecionada a 

amostra e quais as suas características. 

No seguimento da identificação da amostra, será apresentada a forma de cálculo do índice 

de divulgação assim como os resultados que foram calculados. 

Por último, com a aplicação de métodos econométricos, será realizado um modelo para 

explicar de que forma é que as características da amostra podem influenciar o índice de 

divulgação apurado. 

Com este estudo espera-se que no final seja possível retirar várias conclusões sobre o que 

pode influenciar a divulgação das empresas portuguesas no que diz respeito ao capital 

intelectual e assim contribuir para a investigação sobre o CI e a sua divulgação. 
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Capítulo 1 - Revisão de literatura 

1.1. A Evolução do conceito 

Atualmente vivemos numa era de conhecimento no qual o conhecimento é essencial para a 

criação de valor de uma empresa. Como tal, a importância do capital intelectual vem 

aumentando ao longo dos tempos. 

Este conceito, foi introduzido pela primeira vez em 1969, pelo economista John Kenneth 

Galbraith (Bontis, 1998), no entanto, foi a partir dos anos 90 que aumentaram as publicações 

influenciadas pelo capital intelectual. Em 1996, Edvinsson e Sullivan defendem que este era 

um tópico que tinha vindo a aumentar o seu interesse para as empresas em que os lucros 

surgiam do conhecimento e da inovação. 

Bontis (1998) sentiu a necessidade de fazer a distinção entre o termo “informação” do termo 

“conhecimento”, para explicar a importância do capital intelectual e da sua divulgação, uma 

vez que o capital intelectual é “a busca do uso efetivo do conhecimento como oposição à 

informação”. Para explicar melhor, o autor faz a analogia aos relatórios recebidos por um 

gestor, em que quando é recebido um relatório com valores, isso é informação, mas quando 

o gestor utiliza essa informação para retirar conclusões e fazer as suas análises, é 

transformado em conhecimento. 

A definição deste conceito vai variando entre autores, mas existe a concordância entre todos 

no sentido em que existe uma relação direta entre o capital intelectual e a criação de valor de 

uma empresa (Edvinsson & Sullivan, 1996; Stewart & Ruckdeschel, 1998; Lönnqvist & 

Mettänen, 2002; Dumay, 2016). 

Edvinsson e Sullivan (1996) utilizam uma citação de Tom Stewart na sua série de artigos da 

revista Fortune para definir o conceito de capital intelectual “É algo que não se pode tocar, 

mas que o torna rico”, sendo esta uma das primeiras definições para este conceito. 

Para Kujansivu (2008), o capital intelectual traduz-se num conjunto de recursos imateriais 

relacionados com o conhecimento dos colaboradores, com a cultura, com os valores e todos 

os processos da empresa, assim como as relações existentes com os seus stakeholders. Também 

para Dumay (2016), o capital intelectual é: 

“a matéria intelectual, o conhecimento, a experiência, a propriedade intelectual, a 

informação (…) que pode ser utilizada para criar valor”. (p. 169). 
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Para Botosan (1997), a divulgação de informação sobre o capital intelectual reduz o custo do 

Capital Próprio da empresa, uma vez que existe uma redução de incertezas do futuro e uma 

avaliação mais precisa da empresa. 

No entanto, o capital intelectual deve ser analisado como um conceito mais abrangente, que 

resulta da combinação de três conceitos (Meritum, 2002) (citado por Oliveira et al., 2010), o 

capital humano, o capital estrutural e o capital relacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Capital Humano 

Hudson, 1993 (citado por Bontis,1998) indica que o capital humano é a combinação de 

quatro fatores: herança genética; educação, experiência e atitude sobre a vida e sobre os 

negócios dos colaboradores. 

Também para Bontis (1998) o capital humano é “a inteligência do membro organizacional”, 

ou seja, inclui recursos como as habilidades, a experiência, a formação, as competências, a 

proatividade e a capacidade de inovação dos colaboradores da empresa. 

Desta forma o capital humano contribui para os bons resultados de uma empresa. 

O processo de valorização das pessoas para as manter motivadas é bastante importante para 

as empresas, uma vez que cada vez mais é importante conseguir reter o conhecimento e 

garantir que o investimento feito nas pessoas é mantido na empresa e não é desperdiçado. 

 

Figura 1 - Conceptualização do Capital Intelectual 

Fonte: Bontis (1998) 
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1.1.2. Capital Estrutural 

Para Stewart e Ruckdeschel (1998), o capital estrutural “pertence à empresa como um todo, 

pode ser reproduzido e dividido” e é formado a partir dos “processos e sistemas 

organizacionais, softwares, base de dados e processos de negócios” (Oliveira et al., 2010) e é 

a partir dele que surge a eficiência, procedimentos inovadores e o acesso à informação 

(Bontis, 1998) 

O capital estrutural deve ser utilizado como suporte para a tomada de decisão dos gestores, 

uma vez que dá suporte ao armazenamento da informação, como o caso da base de dados e 

os manuais. 

Bontis (1998) realça a importância do capital estrutural, uma vez que um individuo pode ter 

um elevado nível de inteligência, no entanto, se a organização tem sistemas e processos 

menos corretos para as suas funções, o capital intelectual não atingirá o seu potencial 

máximo. Por outro lado, se a organização tiver uma forte cultura estrutural apoiará os seus 

colaboradores a experimentar novas funções e ter sucesso no seu percurso. 

1.1.3. Capital Relacional 

O capital relacional gere as relações de uma empresa com os seus stakeholders (Seleim e Khalil, 

2011). Oliveira et al. (2010) definiram como “os recursos vinculados às relações externas da 

empresa com as partes interessadas, tais como, clientes, credores, investidores, fornecedores, 

etc.”. 

Para Bontis (1998) o capital relacional traduz-se no capital do cliente, tendo como foco 

apenas a relação com os clientes da organização, deixando de parte os restantes stakeholders, 

no entanto, afirma que o facto de uma organização conhecer melhor do que ninguém o que 

os seus clientes precisam é o que faz a diferença e torna os negócios lideres face aos seus 

concorrentes. Sendo que este capital é o mais difícil de obter uma vez que tem uma forte 

intervenção externa. 

Uma empresa ao preocupar-se com o capital relacional está a preocupar-se com a satisfação 

dos seus clientes, com a relação com os seus fornecedores, a reputação da empresa, a 

importância da sua marca e por consequência com o crescimento da empresa. 
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1.2. Investigação no âmbito do capital intelectual 

De acordo com Petty & Guthrie (2000), o CI venceu a “batalha pela aceitação como um 

tópico digno de discussão”. Atualmente o capital intelectual de uma empresa já é discutido 

em reuniões e já serve de tema para grandes investigações académicas e o número de 

empresas de consultoria especializadas na prestação de serviços relacionada com o CI são 

prova que este tema já faz parte das prioridades das empresas. 

  No entanto, os autores dividem a investigação em duas fases, a primeira que pode ser dada 

como concluída, esteve focada na “consciencialização da importância de reconhecer e 

compreender o potencial do CI na criação e gestão de uma vantagem sustentável 

competitiva” A segunda fase, que para Petty & Guthrie (2000), ainda estava a começar, é de 

consolidar o conhecimento obtido e recolher provas sólidas para o desenvolvimento futuro 

do capital intelectual.  

Toda a investigação realizada sobre o CI até finais dos anos 90, foi enquadrada pelos autores 

na primeira fase da investigação, na qual são encontrados artigos mais direcionados para o 

desenvolvimento do conceito e para a análise descritiva do que estava a acontecer nas 

empresas.  

Deste período podemos destacar o artigo de Edvinsson and Sullivan (1996), no qual é feito 

um enquadramento teórico sobre o conceito capital intelectual. É aproveitada uma analogia 

a uma árvore, onde o CI é comparado às raízes e os ganhos de uma empresa aos frutos da 

árvore. Desta forma, os autores defendem a necessidade de um investimento nas raízes de 

uma árvore, sendo este um determinante que não está visível mas que sustenta toda a 

estrutura e que quanto maior o cuidado que as empresas têm com as suas raízes, melhores 

serão os frutos produzidos. 

