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O CAPITAL INTELECTUAL NAS PME’S: EM ESTUDO EMPÍRICO 
 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar a perspetiva dos Contabilistas Certificados sobre a 

importância atribuída ao Capital Intelectual para o sucesso e valorização das Pequenas e 

Médias Empresas. Para tal realizamos uma abordagem quantitativa através do envio de um 

questionário a um grupo de Contabilistas Certificados, do qual resultou uma amostra de 120 

profissionais. Os resultados revelam que os Contabilistas Certificados reconhecem a 

importância do Capital Intelectual, no entanto, por força de imposições normativas, não o 

manifestam nas demonstrações financeiras que produzem. O facto de não existir um modelo 

de mensuração normalizado parece ser uma barreira ao reconhecimento, mensuração e 

divulgação do Capital Intelectual.  
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1.Introdução 

Na sociedade atual a economia é baseada no conhecimento. Perante a globalização dos 

mercados, as empresas deixaram de estar sustentadas nas tradicionais vantagens 

competitivas e, progressivamente, intensificaram a sua preocupação com novas vantagens 

aliadas a recursos fundamentados no conhecimento, tais como o know-how; a inovação; a 

experiência dos funcionários; a qualidade dos produtos e serviços; as parcerias; as marcas 

e a criatividade.  

A consciencialização das empresas de que o conhecimento pode ser uma vantagem 

competitiva gera novos desafios, nomeadamente, à contabilidade. Tal como refere Ferreira 

(1999), há desafios constantes aos especialistas da contabilidade, pois as novas 

preocupações de normalização contabilística não deverão ser a busca do melhor e/ou único, 

mas sim, a procura de novas formas de apresentar e explicar o que se mostre relevante e 

que antes não era possível apreciar ou era considerado alheio ao foro contabilístico.  

Existe um paradigma importante para a contabilidade. Se, por um lado, o Capital Intelectual 

é um dos principais fatores de criação de valor para as empresas, por outro, estes não são 

considerados como ativo contabilístico por não cumprirem com os critérios de 

reconhecimento. 

A contabilidade tem de estar pronta para responder a este desafio pois o conceito 

multidimensional do Capital Intelectual deve ser reconhecido por parte das organizações 

atuais e manifestado nas suas demonstrações financeiras ou em relatórios que expressem 

essa importância.  

Os Contabilistas Certificados, como profissionais que executam a contabilidade das 

empresas, têm uma responsabilidade acrescida no que respeita à manifestação da imagem 

real das organizações que representam no âmbito contabilístico. Assim, serão estes os 

profissionais que com maior necessidade de recorrer a meios para manifestar o que 

diferencia as organizações atuais: o seu Capital Intelectual. 

Existe hoje uma diferença difícil de explicar entre o valor real das empresas e o valor que 

podemos apreciar nas demonstrações geradas pela contabilidade. Conforme afirma 

Bandeira (2010), a procura por demonstrações financeiras que informem corretamente os 

seus destinatários, tem exigido que a contabilidade reformule os critérios de relato 

financeiro, principalmente no que se refere aos itens intangíveis empresariais.  

A verdade é que a natureza complexa deste tipo de ativos parece colocar algumas barreiras 

à mensuração, onde a inexistência de um modelo uniformizado e universal intensifica a 

resistência por parte da contabilidade ao reconhecimento, mensuração e divulgação do 

Capital Intelectual nas demonstrações financeiras.  
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A relevância deste tema, assim como a sua atualidade, prende-se com o facto de o Capital 

Intelectual ser apresentado como um elemento crucial ao sucesso das organizações. As 

empresas procuram, cada vez mais, tentar compreender como podem representar estes 

ativos nas suas demonstrações financeiras. A divulgação dos Ativos Intangíveis é essencial 

para as empresas passarem uma imagem autêntica e adequada da sua situação financeira, 

adequarem o valor do seu património ao verdadeiro valor e ganharem ou manterem a sua 

reputação face aos stakeholders. 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo principal averiguar da importância que os 

Contabilistas Certificados atribuem ao Capital Intelectual para o sucesso e valorização das 

Pequenas e Médias Empresas (PME’s) no norte de Portugal. Assim, a questão que orienta 

esta investigação é: Qual a perceção dos Contabilistas Certificados sobre o Capital 

Intelectual nas PME’s no norte de Portugal?   