Um outro estudo a destacar, também desenvolvido por Edvinsson (1997), diz respeito a uma 

empresa, Skandia, em que teve o primeiro Diretor de capital intelectual do mundo, este passo 

veio dar o reconhecimento e a devida importância ao CI. Com esta investigação, Edvinsson, 

conseguiu demonstrar a importância do investimento em CI para as empresas.  

Também Bontis (1998), desenvolveu um projeto piloto que procurava relacionar a dimensão 

de capital intelectual de uma empresa com o seu desempenho empresarial, no qual encontrou 

uma relação confiável e significativa entre as duas variáveis. 
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No século XXI, entramos na segunda fase da investigação do CI, definida por Petty & 

Guthrie (2000), para a qual o objetivo é encontrar métricas para poder medir o capital 

intelectual de uma empresa, por isso existe uma maior necessidade de estudos exploratórios 

que consigam desenvolver determinadas questões de forma mais detalhada.  

Nesta fase surgiram os estudos que Cuozzo et al. (2017) identifica como investigação 

ostensiva, na qual os autores examinam o que é divulgado pelas empresas no que diz respeito 

ao CI. No entanto para Vanini & Rieg (2018), embora existam muitos estudos relativamente 

à divulgação de capital intelectual, o número de estudos que considere esta variável como 

independente foram reduzidos. Deste modo, o foco tem sido essencialmente teórico o que 

diz respeito a este tema e neste sentido existe uma maior necessidade de estudos quantitativos 

em relação ao CI. 

Entre os anos 2011 e 2012 a investigação relacionada com a divulgação do capital intelectual 

atingiu o seu auge, tendo sido verificada uma redução de artigos nos anos que se seguiram. 

Cuozzo et al. (2017) identificou que grande parte das investigações relacionadas com a 

divulgação de capital intelectual dizia respeito a empresas localizadas na Europa, seguida das 

empresas Australianas. Mais recentemente, começam a surgir estudos relacionados com a 

América do Norte, no entanto os autores explicam, que existe uma dificuldade acrescida na 

investigação destes países dado o elevado nível de regulamentação relacionada com a 

divulgação de informação. 

Na investigação mais recente relacionada com a divulgação de capital intelectual, a medição 

do nível de divulgação da informação tem sido utilizada por vários autores, como Bozzolan 

et al. (2003), Petty e Cuganesan (2005). 

Bozzolan et al. (2003) compararam o que foi divulgado pelas empresas de Itália e Reino Unido 

e com base no cálculo de um índice de divulgação mostraram quais as características das 

empresas que influenciavam a divulgação.  Também Petty e Cuganesan (2005), procuraram 

testar o fator aprendizagem na divulgação de informação relacionada com o CI e realizaram 

uma análise temporal na qual se aperceberam que o índice de divulgação aumenta à medida 

que vão existindo mais relatórios feitos pelas empresas de Hong Kong. 

Em Portugal, também foram realizados alguns estudos semelhantes, nos quais se destacam 

os de Oliveira et al. (2010), Castelo Branco et al. (2010), que analisaram empresas portuguesas, 

de forma a perceber que fatores podem influenciar a divulgação da informação. 
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1.3. Enquadramento teórico – Teorias relacionadas com o capital 

intelectual 

Segundo Guthrie et al. (2006) existem inúmeros incentivos para as empresas divulgarem 

informação relacionada com o seu capital intelectual. 

Estes incentivos são consistentes com as teorias que alguns autores utilizam para explicar os 

incentivos à divulgação de informação, tais como a teoria da agência, da sinalização, da 

legitimidade e das partes interessadas (Martins et al.,2018). 

Apesar dos benefícios para as organizações de divulgar voluntariamente seu capital 

intelectual, alguns custos suportados pelas organizações a partir dessa divulgação também 

podem ser identificados. Os custos normalmente incluem os custos diretos relacionados à 

preparação e disseminação de relatórios de capital intelectual e custos indiretos, como custos 

de concorrência e custos políticos. A prática de divulgação voluntária de informações deve 

resultar em um equilíbrio correto dos benefícios e custos relacionados (Verrecchia, 1983) 

Teoria da Agência 

A teoria da agência formalizada por Jensen e Meckling (1976) define-se como um conflito 

que surge nas empresas entre os gestores e os acionistas, originados pelos diferentes 

interesses de cada uma das partes. De acordo com os autores, nos casos em que o poder está 

concentrado nos gestores, pode fazer com que estes tomem decisões que em primeiro lugar 

têm em consideração os seus interesses e só depois os do acionista. 

Para Chow e Wong-Boren (1987) a teoria da agência sugere várias variáveis para explicar a 

variação transversal na contabilidade e na divulgação voluntária. 

Com a divulgação de informação relacionada com o capital intelectual nos relatórios da 

empresa, os gestores deixam de ser detentores de informação privilegiada e desta forma 

deixam de poder tomar decisões de acordo com os seus próprios interesses. Uma vez que a 

informação é divulgada, todas as partes interessadas têm acesso à informação e as decisões 

são tomadas de acordo com o interesse de toda a empresa. 

Teoria da Sinalização 

A teoria da sinalização foca-se nos mercados e nos investimentos e pode ser utilizada para 

explicar a dispersão de informação sobre o capital intelectual. Esta teoria propõe que a 
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empresa terá como objetivo dar um sinal positivo aos seus investidores a partir do relatório 

anual (Oliveira et al. 2006). 

A divulgação voluntária de informação relacionada com o capital intelectual pode permitir 

que os investidores e outras partes interessadas avaliem melhor a capacidade da empresa de 

gerar riqueza, dar uma imagem mais precisa da empresa e reduzir a perceção de risco 

(Botosan, 1997). 

Adicionalmente, segundo Martins et al. (2018), as empresas com altos níveis de capital 

intelectual podem incluir a divulgação de capital intelectual em seus relatórios anuais, a fim 

de satisfazer os requisitos de informações atuais e potenciais dos investidores e, portanto, 

manter ou atrair recursos valiosos. 

Teoria da Legitimidade 

Já a teoria da legitimidade está relacionada com o “contrato social” de acordo com Muttakin 

et al. (2018), uma vez que a divulgação de informação privilegiada da empresa serve como 

justificação ao investimento ou apoios dados à empresa. Desta forma, as empresas utilizam 

os relatórios para mostrar que a confiança depositada pelas partes interessadas é merecida, 

como é o caso dos relatórios de sustentabilidade, onde as empresas procuram responder às 

preocupações ambientais e sociais da sociedade. 

As empresas ao divulgarem informação relacionada com o capital intelectual conseguem 

mostrar às partes interessadas que merecem os apoios e confiança que lhes têm sido 

depositados.  

Nesta teoria, podemos dar os exemplos dos apoios à formação de colaboradores, ao 

divulgarem nos seus relatórios, as horas de formação (sendo a formação uma das 

componentes do CI) e o grau de ensino dos seus colaboradores, está a mostrar aos seus 

investidores que o investimento está a ser refletido nas pessoas que fazem parte da 

organização e que por isso estão a criar valor.  

Teoria das Partes Interessadas 

De acordo com a teoria das partes interessadas, todos os stakeholders devem ter acesso a 

informação relacionada com a empresa. A informação não deve estar apenas disponível para 

uma parte dos interessados, mas sim divulgadas a todo o grupo. 
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Sem a divulgação da informação, apenas os acionistas e gestores têm acesso à informação, 

deixando de parte um grande leque de stakeholders, como os clientes, fornecedores, restantes 

funcionários, … 

A perspetiva ética da teoria das partes interessadas argumenta que as partes interessadas mais 

fracas precisam ser compensadas pela informação que as partes interessadas mais fortes e 

mais poderosas obtiveram em reuniões privadas (Holland, 2001). 

Com a divulgação do capital intelectual nos relatórios anuais, a informação relacionada com 

este tema é publicada e colocada à disposição de todos os interessados. Caso contrário, esta 

informação apenas seria fornecida aos acionistas e seria essencialmente detida pelos gestores.  
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1.4. Diretiva 2014/95/EU 

A crise financeira de 2008 estimulou o aumento o interesse contabilístico e de reporte de 

informação não financeira, ma vez que havia uma grande necessidade de repor a confiança 

dos investidores e consumidores. 