Face ao exposto, estruturamos o trabalho da seguinte forma: inicialmente se expõem, 

brevemente, alguns aspetos teóricos relativos aos ativos intangíveis e ao capital intelectual e 

definimos as hipóteses de investigação. Posteriormente, apresentamos o estudo empírico 

realizado, destacando a metodologia e apresentando a análise e discussão dos resultados. 

Finalmente, apresentamos as considerações finais, limitações do estudo e sugestões de 

investigação futura. 

 

 

2. Enquadramento teórico e Hipóteses de Investigação 

Nos últimos anos assistimos um crescimento considerável na importância dos intangíveis na 

condução do sucesso das empresas. De facto, a mudança da era industrial para a era da 

informação está a alterar a estrutura da economia global e a destacar a importância dos 

intangíveis e do Capital Intelectual. O papel do Capital Intelectual nas organizações atraiu 

um interesse substancial dos gestores (Boujelbene & Affes, 2013).  

Embora os termos “Ativos Intangíveis” e “Capital Intelectual” representem, na sua essência, 

o mesmo significado, neste trabalho abordamos estes conceitos através de uma distinção 

de perspetivas. O conceito de Ativo Intangível é mais comum numa linguagem contabilística 

e o Capital Intelectual é frequentemente aplicado no âmbito da gestão, estando associado a 

uma abordagem mais abrangente e multidimensional, por ser fruto do conhecimento 

aplicado nas organizações sob a forma de experiências adquiridas, da criatividade, do 

talento, das competências organizacionais que conduzem à inovação e à obtenção 

sustentada de ganhos (Silva, 2012). 
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Sob a ótica da contabilidade, o Capital Intelectual integra os Ativos Intangíveis. Estes 

formam uma das áreas mais complexas da teoria da contabilidade, em parte em virtude das 

dificuldades de definição, mas principalmente por causa das incertezas a respeito da 

mensuração do seu valor, conforme referem Hendriksen e Breda (1999). 

Roos et al. (1997) consideram que as origens concetuais do Capital Intelectual estão 

relacionadas com dois fluxos: o fluxo da estratégia afeto à criação e utilização do 

conhecimento, bem como a relação entre o conhecimento e a criação de valor, e o fluxo da 

medida, relacionado com a produção de instrumentos de medida que possibilitem um 

conhecimento mais aprofundado do desempenho organizacional. 

A capacidade das demonstrações financeiras para fornecer uma visão precisa da situação 

financeira da empresa parece ter diminuído ao longo das últimas décadas, juntamente com 

o aumento da importância dos bens intangíveis. Isto retrata a escassez da divulgação de 

informação de intangíveis apesar da sua crescente importância como fonte de vantagem 

competitiva sustentável. Em grande medida, isso pode ser atribuído às condições restritivas 

impostas pelas normas de contabilidade para o reconhecimento como ativo nas 

demonstrações financeiras dos investimentos imateriais (Meritum Project, 2002).  

Cañibano et al. (2000) referem-se a problemas concetuais e metodológicos subjacentes à 

medição da inovação empresarial, pela falta de capacidade de as normas de contabilidade 

refletirem com precisão as atividades inovadoras nas demonstrações financeiras das 

entidades. Os autores acrescentam que as demonstrações financeiras poderiam constituir 

uma base sólida para a medição da inovação, se nelas fossem incluídas informações mais 

relevantes sobre os intangíveis que se podem assumir decisivos no valor das organizações. 

No entanto, alguns autores1 afirmam que a abordagem do normativo contabilístico ao 

conceito de Ativo Intangível é restritiva por não permitir a inclusão nas demonstrações 

financeiras dos elementos considerados como os criadores de valor das organizações. O 

tratamento que a norma contempla sujeita estes recursos a um conjunto de critérios de 

reconhecimento, nomeadamente a sua identificabilidade, o controlo sobre o mesmo e a 

existência de benefícios económicos futuros.  