Na União Europeia existiu a necessidade criar alguma legislação no que diz respeito à 

divulgação de informação não financeira, de forma a garantir a qualidade e consistência da 

informação. 

A 22 de outubro de 2014 é divulgada a diretiva 2014/95/EU, que é considerada uma das 

mais importantes iniciativas da União Europeia no que diz respeito à divulgação sobre o 

ambiente, questões sociais e gestão (Dyduch & Krasodomska, 2017). 

Esta diretiva é aplicada a empresas de interesse público, que são definidas como: 

• As empresas cotadas num mercado regulamentado de qualquer Estado-Membro; 

• Instituições de crédito ou seguradoras; 

• Empresas que sejam consideradas de interesse público devido à natureza do negócio, 

dimensão da empresa ou número de empregados. 

Cerca de 6000 empresas da União Europeia foram abrangidas por esta diretiva. 

A diretiva também identifica que para empresas que tenham mais de 500 funcionários, há a 

necessidade de elaborar uma declaração que aborde questões ambientais, sociais, relacionadas 

com os direitos humanos, questões de combate à corrupção e ao suborno e diversidades no 

concelho de administração da entidade. 

Esta diretiva permite que as empresas sejam flexíveis na informação divulgada, no entanto 

aconselha a utilização das recomendações da ISSO 26000, das normas de reporte integrado 

ou as Guidelines para empresas multinacionais. 

Também em Portugal foi introduzida o decreto lei n.º 89/2017 em 28 de julho de 2017, que 

vem transpor para a ordem jurídica portuguesa a diretiva da União Europeia, também neste 

decreto é reforçada a importância da transparência e coerência da informação não financeira 

divulgada pelas organizações. 
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Tanto a diretiva da União Europeia como o decreto lei português têm como função 

regulamentar a informação disponibilizada, que pode conter informação referente a questões 

ambientais, sociais, direitos humanos, combate à corrupção 

Esta diretiva veio ajudar no estudo do capital intelectual, principalmente no que diz respeito 

da quantificação e valorização do capital intelectual das empresas, uma vez que as guidelines 

orientam as empresas a apresentar informação de forma quantitativa que pode ser 

mensurável, como é o caso da experiência e formação dos colaboradores, as relações 

comerciais e a investigação. 
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Capítulo 2 - Desenvolvimento de hipóteses 

Um dos objetivos deste estudo é identificar quais os determinantes para a divulgação de 

informação sobre o capital intelectual. 

A dimensão da empresa tem sido identificada por vários autores como um dos fatores que 

influência a informação que é divulgada. 

Para Castelo Branco et al. (2010) esta variável tem uma “relação estatisticamente significante” com 

a divulgação de CI por parte da empresa, concluindo que quanto maior é a empresa maior é 

o índice de divulgação da empresa. Os autores explicam que esta forte relação se deve a várias 

razões como o número de recursos ser maior, nas suas estruturas existir mais CI e por isso 

mais informação para ser divulgada e sendo de maiores dimensões tendem a ter mais 

interessados na sua informação e por isso existir maior necessidade de partilhar a informação. 

Também Guthrie et al. (2006) que desenvolveram um estudo semelhante para empresas de 

Austrália e Hong Kong encontraram uma relação positiva entre a dimensão da empresa e a 

informação divulgada. 

Martins et al. (2018) que tal como neste estudo, optaram por empresas portuguesas para a 

sua amostra, também encontraram uma relação positiva, acrescentando que empresas com 

maior volume de ativos têm um maior nível de divulgação. 

No entanto, para Oliveira et al. (2010) a dimensão da empresa é um indicador que pode ter 

um impacto para a divulgação, uma vez que a partir da amostra com uma análise bivariada 

encontrou essa ligação. No entanto quando realizaram o mesmo estudo com uma análise 

multivariada este indicador perdeu relevância, deixando de se confirmar alguma ligação entre 

a divulgação e a dimensão da empresa. 

Deste modo, à exceção de Oliveira et al. (2010) que não concluíram se a dimensão afeta ou 

não o nível de divulgação, vários autores demonstraram que esta variável é um indicador que 

varia no mesmo sentido da dimensão da empresa. 

Neste contexto a hipótese a desenvolver é a seguinte: 

Hipótese 1 (H1): As empresas de maior dimensão são as que divulgam mais 

informação referente ao capital intelectual 
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O setor da empresa é outra variável apresentada por vários autores como exercendo 

influência sobre o nível de divulgação do CI (Oliveira et al., 2010; Castelo Branco et al. 2010; 

Oliveira et al., 2006). 

No estudo de Castelo Branco et al. (2010) os setores do Retalho e dos Bancos foi onde foi 

encontrada maior divulgação. Por outro lado, os setores de recursos básicos e FSE’s foram 

os que apresentavam menor índice de divulgação, o que levou os autores a concluírem que 

os setores que dependiam mais do conhecimento tinham maior nível de divulgação do que 

os restantes. 

Para Oliveira et al. (2006) esta variável foi considerada como significativa para o estudo, no 

entanto, enquanto no estudo de Branco et al. (2010) foram tipificados os setores pelo 

“conhecimento intensivo” para Oliveira et al. (2006) esta variável foi analisada de acordo com o 

nível tecnológico do setor. 

Bozzolan et al. (2003) distingue as empresas como empresas “high profile” e “low profile”, este 

critério é assumido por serem empresas cotadas no “Nuovo Mercato” ou cotadas como outros 

segmentos. E para a qual conclui que a divulgação de CI não está relacionada estatisticamente 

pela indústria. No entanto se o setor e a dimensão da empresa forem analisados em conjunto 

conseguem ter uma influência significativa na divulgação da informação. 

Por outro lado, no estudo de Oliveira et al. (2010) não foi encontrada uma relação significativa 

entre o setor da empresa e o nível de divulgação, sendo que o setor foi distinguido entre 

empresas com indústrias com elevados níveis de intangíveis e indústrias com baixos níveis 

de intangíveis. 

Deste modo, a hipótese a desenvolver é a seguinte: 

Hipótese 2 (H2): Empresas de um setor de conhecimento intensivo (setor industrial, 

químico, saúde e retalho) são as que divulgam mais informação referente ao capital 

intelectual. 

Vários estudos demonstram que as empresas cotadas sofrem uma maior pressão para 

divulgar informação a todas as partes interessadas e por isso estão predispostas a uma maior 

divulgação do que empresas não cotadas.  

Cerbioni e Parbonetti (2007) que analisaram empresas do mesmo setor, mas de diferentes 

países da Europa, concluíram que o facto de uma empresa ser cotada tinha influência no 
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nível de divulgação, uma vez que as empresas cotadas tinham mais informação divulgada do 

que as restantes. 

Também para Oliveira et al. (2010), o facto de ser uma empresa cotada também influencia de 

forma positiva o nível de divulgação. 

Estes resultados já eram esperados uma vez que uma empresa cotada tem um grupo de 

interessados na sua informação, que as empresas não cotadas não têm, para além de que a 

informação divulgada nas empresas cotadas tem um impacto direto no valor das ações e por 

isso deve existir uma maior preocupação na análise da informação que é disponibilizada a 

todos os stakeholders. 

Deste modo, a hipótese a desenvolver é a seguinte: 

Hipótese 3 (H3): Empresas cotadas são as que divulgam mais informação referente 

ao capital intelectual 

As empresas que pertencem ao Estado são empresas mais expostas e em que os interessados 

no seu sucesso não são apenas investidores, mas a população de um país, nesse sentido a 

informação é ainda mais precisa. 

Existindo uma maior pressão pela informação é importante perceber se influencia ou não o 

nível de divulgação destas empresas, ou se pelo contrário, se comportam de forma 

semelhante a empresas privadas. 

De acordo com o estudo de Amran e Devi (2008), a divulgação relacionada com aspetos de 

responsabilidade social das empresas da Malásia é influenciada pelo facto de os investidores 

serem órgãos estatais, uma vez que estas empresas divulgavam mais informação que as 

restantes. 

Deste modo, a hipótese a desenvolver é a seguinte: 

Hipótese 4 (H4): Empresas do setor estatal são as que divulgam mais informação 

referente ao capital intelectual 

Empresas que pertencem a grandes grupos internacionais normalmente têm mais informação 

disponível do que empresas nacionais de dimensão muito inferior. 