Na mesma linha de pensamento, vários autores2 afirmam que uma das lacunas do sistema 

contabilístico tradicional é o não reconhecimento dos elementos intangíveis que são as 

principais fontes de criação de valor nas empresas. Para preencher esta lacuna, a solução 

proposta na literatura é preparar e divulgar informações voluntárias sobre o Capital 

Intelectual. Assim, definimos a primeira hipótese de investigação como se apresenta abaixo: 

                                                 
1 Nomeadamente, Gomes et al. (2005); Antão et al. (2007); Silva (2012); Vaz et al. (2015). 
2 Nomeadamente, Sveiby (1997); Stewart (1999); Edvinsson e Malone (1998); Schmidt e Santos 
(2002); Boujelbene e Affes (2013). 
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H1: Os profissionais que elaboram a contabilidade das PME’s do norte de Portugal 

atendem unicamente às exigências normativas para o reconhecimento, mensuração 

e divulgação dos Ativos Intangíveis. 

Diversos estudos3 sobre o Capital Intelectual evidenciaram a consciencialização dos 

gestores de que os componentes do Capital Intelectual são importantes, valorizadores e dão 

aos seus negócios uma vantagem competitiva. A generalidade desses estudos considera 

que o valor das empresas, tanto na indústria como no comércio e serviços, não reside 

apenas nas infraestruturas, equipamentos ou edifícios, mas em aspetos intangíveis, como a 

capacidade de desenvolver relações de parceria com os clientes, de inovar e introduzir 

novos produtos ou serviços no mercado, bem como as competências técnicas e motivação 

dos trabalhadores. Com base nestas premissas, formulamos a segunda hipótese de 

investigação: 

H2: Os Contabilistas Certificados atribuem grande relevância ao Capital Intelectual 

como fator de crescimento das organizações. 

 

Guthrie e Petty (2000) consideram que o grande desafio que os Ativos Intangíveis colocam à 

contabilidade é o de estabelecer um consenso sobre a necessidade de divulgar, o que 

divulgar e como divulgar. Sujan e Abeysekera (2007) e Whiting e Woodcock (2011) 

consideram que, para que se ultrapasse esse desafio e se implemente um relatório do 

Capital Intelectual uniforme e consistente, é necessária uma imposição normativa. Também 

Lima (2010) considera que os desafios impostos à contabilidade conduzem os seus 

profissionais a refletirem sobre factos relevantes como: o grande distanciamento que ocorre 

hoje entre o valor de mercado e o valor contabilístico das empresas; a inexistência de 

uniformidade dos princípios contabilísticos universais capazes de fazer face à 

multinacionalidade que as empresas vêm adotando enquanto organizações globalizadas e o 

alto teor de intangibilidade no real valor das organizações.  

Os relatórios de contabilidade surgiram com o objetivo de transpor as informações 

económicas e financeiras de uma entidade. Porém, é notório que as demonstrações 

oferecidas pela contabilidade deixam “espaço” no sentido de não expressar o valor real do 

património de uma empresa, o que leva ao entendimento de que os valores intangíveis não 

estão a ser apurados e demonstrados (Pacheco, 2005). Neste contexto, Vaz et al. (2015) 

afirmam que a existência de demonstrações financeiras suplementares só será eficiente se 

existir um método de mensuração eficaz. De acordo com o estudo realizado por Malavski et 

al. (2010) fica evidente que a mensuração do Capital Intelectual pela contabilidade pode 

                                                 
3 Essencialmente os de Perez e Famá (2006); Chu et al. (2010); Lima (2010); Cordeiro (2011); 
Boujelbene e Affes (2013); Lopes et al. (2014); Torres (2014); Zanatta (2014); Ghosh e Maji (2015); Li 
et al. (2016).  
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ocorrer com a utilização de alguns dos modelos de mensuração existentes. E, uma vez 

mensurado, a evidenciação do Capital Intelectual pode ser realizada em relatórios 

suplementares. A este respeito, propusemos a terceira hipótese de investigação: 

H3: A divulgação do Capital Intelectual pelas PME’s deverá seguir um modelo de 

relato complementar às demonstrações financeiras, segundo os Contabilistas 

Certificados. 