Uma vez que as empresas que pertencem a grandes grupos internacionais têm um maior 

interesse na informação divulgada, dado que existe um relatório para as várias empresas do 
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grupo de vários países, existe um maior nível de stakeholders e por isso existe uma maior 

necessidade de informação. 

Nesse sentido é importante perceber se o relatório divulgado por empresas nacionais tem 

menos informação divulgada do que as empresas nacionais que pertencem a grupos 

internacionais e que os relatórios são emitidos pelo grupo. 

Deste modo, a hipótese a desenvolver é a seguinte: 

Hipótese 5 (H5): Empresas que pertencem a grupos internacionais são as que 

divulgam mais informação referente ao capital intelectual 
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Capítulo 3 - Metodologia 

Neste capítulo será apresentada a metodologia desta investigação. A metodologia serve para 

compreender a forma como o autor vai tratar a sua informação e como irá resolver os 

problemas que se propões a tratar. 

De seguida é identificada de que forma é que foram recolhidos os dados e como foi 

identificada a amostra do estudo. 

Depois de todos os dados recolhidos foi desenvolvido um índice de divulgação que permitiu 

medir o nível de divulgação por empresa. É a partir deste índice de divulgação que foi 

possível definir um modelo de forma a explicar de que forma é que cada variável pode 

explicar o nível de divulgação. 

Para este estudo foram utilizadas empresas portuguesas que aderiram ao Conselho 

Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD). Este grupo representa empresas 

comprometidas com a sustentabilidade. 

A BCSD inclui cerca de 90 membros/empresas que incluem as maiores empresas nacionais 

e a maioria das empresas do PSI20. O volume de vendas destes membros não financeiros 

representa 38% do PIB português e que o seu volume de negócios se traduz em mais de 65 

mil milhões de euros. 

Este grupo integra a rede global do World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), a maior organização empresarial internacional a trabalhar na área do 

desenvolvimento sustentável e uma das entidades mais credíveis entre as principais 

organizações de defesa da sustentabilidade. 

Tendo este estudo por base os relatórios de sustentabilidade das empresas da amostra, faz 

todo sentido utilizar esta base, uma vez que os seus associados têm um compromisso de 

sustentabilidade com o grupo. 

Antes de tudo foi realizada uma análise da amostra, de forma a perceber se cada organização 

podia ser objeto de estudo e para ser caracterizada e enquadrada num grupo da amostra. 

De seguida foi realizada a recolha e a análise dos dados a partir dos relatórios divulgados por 

cada empresa. 

http://www.wbcsd.org/home.aspx
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Para a análise recorri à técnica de “Análise de Conteúdo”, uma vez que foi verificada a 

informação disponibilizada pelas organizações nos relatórios disponibilizados. Este tipo de 

análise tem vindo a ser utilizada por vários autores em estudos semelhantes (Guthrie et al., 

2006; Bozzolan et al., 2003; Castelo Branco et al., 2010) 

A análise do conteúdo podia ter sido feita de forma manual ou com recurso a sistemas 

informáticos, neste caso foi utilizado o programa PDF-XChange Viewer, ferramenta que 

permite encontrar termos chave ao longo dos vários relatórios analisados. Vários autores 

(Castelo Branco et al. ,2010; Bontis, 2003) têm vindo a optar por este método, uma vez que 

torna mais simples e menos exaustiva a consulta de elevado número de relatórios. 

A análise de conteúdo teve por base os conceitos identificados por vários autores como 

Guthrie et al.  (2006) e Bozzolan et al. (2003) e que tem vindo a ser utilizada por estudos 

semelhantes, a partir deste momento estes conceitos vão ser identificados como “termos”. 

Estes termos relativos ao CI estão agrupados nas três categorias analisadas anteriormente: 

capital estrutural, capital relacional e capital humano (tabela 1). 

Tabela 1 – Fatores a serem analisados nos relatórios 

 

3.1. Caracterização da amostra 

De forma a apresentar a amostra que fez parte deste estudo, as 90 empresas que foram alvo 

de estudo foram analisadas e enquadradas em vários objetos de estudo. 

Dos 90 associados ao grupo BCSD, nem todos divulgam relatórios de sustentabilidade ou 

relatórios integrados com informação necessária para o estudo (tabela 2) 

1. Capital Estrutural 2. Capital Relacional 3. Capital humano

Patentes Marcas Conhecimento

Direitos de autor Clientes Formação

Marcas registadas Fidelidade dos clientes Competências

Cultura coporativa Canais de distribuição Absentismo

Processos Contratos de licenseamento Rotatividade

Sistema de informação Franchising Espirito empreendedor

Sistemas de rede Reputação da empresa Capital humano

Relações financeiras Parcerias em negócios Investimento em formação

Projetos de pesquisa Parcerias de investigação Satisfação dos colaboradores

Fonte: própria, com base nos itens identificados pelos autores Guthrie et al. (2006) e Bozzolan et al. (2003) 
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Tabela 2 - Empresas com relatórios divulgados 

 

Deste modo, a amostra reduz para 60 empresas, para as quais será necessário analisar a 

informação relativa a CI, divulgada nos seus relatórios de sustentabilidade ou nos relatórios 

integrados. 

O setor da empresa analisada foi de acordo com o sistema International Classification Benchmark 

(ICB). 

Tabela 3 – Amostra tipificada por setor 

 

O setor será definido como uma variável dummy e para isso vou utilizar a interpretação 

utilizada por Castelo Branco et al. (2006) na qual agrupa os vários setores de empresas entre 

setores “conhecimento intensivo” na qual se enquadram os setores mais tecnológicos (setores da 

tecnologia, setores de serviços financeiros, da saúde, dos químicos e da indústria) e setores 

“setores tradicionais” na qual se enquadram os setores mais tradicionais (extração mineira, 

construção e serviços básicos).  

Fonte: Própria 

\ 

Fonte: Própria 
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Desta forma a variável dummy assumirá o valor de 1 quando estiver presente um setor de 

conhecimento intensivo e 0 para setores tradicionais. 

Tabela 4 – Amostra tipificada entre conhecimento intensivo e setor tradicional 

 

 

 

Ao analisar a dimensão das empresas da amostra, foi tido em conta o logaritmo do total do 

ativo. Esta informação foi conseguida a partir da base de dados Amadeus. 

Tabela 5 – Média, mediana e desvio pradrão do ativo 

 

 

 

 

 

Nas 60 empresas analisadas, existem 8 empresas que pertencem ao Estado que representam 

13% da amostra. As restantes 87% empresas da amostra têm investidores privados (tabela 

6): 

Tabela 6 – Amostra tipificada entre empresa pública e privada 

 

 

Nº de empresas % Amostra

Empresas públicas 8 13%

Empresas privadas 52 87%

Total 60 100%

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 

 

 

 
Log. Natural do Ativo 

Média 20.0977 

Mediana 20.5650 

Desvio Padrão 4.60818 

Mínimo .00 

Máximo 25.62 
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Relativamente a empresas cotadas e não cotadas, na amostra que vai ser alvo de análise 

existem 25 empresas cotadas que perfazem 42% da amostra e 35 empresas não cotadas, que 

representam os restantes 58% (tabela 7): 

Tabela 7 – Amostra tipificada entre empresas cotadas e não cotadas 

 

Para analisar se estamos perante um relatório emitido pela própria empresa portuguesa ou se 

pelo grupo internacional, também é importante agrupar as empresas de acordo com esta 

variável, uma vez que a divulgação também pode ser influenciada por esse fator. Com base 

na amostra, 75% das empresas divulga o próprio relatório e as restantes não têm um relatório 

individual, sendo apenas divulgado apenas um relatório de sustentabilidade ou integrado pela 

empresa mãe que é associado a todas as empresas do grupo (tabela 8) 

Tabela 8 – Relatórios emitidos pela pp empresa vs empresas do grupo 

 

Recolhi o último relatório divulgado por cada empresa da amostra, e para os quais 

maioritariamente são relatórios divulgados em 2018 referentes ao ano de 2017 (77% das 

empresas), no entanto para algumas empresas temos relatórios mais antigos (tabela 9). 

Estes relatórios foram obtidos a partir dos sites institucionais das empresas da amostra. 

Nº de empresas % Amostra

Empresas cotadas 25 42%

Empresas não cotadas 35 58%

Total 60 100%

Nº de empresas % Amostra

Relatório emitido pela própria empresa 45 75%

Relatório emitido pelo grupo a que pertence 15 25%

Total 60 100%

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 
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Tabela 9 – Relatórios que vão ser alvo de estudo tipificados por ano 

 

É também importante distinguir o tipo de relatório que é divulgado por cada empresa, uma 

vez que a informação divulgada também pode ser influenciada pelo tipo de relatório que a 

empresa aplica. Para as 60 empresas da amostra foram distinguidos 4 tipos de relatório, sendo 

o mais utilizado o relatório de sustentabilidade (34 empresas da amostra), no entanto também 

foram utilizados relatórios integrados, relatórios de responsabilidade corporativa e relatórios 

de criação de valor. 

Tabela 10 – Relatórios que vão ser alvo de estudo tipificados por tipo 

 

  

Nº de empresas % Amostra

Relatório de 2017 46 77%

Relatório de 2016 5 8%

Relatório de 2015 5 8%

Relatório de 2014 3 5%

Relatório de 2011 1 2%

Total 60 100%

Nº de empresas % Amostra

Relatório de Sustentabilidade 34 57%

Relatório Integrado 20 33%

Relatório de Responsabilidade Corporativa 5 8%

Relatório de Criação de Valor 1 2%

Total 60 100%

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 
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Capítulo 4 - Índice de divulgação 

Para ser possível medir o que é divulgado por cada empresa é importante definir um índice 

de divulgação. 

Para isso foi criada uma listagem com 42 termos que deveriam ser divulgados nos relatórios 

de cada empresa, que foram divididos por três categorias: Capital Estrutural, Capital 

Relacional e Capital Humano. Cada categoria inclui 14 termos, de forma a ser possível testar 

qual a categoria com um maior índice de divulgação. 

Numa primeira fase existiu a contagem de termos utilizados por empresa, de forma a ser 

possível avaliar o que era mais divulgado dentro de cada categoria. 

Para calcular o índice de divulgação foi utilizada a seguinte fórmula 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑣𝑢𝑙𝑔𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝐶𝐼 =  
∑ 𝑑𝑖𝑚

𝑖=1

𝑚
 

Desta forma o 𝑑𝑖 pode tomar os valores de 1 ou 0: 

𝑑𝑖 = 0 se nada for divulgado no relatório 

𝑑𝑖 = 1 se for divulgado pelo menos 1 vez no relatório 

O 𝑚 é o número máximo de vezes que pode aparecer cada termo no relatório, isto é, por 

empresa, uma vez que existem 42 termos a serem testados, o 𝑚 é 42. 

Na tabela 11 é possível ver um resumo por categoria e por termo definido, o número de 

vezes que é incluído nos relatórios, o número de empresas que o divulga e o índice de 

divulgação calculado. 
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Tabela 11 – Divulgação do capital ntelectual por termo e categoria 

 

Nº de repetições nos relatórios Nº de empresas que divulgam IC p/empresa

Capital Estrutural - 14 items 8794 498 59%

Patentes 50 17 28%

Direitos de Autor 5 4 7%

Registos 251 27 45%

Cultura 685 50 83%

Cultura corporativa 33 10 17%

Processos 2400 60 100%

Uniformização 54 13 22%

Sistemas 1218 56 93%

Rede 1051 50 83%

Automatização 37 18 30%

Relações 449 53 88%

Projetos 1937 55 92%

Pesquisa 213 37 62%

Investigação 411 48 80%

Capital Relacional - 14 items 10788 538 64%

Marca 1100 52 87%

Satisfação 552 51 85%

Fidelização 70 24 40%

Distribuição 591 32 53%

Franchising 13 8 13%

Reputação 156 36 60%

Parcerias 707 52 87%

Prestígio 18 8 13%

Imagem 125 42 70%

Notoriedade 29 18 30%

Cooperação 174 49 82%

Cliente 3542 55 92%

Stakeholders 1390 55 92%

Forncecor 2321 56 93%

Capital Humano - 14 items 8858 539 64%

Experiência 675 48 80%

Formação 2167 60 100%

Habilitações 246 45 75%

Absentismo 159 39 65%

Rotatividade 148 36 60%

Empreendedor 135 17 28%

Motivação 68 30 50%

Incentivo 104 27 45%

Conhecimento 627 53 88%

Competência 400 36 60%

Colaborador 3423 56 93%

Habilidades 458 19 32%

Retenção 137 39 65%

Salário 111 34 57%

Fonte: Própria 
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Como é possível observar, quando é feita a contagem do número de vezes que cada termo 

aparece, o que é mais frequente são os processos e projetos no Capital Estrutural, os clientes 

e fornecedores no Capital Relacional e os colaboradores e a formação no Capital Humano. 

Por outro lado, existem alguns termos que são menos divulgados como é o caso da 

uniformização e automatização de processos relativamente ao Capital Estrutural, no Capital 

Relacional não é dado grande foco à notoriedade e prestígio da marca, relativamente ao 

Capital Humano, a motivação dos colaboradores é deixada para segundo plano. 

No entanto, se analisarmos as percentagens que surgem do índice de divulgação, na qual o 

número de repetições não é considerada, apenas analisa se o termo está ou não presente 

podemos verificar que no Capital Estrutural todos os relatórios analisados têm indicações 

sobre os seus processos (100%), e que grande parte deles abordam os seus projetos (92%), 

os seus sistemas (93%) e as relações/parcerias conseguidas para facilitar as operações (88%). 

Por outro lado, poucas empresas divulgam informação relativa a patentes (28%) e direitos 

de autor registados (7%). Relativamente ao Capital Relacional, praticamente todos os 

relatórios fazem comentários relativamente aos seus clientes (92%), fornecedores (93%) e 

stakeholders (92%). Por outro lado, poucas empresas divulgam informação sobre a sua rede 

de franchising (13%) e sobre a notoriedade (30%) e prestígio (13%) da marca. Por fim, no 

que diz respeito ao Capital Humano, todos os relatórios fazem algum comentário acerca da 

formação dos colaboradores, no entanto, não existe grande divulgação sobre as habilidades 

que procuram nos seus colaboradores (32%). 

Na tabela 12 é possível validar por setor, de acordo com os setores identificados na descrição 

da amostra, qual a categoria com maior divulgação. 
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Tabela 12 – Índice de Divulgação (IC) por setor e Categoria 

 

 

Era esperado que os setores mais tecnológicos, as indústrias químicas, a saúde e o retalho, 

fossem os que conseguissem um maior índice, e os setores mais tradicionais, como a extração 

mineira e a construção, os que obtivessem um índice mais reduzido, no entanto os resultados 

são diferentes. Como podemos observar, os setores com um maior índice de divulgação são 

os da construção e do retalho, com um índice de divulgação superior a 70%. No entanto ao 

observar por categoria, podemos verificar que o setor da indústria química é o que dá maior 

foco ao capital Estrutural, o setor da construção e retalho tem um maior foco no capital 

Relacional e capital Humano. 

Outro dos fatores de estudo estava relacionado com a influência do Estado na divulgação da 

informação. Na tabela 13, é possível verificar que as empresas com maior divulgação são as 

empresas privadas. 

Tabela 13 – Índice de Divulgação (IC) por tipo de empresa e Categoria 

 

 

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 
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A influência de ser uma empresa cotada na bolsa também é objeto de estudo, e como 

podemos observar pela tabela 14, as empresas cotadas na bolsa têm um maior nível de 

divulgação face às não cotadas. Por categoria, apenas no capital Relacional é que não são 

identificadas diferenças, tanto as empresas cotadas como não cotadas apresentam um índice 

de divulgação de 64%. No capital Humano e capital Estrutural, as empresas cotadas 

apresentam um maior índice, 66%, do que as não cotadas, 63% e 55%, respetivamente. 