 

3. Estudo empírico 
 
3.1 Metodologia  
A metodologia apresentada possui caráter teórico-empírico, fundamentada na revisão da 

literatura e num estudo exploratório, mediante pesquisa realizada junto de profissionais da 

contabilidade.  

O instrumento utilizado para a recolha dos dados foi o questionário, formado por dois 

grandes grupos, com um total de nove questões, elaborados com o intuito de responder aos 

objetivos do estudo. O questionário, segundo Parasuraman (1991) é considerado muito 

importante na pesquisa científica, especialmente nas ciências sociais. As principais 

vantagens resultantes da sua utilização são: a facilidade de atingir um maior número de 

pessoas em simultâneo; possibilidade de economizar (tempo e dinheiro); a maior facilidade 

de análise; liberdade dos respondentes para preencherem o questionário quando lhes for 

mais conveniente; a possibilidade de confidencialidade e o fornecimento de informação 

estimulante para testar as hipóteses (Marconi & Lakatos, 1999).  

Esta é uma abordagem predominantemente quantitativa na medida em que a abordagem 

quantitativa assenta na identificação de padrões e indicadores e na quantificação da 

informação recolhida sendo, posteriormente, essa informação tratada por meio de técnicas 

estatísticas (Vieira, Major & Robalo, 2009). 

A amostra é formada por profissionais que atuam diretamente em PME’s do norte de 

Portugal. A escolha das PME’s deve-se à maior representatividade destas entidades em 

Portugal, bem como ao facto de estas organizações serem menos estudadas, dada a 

dificuldade de obtenção de dados.  

A pesquisa foi realizada durante os meses de junho a novembro de 2016, sendo que o 

questionário foi encaminhado, através de e-mail e distribuído pelas reuniões livres da Ordem 

de Contabilistas Certificados, com respostas de 120 profissionais.  

Após recolha dos dados, estes foram organizados e tratados estatisticamente, recorrendo-

se, para tal, aos programas informáticos Microsoft Excel 2010 e “SPSS” (Statistical Package 

for the Social Sciences– versão 22.0 para ambiente Windows). A análise estatística 
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envolveu medidas de estatística descritiva (frequências absolutas e relativas, médias e 

respetivos desvios-padrão) e estatística inferencial.  

 
3.2 Análise e Discussão dos Resultados 

No questionário preocupamo-nos em recolher informação sobre importância que os 

Contabilistas Certificados, das PME’s portuguesas, dão à apresentação e divulgação do 

Capital Intelectual. Pretendemos, ainda, aferir se os Contabilistas Certificados consideram 

que as normas contabilísticas são restritivas no âmbito do reconhecimento, mensuração e 

divulgação dos Ativos Intangíveis, bem como, verificar a perceção dos Contabilistas 

Certificados quanto à necessidade de surgirem outros relatórios/demonstrações financeiras 

para colmatar as limitações dos normativos contabilísticos neste âmbito. 

Foi proposto aos Contabilistas Certificados responderem a oito itens com o intuito de 

verificar o grau de concordância com os mesmos (Tabela 1). 

 

 D.T. D. N.C/N.
D C. C.T. 

B.1.a) Considero relevantes os Ativos 
Intangíveis que as entidades detêm para 
o seu crescimento, apesar de os não 
reconhecerem e/ou não divulgarem nas 
demonstrações financeiras. 

N 3 3 26 68 19 

% 2,50% 2,50% 21,80% 57,10% 16,00% 

B.1.b) A informação contabilística sobre 
os intangíveis é importante para a 
tomada de decisões de gestão. 

N 0 3 19 74 24 

% 0,00% 2,50% 15,80% 61,70% 20,00% 
B.1.c) Todos os Ativos Intangíveis detidos 
por uma entidade deveriam de ser 
reconhecidos nas suas demonstrações 
financeiras. 