Tabela 14 – Índice de Divulgação (ID) por empresa cotada e não cotada e Categoria 

 

 

Uma vez que nem todas as empresas divulgam relatórios de sustentabilidade, é interessante 

para o estudo verificar, de acordo com o relatório divulgado, onde foi encontrada maior 

informação. 

Como podemos verificar pela tabela 15, o maior índice de divulgação está presente nas 

empresas que divulgam a informação a partir dos relatórios de sustentabilidade, no entanto, 

se a análise for feita pelo número de termos encontrados nos relatórios, são os relatórios 

integrados que nos dão maior informação, com uma média de 509 termos encontrados nestes 

relatórios, face aos 464 termos encontrados nos relatórios de sustentabilidade. 

Tabela 15 – Índice de Divulgação (ID) por tipo de relatório divulgado 

 

 

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 
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Outro dos fatores indicados que poderia influenciar a divulgação é o facto de o relatório ser 

desenvolvido pelo grupo internacional no qual a empresa que foi alvo do estudo está inserida, 

ou ter sido realizado pela própria empresa. 

Os resultados apurados são observados na tabela 16, onde podemos verificar que as 

empresas portuguesas que não estão inseridas num grupo económico ou que desenvolvem 

o seu próprio relatório contém um maior índice de divulgação (64%) do que as empresas que 

estão inseridas num grupo internacional e que a divulgação é realizada no âmbito do grupo 

(58%). Neste aspeto, ao analisarmos por categoria, os resultados são semelhantes, exceto no 

caso do capital estrutural, em que o índice é superior nas empresas em que a divulgação é 

realizada pelo grupo. 

Tabela 16 – Índice de Divulgação (ID) por tipo de divulgação e Categoria 

 

 

Relativamente à dimensão da empresa, sendo esta uma das características mais avaliada por 

vários autores, podemos observar que são as maiores empresas que apresentam um maior 

índice de divulgação, no entanto bastante semelhante às empresas de menor dimensão (63% 

e 62%, respetivamente). 

No entanto é interessante verificar que na divulgação de capital estrutural as empresas de 

maior dimensão conseguem um ID bastante superior (64%) ao das empresas de menor 

dimensão, mas na divulgação de informação respeitante ao capital relacional, acontece o 

contrário, e são as empresas de menor dimensão que divulgam mais informação (66%) 

comparativamente com as de menor dimensão (62%). 

Fonte: Própria 
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Tabela 17– Índice de Divulgação (ID) por dimensão da empresa

 

 

Resumidamente alguns dos resultados obtidos foram de encontro aos que eram esperados, 

no entanto outros foram um pouco diferentes. 

A partir do cálculo dos índices de divulgação, já é possível ter algumas conclusões na resposta 

às hipóteses. 

Para a primeira hipótese, onde se questionava se quanto maior dimensão da empresa maior 

seria o nível de divulgação, podemos verificar que esta afirmação se veio confirmar quando 

se olha para a divulgação como um todo, no entanto quando se avalia pelas componentes do 

capital intelectual é possível perceber que a divulgação atinge um maior índice de divulgação 

apenas no capital estrutural . 

Na segunda hipótese, onde se relacionava o setor de atividade com o nível de divulgação, 

previu-se que quanto mais o setor estivesse voltado para o conhecimento intensivo, maior 

seria o nível de divulgação, o que se veio a verificar pelo cálculo do índice. 

A empresa ser cotada fazia parte da terceira hipótese, onde se presumia que as empresas que 

fazem parte de um mercado regulamentado tivessem uma maior predisposição para a 

divulgação, o que se veio a verificar, uma vez que as empresas cotadas apresentaram um 

maior índice de divulgação do que as restantes. 

A quarta hipótese tinha como variável o fator de pertencer ao Estado, existindo o 

pressuposto que uma empresa do setor estatal tinha uma maior predisposição para divulgar 

informação, esta hipótese não se veio a verificar, uma vez que a divulgação por parte de 

empresas que não têm influência do Estado atingiram um maior nível de divulgação do que 

as empresas do setor Estatal. 

Setores
Nº de 

empresas

ID Capital 

Estrutural

ID Capital 

Relacional 

ID Capital 

Humano
ID total  

Inferior à mediana 31 55% 66% 65% 62%

Superior à mediana 29 64% 62% 64% 63%

Total 60 59% 64% 64% 63%

Fonte: Própria 
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Por último, a hipótese colocada estava relacionada com a existência de um grupo 

internacional na emissão do relatório, uma vez que era presumível que estas empresas 

atingissem um maior nível de divulgação do que as restantes, no entanto, tal não se veio a 

confirmar, uma vez que são as empresas que divulgam os seus próprios relatórios individuais 

têm um maior nível de informação disponível. 

Tabela 18 – Resumo das hipóteses com resultado esperado e observado 

 

Fonte: Própria 

 

 

  

Hipótese Variável utilizada Resultado esperado Resultado observado no ID

H1
As empresas de maior dimensão são as que divulgam mais 

informação referente ao Capital Intelectual
Ativo

H2

Empresas de um setor de conhecimento intensivo são as 

que divulgam mais informação referente ao Capital 

Intelectual

Setor (var. dummy)

H3
Empresas cotadas são as que divulgam mais informação 

referente ao Capital Intelectual

Cotada / Não 

cotada

H4
Empresas do setor estatal são as que divulgam mais 

informação referente ao Capital Intelectual

Setor estatal / Setor 

privado

H5

Empresas que pertencem a grupos internacionais são as 

que divulgam mais informação referente ao Capital 

Intelectual

Grupo internacional 

/ Individual
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Capítulo 5 - Modelo econométrico 

É ainda objetivo deste estudo perceber se os fatores desenvolvidos no capítulo anterior 

influenciam o índice de divulgação. 

Para isso vai ser utilizado o modelo de regressão múltiplo, que relaciona uma variável 

dependente, neste caso o Índice de Divulgação (ID) com um conjunto de variáveis 

independentes. 

Tabela 19 – Variáveis independentes 

 

Fonte: Própria 

O modelo de regressão múltipla será o seguinte: 

𝐼𝐷𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2𝐷𝐼𝑀𝑖 + 𝛽3𝑆𝐸𝑇𝑖 + 𝛽4𝐶𝑂𝑇𝑖 + 𝛽5𝐸𝑆𝑇𝑖 + 𝛽6𝐼𝑁𝑇𝑖 +∈𝑖  (𝑖 = 1,2, … 𝑛) 

 

Na equação, o 𝛽𝑥é coeficiente de regressão. O 𝑖 representa cada empresa da amostra e o ∈𝑖 

representa o erro. 

O modelo foi testado quanto aos requisitos necessários para satisfazer um modelo de 

regressão linear, tais como a independência de resíduos, a ausência de outliers, a 

multicolinearidade e homocedastidade. 

Para testar a independência de resíduos é necessário recorrer ao valor de Durbin Watson que 

deverá ser aproximado de 2 (entre 1,5 e 2,5) – tal como é possível verificar na tabela 20, este 

montante é igual a 1,791. 

 

Variáveis 

independentes
Descrição Medida

Relação 

Esperada

DIM Dimensão da empresa Logarítmo natural do total do ativo +

SET Setor da empresa
Variável dummy; 1 se for um setor de conhecimento 

intensivo e 0 se for um setor tradicional
+

COT Empresa cotada
Variável dummy; 1 se for uma empresa cotada e 0 se for 

uma empresa não cotada
+

EST Empresa do setor estataL
Variável dummy; 1 se for uma empresa que pertence ao 

Estado e 0 se for uma empresa privada
+

INT
Empresa pertence a grupo 

internacional 

Variável dummy; 1 se for uma empresa que pertence a 

um grupo internacional e 0 se for uma empresa nacional
+



 
O Capital Intelectual nas Empresas Portuguesas 

Pág. 32 
Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão 

Tabela 20 – Resumo do modelo 

 

Fonte: Própria 

Outro dos requisitos importantes a testas é a multicolinearidade, de forma a garantir que não 

existe relação entre as variáveis independentes. Para testar este requisito, podemos verificar 

a tabela 21, de correlação de variáveis, na qual não deverá existir uma correlação superior a 

0,7 entre variáveis. Como é possível verificar este requisito é cumprido: 

Tabela 21 – Correlação de variáveis 

 

Fonte: Própria 

Para existir um modelo de regressão linear, também é necessário garantir a ausência de 

outliers, ou seja, os montantes de Std. Predicted Value e Std. Residual devem estar entre -3 

e 3, o que é possível verificar pela tabela 22 – Estatística Residual. 
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Tabela 22 – Estatística residual 

 

Fonte: Própria 

Para testar se os resíduos estão normalmente distribuídos pode ser utilizado o gráfico P-Plot, 

no qual, para o requisito ser cumprido, os pontos devem encontrar-se muito próximos da 

reta, o que é possível verificar pela figura 2. 