N 1 8 17 67 25 

% 0,80% 6,80% 14,40% 56,80% 21,20% 

B.1.d) Os benefícios associados à 
prestação de informações sobre os Ativos 
Intangíveis são superiores aos custos 
que a entidade suportará com a mesma. 

N 1 8 59 43 8 

% 0,80% 6,70% 49,60% 36,10% 6,70% 

B.1.e) Ao preparar a informação sobre 
Ativos Intangíveis considero apenas a 
divulgação imposta pelas normas 
contabilísticas. 

N 4 20 28 54 13 

% 3,40% 16,80% 23,50% 45,40% 10,90% 

B.1.f) As informações, sobre Ativos 
Intangíveis, divulgadas com base nas 
normas contabilísticas têm grande 
relevância para as partes interessadas, 
nomeadamente, investidores; analistas 
de crédito; órgãos de gestão e outras 
entidades externas. 

N 0 7 21 65 25 

% 0,00% 5,90% 17,80% 55,10% 21,20% 

B.1.g) Na era atual a divulgação sobre 
Ativos Intangíveis deveria ser mais do 
que a exigida pelas normas 

N 2 7 35 60 14 
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contabilísticas através da existência de 
um relatório complementar às 
demonstrações financeiras, devidamente 
normalizado com informação de natureza 
voluntária. 

% 1,70% 5,90% 29,70% 50,80% 11,90% 

B.1.h) A comissão europeia deveria emitir 
um modelo de relato do Capital 
Intelectual, onde se incluíssem 
informações sobre o capital humano, o 
capital estrutural e o capital relacional, 
para que todas as entidades europeias 
pudessem divulgar a principal fonte de 
criação de valor empresarial. 

N 0 8 39 52 19 

% 0,00% 6,80% 33,10% 44,10% 16,10% 

Legenda: D.T.-Discordo <totalmente; D.–Discordo; N.C/N.D.–Não Concordo Não Discordo; C–Concordo; C.T.–Concordo 
Totalmente 

Tabela 1. Perceção sobre os Ativos Intangíveis nas empresas do norte de Portugal 
 

Como é observado na tabela 1, a maioria dos Contabilistas Certificados parecem concordar 

com o conteúdo das afirmações sobre o Capital Intelectual e os Ativos Intangíveis 

apresentadas. Os indivíduos demonstram concordar que as informações sobre Ativos 

Intangíveis têm grande importância para os stakeholders das empresas e que estes 

deveriam ser reconhecidos nas demonstrações financeiras. 

O nível de concordância com as afirmações “Considero relevantes os Ativos Intangíveis que 

as entidades detêm para o seu crescimento, apesar de os não reconhecerem e/ou não 

divulgarem nas demonstrações financeiras” e “A informação contabilística sobre os 

intangíveis é importante para a tomada de decisões de gestão”, permite-nos aferir que os 

Contabilistas Certificados atribuem relevância aos Ativos Intangíveis na subsistência das 

organizações atuais e percebem a importância que estes têm para os gestores das 

empresas e para a tomada de decisões estratégicas, no sentido da manutenção da sua 

posição num mercado cada vez mais competitivo. Esta análise permite-nos responder 

positivamente à primeira questão que nos propusemos analisar. Questão essa que interroga 

se na perspetiva dos Contabilistas Certificados, o Capital Intelectual é um importante fator 

de crescimento para as empresas do norte de Portugal. 

Verificamos, ainda, que 50,8% dos Contabilistas Certificados concordam que na era atual a 

divulgação sobre Ativos Intangíveis deveria ser mais do que a exigida pelas normas 

contabilísticas através da existência de um relatório complementar às demonstrações 

financeiras, devidamente normalizado com informação de natureza voluntária. Averiguamos 

de igual modo que os Contabilistas Certificados inquiridos, na sua generalidade, concordam 

que a Comissão Europeia deveria emitir um modelo de relato do Capital Intelectual, onde se 

incluíssem informações sobre o capital humano, o capital estrutural e o capital relacional, 

para que todas as entidades europeias pudessem divulgar a principal fonte de criação de 

valor empresarial. Parece existir evidência de que os profissionais de contabilidade não 
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consideram suficientes os normativos contabilísticos existentes de forma a serem 

reconhecidos e divulgados os intangíveis. Os profissionais de contabilidade parecem, de 

igual forma, achar necessário a criação de um novo modelo para divulgação do Capital 

Intelectual. 