Figura 2 – Gráfico P-Plot 

 

Fonte: Própria 

Por último, é necessário garantir a homocedasticidade do modelo, ou seja, para ser cumprido 

o requisito os pontos devem estar dispersos pelo gráfico, preferencialmente de forma 

retangular, o que é possível verificar pela figura 3. 
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Figura 3 – Gráfico Scatterplot 

 

Fonte: Própria 

Uma vez que todos os requisitos do modelo foram cumpridos, podemos avançar para a 

análise dos resultados deste modelo. 
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Capítulo 6 - Resultados 

Para verificarmos os resultados conseguidos a partir deste modelo, temos como suporte a 

tabela 23, na qual podemos perceber o impacto de cada variável independente no índice de 

divulgação da amostra. 

Tabela 23 – Coeficientes 

 

Fonte: Própria 

De acordo com os resultados obtidos podemos verificar que apenas existem duas variáveis 

que são estatisticamente significativas, o facto de pertencer a um grupo internacional e o 

setor.  

Deste modo as restantes variáveis, como a dimensão, o facto de ser uma empresa cotada ou 

pertencer ao Estado, quando analisadas de forma uni-variada, foi possível tirar algumas 

conclusões, mas ao analisar as variáveis em conjunto, estas perdem relevância. 

No que diz respeito à dimensão, também Oliveira et al. (2010), quando realizou uma análise 

multivariada, não conseguiu retirar conclusões em relação a esta variável por não ser 

estatisticamente relevante. No entanto é importante salientar que grande parte da amostra 

estava inserida no PSI20 e por isso a sua dimensão era muito semelhante, o que levou a que 

a dimensão fosse uma variável pouco heterogénea. Neste sentido este estudo, ao ser 

desenvolvido com empresas de diferentes países, é possível encontrar uma maior 

heterogeneidade de valores, o que pode influenciar de forma positiva este estudo. 

Para a variável Grupo Internacional são distinguidas empresas que pertencem a um grupo 

internacional e que os seus relatórios são divulgados pela empresa mãe sob o escrutínio de 

vários países e empresas nacionais que emitem os seus próprios relatórios. De acordo com 

este estudo, esta variável é das que teve um maior peso para o índice de divulgação, com um 

coeficiente de 42%, no entanto no sentido oposto ao que era esperado. Era esperado que os 
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grupos internacionais tivessem um maior nível de divulgação do que os restantes, no entanto 

a relação foi contrária, e os relatórios analisados de empresas nacionais continham um maior 

nível de informação relacionada com o capital intelectual. Desta forma, foi encontrada uma 

relação negativa entre estas variáveis, uma vez que as empresas nacionais obtiveram um 

maior índice de divulgação do que as restantes. 

A variável setor também foi considerada para este estudo, no sentido que era esperado que 

empresas inseridas num setor mais voltado para o conhecimento intensivo tivessem uma 

maior predisposição para divulgação, comparativamente com empresas inseridas em setores 

mais tradicionais. Esta relação verificou-se, uma vez que para as empresas da amostra, esta 

variável tem uma influência de 30% na divulgação de capital intelectual. 
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Conclusão 

Principalmente numa era de conhecimento, a informação divulgada relacionada sobre o CI 

tem vindo a ganhar destaque e cada vez tem mais interessados. Principalmente com a chegada 

dos relatórios de sustentabilidade e relatórios integrados, esta informação é cada vez mais 

acessível a todos os interessados. 

O capital intelectual foi introduzido pela primeira vez em 1969 pelo economista John 

Kenneth Galbraith (Bontis, 1998), no entanto, foi a partir dos anos 90 que aumentaram as 

publicações sobre este tema. Num momento inicial, os estudos foram em grande parte 

teóricos, de forma a desenvolver o conceito e consciencializar as empresas para a importância 

do CI. Atualmente podemos considerar que estamos numa fase de estudos mais 

quantitativos, em que o objetivo é medir o capital intelectual de uma empresa. 

Neste sentido, o objetivo deste estudo consistiu em calcular o índice de divulgação a partir 

dos relatórios divulgados de uma amostra de empresas portuguesas e verificar se o grau de 

divulgação é influenciado pelas características dessas empresas.  A partir do cálculo do índice 

de divulgação foi possível concluir que para as empresas da amostra, a informação mais 

divulgada no âmbito do CI está relacionada com o capital relacional (com informação 

referente aos seus clientes, fornecedores e stakeholders) e capital humano (com informação 

referente à formação dos colaboradores). 

Quando analisada cada característica de forma uni-variada, foi possível perceber que os 

setores da construção e do retalho são os que têm um maior índice de divulgação, o que não 

vai de encontro ao esperado, uma vez que, para os setores mais tecnológicos (como as 

indústrias, a saúde e os serviços financeiros) era esperado um maior índice do que nos 

restantes setores menos tecnológicos (construção e extração mineira). Por sua vez, o que era 

esperado, acontece apenas no Capital Estrutural. Também era esperado que devido ao 

escrutínio público, as empresas do Estado, tivessem um maior índice de divulgação do que 

as restantes empresas, no entanto, foi o setor privado que obteve um índice de divulgação 

de CI superior, o que significa que existe maior nível de informação divulgada nos relatórios 

privados do que aqueles que pertencem a empresas do Estado. Tal como era de esperar, as 

empresas cotadas obtiveram um maior índice de divulgação de CI em comparação com as 

empresas não cotadas. Outra surpresa neste estudo está relacionada com a divulgação por 

grupos internacionais, uma vez que foi encontrado um maior índice de divulgação de nas 

empresas portuguesas que emitem o seu próprio em comparação com os grupos 
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internacionais que emitem um relatório para as várias empresas presentes nos vários países. 

No que diz respeito à dimensão, embora o índice de divulgação seja muito semelhante, 

apenas na informação relacionada com capital estrutural é notório que as empresas de maior 

dimensão são as que divulgam mais informação, no capital humano e relacional, não foram 

encontradas grandes diferenças de acordo com a dimensão. 

Após a análise uni-variada, foi realizada uma análise multivariada, para perceber se estes 

fatores que distinguem as empresas da amostra, quando analisados em conjunto, conseguem 

explicar o índice de divulgação. Apenas foi possível identificar duas variáveis estatisticamente 

significativas para este estudo, o setor em que se insere e o facto de pertencer a um grupo 

internacional. Para as restantes variáveis, não é possível retirar qualquer conclusão. 

Concluindo, a partir da amostra utilizada, apenas podemos considerar o setor e o facto de 

não pertencer a um grupo internacional e emitir o seu próprio relatório como variáveis que 

explicam o índice de divulgação das empresas. 

No desenvolvimento deste estudo, uma das dificuldades encontradas foi a não existência de 

bases de dados que contivessem indicadores relacionados com o capital intelectual e por isso 

foi necessário criar essa base de dados, a partir da leitura de todos os relatórios divulgados 

pelas empresas, o que limitou o estudo.  

Outra das limitações foi o facto de a amostra utilizada neste estudo não ter sido suficiente 

para perceber quais as características das empresas que influenciam o índice de divulgação 

do CI. Embora a escolha da amostra, tenha tido em conta a existência de empresas de vários 

setores, com características distinta, era necessário ter uma amostra maior e mais 

heterogénea. 