É, ainda, objetivo deste trabalho averiguar se o facto de os Contabilistas Certificados 

trabalharem em mais do que uma empresa influencia a importância atribuída ao 

reconhecimento, mensuração e divulgação do Capital Intelectual. Para tal aplicamos o teste 

de Kruskal-Wallis, ou seja, concretamente procuramos saber se há diferenças significativas 

entre as questões colocadas, em função de os Contabilistas Certificados exercerem funções 

em mais do que uma empresa. 
 

 
Contabilista 

Certificado /Mean 
Rank 

N Sig. 

B.1.a) Considero relevantes os Ativos Intangíveis 
que as entidades detêm para o seu crescimento, 
apesar de os não reconhecerem e/ou não 
divulgarem nas demonstrações financeiras. 

66,01 119 0,029 

B.1.b) A informação contabilística sobre os 
intangíveis é importante para a tomada de decisões 
de gestão. 

59,59 120 0,737 

B.1.c) Todos os Ativos Intangíveis detidos por uma 
entidade deveriam de ser reconhecidos nas suas 
demonstrações financeiras. 

58,75 118 0,792 

B.1.d) Os benefícios associados à prestação de 
informações sobre os Ativos Intangíveis são 
superiores aos custos que a entidade suportará com 
a mesma. 

68,35 119 0,003 

B.1.e) Ao preparar a informação sobre Ativos 
Intangíveis considero apenas a divulgação imposta 
pelas normas contabilísticas. 

67,02 119 0,018 

B.1.f) As informações, sobre Ativos Intangíveis, 
divulgadas com base nas normas contabilísticas têm 
grande relevância para as partes interessadas, 
nomeadamente, investidores; analistas de crédito; 
órgãos de gestão e outras entidades externas. 

58,72 118 0,780 

B.1.g) Na era atual a divulgação sobre Ativos 
Intangíveis deveria ser mais do que a exigida pelas 
normas contabilísticas através da existência de um 
relatório complementar às demonstrações 
financeiras, devidamente normalizado com 
informação de natureza voluntária. 

65,53 118 0,031 

B.1.h) A comissão europeia deveria emitir um 
modelo de relato do Capital Intelectual, onde se 
incluíssem informações sobre o capital humano, o 
capital estrutural e o capital relacional, para que 
todas as entidades europeias pudessem divulgar a 
principal fonte de criação de valor empresarial. 

63,99 118 0,114 

p<0,01; p<0,05; p<0,10 
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Tabela 2. Importância atribuída aos Ativos Intangíveis consoante o número de empresas em 
que os Contabilistas Certificados exercem funções 
 
 
Os resultados apresentados na tabela 2 encontram evidência estatística (p=0,029) de que 

os profissionais de contabilidade que trabalham em mais do que uma empresa, consideram 

relevantes os Ativos Intangíveis que as entidades detêm para o seu crescimento. De igual 

forma, o nível de concordância com a afirmação “Os benefícios associados à prestação de 

informações sobre os Ativos Intangíveis são superiores aos custos que a entidade suportará 

com a mesma” é significativo (p=0,003). Foi, também, encontrada evidência estatística 

(p=0,031) para a afirmação: “Na era atual a divulgação sobre Ativos Intangíveis deveria ser 

mais do que a exigida pelas normas contabilísticas através da existência de um relatório 

complementar às demonstrações financeiras, devidamente normalizado com informação de 

natureza voluntária”. Estes dados apontam que os Contabilistas Certificados que trabalham 

em mais do que uma empresa, atribuem importância ao reconhecimento, mensuração e 

divulgação dos Ativos Intangíveis. No entanto, já tínhamos inferido estas conclusões com a 

análise da tabela 1, o que indica que o facto de ser Contabilistas Certificado em mais do que 

uma empresa não tem consonância direta com a importância atribuída ao reconhecimento, 

mensuração e divulgação dos Ativos Intangíveis. 

Parece-nos importante frisar que tanto na tabela 1 como na tabela 2, podemos verificar que 

os Contabilistas Certificados inquiridos admitem que apenas consideram o que é imposto 

pelas normas contabilísticas para a divulgação dos Ativos Intangíveis nas suas empresas 

(afirmação B.1.e). O mesmo grupo populacional afirma que a divulgação sobre Ativos 

Intangíveis deveria ser mais do que a exigida pelas normas contabilísticas através da 

existência de um relatório complementar às demonstrações financeiras, devidamente 

normalizado com informação de natureza voluntária. O nível de concordância para estas 

afirmações permite-nos verificar que os Contabilistas Certificados reconhecem a importância 

da divulgação dos Ativos Intangíveis desde que existam normas contabilísticas que 

normalizem a informação divulgada. Podemos através desta análise confirmar a hipótese 1 

que afirma que os profissionais que elaboram a contabilidade das PME’s do norte de 

Portugal atendem unicamente às exigências normativas para o reconhecimento, 

mensuração e divulgação dos Ativos Intangíveis (dos inquiridos 45,4% concordam com a 

afirmação: “ao preparar a informação sobre Ativos Intangíveis considero apenas a 

divulgação imposta pelas normas contabilísticas”). 

Guthrie e Petty (2000) apontam que o valor reduzido de informação divulgada se deve à 

dificuldade de atribuir um valor monetário ao Capital Intelectual e à fiabilidade desse valor, 

caso exista. A verdade é que dada a importância que percebemos que estes profissionais 

atribuem ao Ativos Intangíveis e visto que consideram, igualmente, importante a existência 
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de modelos normalizados para o reconhecimento e divulgação dos intangíveis nas 

demonstrações financeiras temos tendência a concluir que o facto dos profissionais de 

contabilidade, na sua maioria, não reconhecerem e divulgarem os seus Ativos Intangíveis se 

deve há inexistência de normativas regularizadas e aplicadas de forma uniformizada. Estes 

resultados atendem ao referido por Guthrie e Petty (2000) que afirmam que a não 

divulgação de informação sobre Ativos Intangíveis, ou o nível reduzido da mesma, pode 

estar relacionada com a não existência de um modelo de mensuração consistente, 

consensual e transversal a todas as organizações. 

Julgamos ainda pertinente averiguar se estatisticamente existe correlação entre algumas 

variáveis, designadamente entre as oito afirmações sobre a importância dos Ativos 

Intangíveis, bem como a mensuração, reconhecimento e divulgação destes ativos. No 

sentido de testar a hipótese 2 relativamente à associação das variáveis realizamos uma 

análise bivariada mediante a aplicação do teste de Spearman. 

 
  B.1.a B.1.b B.1.c B.1.d B.1.e B.1.f B.1.g 

B.1.b 0,458**       
B.1.c 0,171 0,260**      
B.1.d 0,287** 0,312** 0,253**     
B.1.e -0,021 -0,094 -0,022 0,035    
B.1.f 0,251** 0,620** 0,111 0,185* -0,019   
B.1.g 0,15 0,121 0,111 0,348** 0,039 0,178  
B.1.h 0,128 0,204* 0,133 0,280** -0,162 0,117 0,538** 

* p ≤ 0,05   ** p ≤ 0,01    *** p ≤ 0,001          

Tabela 3. Correlações entre as afirmações sobre os Ativos Intangíveis 
A correlação mais elevada que podemos verificar na tabela 3 ocorre entre as questões B.1.f: 

“As informações, sobre Ativos Intangíveis, divulgadas com base nas normas contabilísticas 

têm grande relevância para as partes interessadas, nomeadamente, investidores; analistas 

de crédito; órgãos de gestão e outras entidades externas” e a questão B.1.b: “A informação 

contabilística sobre os intangíveis é importante para a tomada de decisões de gestão”. A 

correlação é positiva (rsp=0,620), o que indica que podemos encontrar uma associação 

positiva entre estas duas afirmações. Podemos aferir que os Contabilistas Certificados 

concordam que a informação sobre Ativos Intangíveis tem grande relevância para os 

stakeholders existindo uma associação positiva entre a concordância de que as informações 

sobre estes ativos são importantes na tomada de decisões de gestão.  