Por último, para investigação futura e de forma a colmatar as limitações encontradas ao longo 

deste estudo, seria a análise de outras fontes de informação, para além dos relatórios de 

sustentabilidade, tais como notícias ou divulgações nos sites institucionais, tal como sugere 

Cuozzo et al. (2017).  Outra sugestão seria estudar o fator aprendizagem na divulgação do CI 

uma vez que, tal como foi comprovado por Petty e Cuganesan (2005), para as empresas de 

Hong Kong. É esperado que as empresas, ao divulgarem relatórios anualmente, ao longo dos 

anos vão adicionando mais informação e alterando a sua forma de reporte, neste sentido, 

uma das propostas para investigação futura é testar o fator aprendizagem nas empresas 

portuguesas ou nas principais empresas da Europa. 



 
O Capital Intelectual nas Empresas Portuguesas 

Pág. 39 
Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão 

Referências Bibliográficas 

Amran, A., & Susela Devi, S. (2008). The impact of government and foreign affiliate 

influence on corporate social reporting: The case of Malaysia. Managerial Auditing 

Journal, 23(4), 386-404. doi: 10.1108/02686900810864327 

An, Y., Davey, H., & Eggleton, I. R. (2011). Towards a comprehensive theoretical framework 

for voluntary IC disclosure. Journal of Intellectual Capital, 12(4), 571-585. doi: 

10.1108/14691931111181733 

Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and 

models. Management decision, 36(2), 63-76.  

Bontis, N. (2003). Intellectual capital disclosure in Canadian corporations. Journal of human 

resource costing & accounting, 7(1), 9-20. doi: 10.1108/eb029076 

Botosan, C. A. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. The Accounting Review, 

72(3), 323-349 

Bozzolan, S., Favotto, F., & Ricceri, F. (2003). Italian annual intellectual capital disclosure: 

an empirical analysis. Journal of Intellectual capital, 4(4), 543-558. doi: 

10.1108/14691930310504554  

Castelo Branco, M., Delgado, C., Sá, M. & Sousa, C. (2010). An analysis of intellectual capital 

disclosure by Portuguese companies. EuroMed Journal of Business, 5 (3), 258-278. doi: 

10.1108/14502191011080809 

Cerbioni, F., & Parbonetti, A. (2007). Exploring the effects of corporate governance on 

intellectual capital disclosure: an analysis of European biotechnology companies. European 

Accounting Review, 16(4), 791-826. doi: 10.1080/09638180701707011 

Chow, C. W., & Wong-Boren, A. (1987). Voluntary financial disclosure by Mexican 

corporations. Accounting review, 533-541.  

Cuozzo, B., Dumay. J. & Palmaccio, R. (2017). Intellectual capital disclosure: a structured 

literature review. Journal of Intellectual capital, 18(1), 9-28. doi: 10.1108/JIC-10-2016-0104  

Dumay, J. (2016). A critical reflection on the future of intellectual capital: from reporting to 

disclosure. Journal of Intellectual capital, 17(1), 168-184. doi:10.1108/JIC-08-2015-0072 

https://doi.org/10.1108/eb029076


 
O Capital Intelectual nas Empresas Portuguesas 

Pág. 40 
Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão 

Dumay, J., La Torre, M. & Farneti F. (2018). Developing trust through stewardship: 

Implications for intellectual capital, integrated reporting, and the EU Directive 2014/95/EU. 

Journal of Capital Intelectual, ,1469-1930. doi: 10.1108/JIC-06-2018-0097 

Dyduch, J., & Krasodomska, J. (2017). Determinants of corporate social responsibility 

disclosure: An empirical study of Polish listed companies. Sustainability, 9(11), 1934. doi: 

10.3390/su9111934 

Edvinsson, L., & Sullivan, P. (1996). Developing a model for managing intellectual 

capital. European management journal, 14(4), 356-364.  

Edvinsson, L. (1997). Developing intellectual capital at Skandia. Long Range Planning, 30(3), 

366-373.  

Guthrie, J., Petty, R., & Ricceri, F. (2006). The voluntary reporting of intellectual capital: 

Comparing evidence from Hong Kong and Australia. Journal of intellectual capital, 7(2), 254-

271. doi: 10.1108/14691930610661890 

Holland, J. (2001). Financial institutions, intangibles and corporate governance. Accounting, 

Auditing & Accountability Journal, 14(4), 497-529. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency 

costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360. doi: 10.1016/0304-

405X(76)90026-X 

Kujansivu, P. (2008). Operationalising intellectual capital management: choosing a suitable 

approach. Measuring Business Excellence, 12(2), 25-37. doi: 10.1108/13683040810881171 

Lönnqvist, A., & Mettänen, P. (2002, June). Criteria of sound intellectual capital measures. 

In Proceedings of the 2nd International Workshop on Performance Measurement, Hanover, June (pp. 6-

7). 

Martins, M. M., Morais, A.I., Isidro, H. & Laureano, R. (2018). Intellectual capital disclosure: 

the Portuguese case. Journal of the Knowledge Economy, 9 (4), 1224-1245. doi: 10.1007/s13132-

016-0412-6 

Muttakin, M. B, Mihret, D. G. & Khan, A. (2018). Corporate political connection and 

corporate social responsibility disclosures: A neo-pluralist hypothesis and empirical evidence. 

https://doi.org/10.3390/su9111934
https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X


 
O Capital Intelectual nas Empresas Portuguesas 

Pág. 41 
Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31 (2), 725-744. doi: 10.1108/AAAJ-06-2015-

2078 

Oliveira, L., Rodrigues, L., & Craig, R. (2006). Firm-specific determinants of intangibles 

reporting: evidence from the Portuguese stock market. Journal of Human Resource Costing & 

Accounting, 10(1), 11-33. doi: 10.1108/14013380610672657 

Oliveira, L., Rodrigues, L. & Craig R. (2010). Intellectual capital reporting in sustainability 

reports. Journal of Intellectual capital, 11(4), 575-594. doi: 10.1108/14691931011085696 

Petty, R., & Cuganesan, S. (2005). Voluntary disclosure of intellectual capital by Hong Kong 

companies: examining size, industry and growth effects over time. Australian Accounting 

Review, 15(36), 40-50. doi: 10.1111/j.1835-2561.2005.tb00291.x 

Petty R. & Guthrie J. (2000). Intellectual capital literature review: Measurement, reporting 

and management. Journal of Intellectual Capital, 1 (2), 155-176. doi: 

10.1108/14691930010348731 

Seleim, A. A., & Khalil, O. E. (2011). Understanding the knowledge management-intellectual 

capital relationship: a two-way analysis. Journal of Intellectual Capital, 12(4), 586-614. doi: 

10.1108/14691931111181742 

Stewart, T., & Ruckdeschel, C. (1998). Intellectual capital: The new wealth of 

organizations. Performance Improvement, 37(7), 56-59. doi: 10.1002/pfi.4140370713 

Vandemaele, S. N., Vergauwen, P. G. M. C., & Smits, A. J. (2005). Intellectual capital 

disclosure in The Netherlands, Sweden and the UK: A longitudinal and comparative 

study. Journal of intellectual Capital, 6(3), 417-426. doi: 10.1108/14691930510611148 

Vanini, U. & Rieg, R. (2018). Effects of voluntary intellectual capital disclosure for disclosing 

firms - A structured literature review. Journal of Applied Accounting Research, 20 (2), dddd. doi: 

10.1108/JAAR-08-2018-0116 

Verrecchia, R. E. (1983). Discretionary disclosure. Journal of accounting and economics, 5, 179-

194. doi: 10.1016/0165-4101(83)90011-3 

 

 

https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2005.tb00291.x
https://doi.org/10.1002/pfi.4140370713
https://doi.org/10.1016/0165-4101(83)90011-3


 
O Capital Intelectual nas Empresas Portuguesas 

Pág. 42 
Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão 

Legislação consultada 

Jornal da União Europeia (2014). Diretiva 2014/95/EU, de 22 de outubro - Divulgação de 

informações não financeiras e de informações sobre a diversidade por parte de certas grandes 

empresas e grupos. 

Diário da República (2017).  Decreto Lei nº 145/2017, de 28 de julho - Divulgação de 

informações não financeiras e de informações sobre a diversidade por grandes empresas e 

grupos, transpondo a Diretiva 2014/95/EU. 

 

Páginas da internet 

BCSD (2019). Membros BCSD Portugal. Retirada de 

https://www.bcsdportugal.org/membros, acedido a 15.01.2019 

https://www.bcsdportugal.org/membros