No mesmo sentido, encontramos associação positiva entre as afirmações B.1.a: “Considero 

relevantes os Ativos Intangíveis que as entidades detêm para o seu crescimento, apesar de 

os não reconhecerem e/ou não divulgarem nas demonstrações financeiras” e a já referida 

afirmação B.1.b. 
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Estas associações positivas mostram que existe uma tendência por parte dos Contabilistas 

Certificados em concordar que o Capital Intelectual tem grande relevância como fator de 

crescimento para as organizações. O que parece indicar a confirmação da hipótese 2. No 

entanto, na procura de uma inferência estatística com maior robustez, procuramos usar as 

correlações observadas entre as variáveis originais para estimar os fatores comuns que os 

ligam, atribuindo uma quantificação a fatores que não são diretamente observáveis. Assim, 

aplicámos a técnica estatística da análise fatorial4 de componentes principais que tem como 

principal objetivo a redução do número de variáveis de uma análise através da construção 

de novas variáveis que não são mais do que combinações lineares das variáveis iniciais. 

Para analisar a adequabilidade dos dados recorremos à aplicação do teste de esfericidade 

de Bartlett e do teste de normalização Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). De seguida aplicamos o 

método da rotação Varimax, que pretende transformar os coeficientes numa estrutura mais 

simples de interpretar. Com este método de rotação pretende-se conseguir o maior grau de 

independência possível. 

A adequabilidade da análise fatorial às variáveis em análise é razoável (KMO de 0,611). Por 

sua vez, o teste de esfericidade de Bartlett apresenta estatística significativa (p<0,005), 

indicando-nos valores aceitáveis para a prossecução da análise fatorial. 

A análise fatorial convergiu para uma solução com três componentes principais que 

explicam 60,36% da variância total, como podemos observar na tabela 4. 
 

 
Valores próprios iniciais Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 
Total % of Var. Cum. % Total % of Var. Cum. % 

B.1.a 2,35 29,31 29,31 2,35 29,31 29,31 
B.1.b 1,38 17,22 46,53 1,38 17,2 46,53 
B.1.c 1,11 13,83 60,36 1,11 13,83 60,36 
B.1.d 0,95 11,85 72,21       
B.1.e 0,78 9,70 81,91       
B.1.f 0,64 8,00 89,91       
B.1.g 0,49 6,08 95,99       
B.1.h 0,32 4,02 100,00       

Tabela 4. Variância total explicada 

 
O objetivo da construção desta matriz de rotações é associar as respostas dos inquiridos às 

questões sobre a importância do Capital Intelectual em componentes e identificar os 

componentes que daí resultam. Desta forma, através da análise da matriz de rotação das 

                                                 
4 Esta análise tem a particularidade de ser aplicada a dados descritos por variáveis quantitativas, 
tendo como vantagem a facilidade no manuseamento dos dados e como desvantagem a perda de 
alguma informação (Pestana & Gageiro, 2003).  
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componentes extraímos três fatores, conforme podemos visualizar na tabela 5. A primeira 

componente principal integra os itens relacionados com as questões B.1.a/B.1.b/B.1.f, a 

segunda agrupa os itens relacionados com as questões B.1.g/B.1.h e a terceira agrupa as 

questões B.1.c/ B.1.d/B.1.e. 

  Componentes 
1 2 3 

B.1.b) A informação contabilística sobre os intangíveis é importante 
para a tomada de decisões de gestão. 0,879     

B.1.f) As informações, sobre Ativos Intangíveis, divulgadas com base 
nas normas contabilísticas têm grande relevância para as partes 
interessadas, nomeadamente, investidores; analistas de crédito; 
órgãos de gestão e outras entidades externas. 

0,796     

B.1.a) Considero relevantes os Ativos Intangíveis que as entidades 
detêm para o seu crescimento, apesar de os não reconhecerem e/ou 
não divulgarem nas demonstrações financeiras. 

0,572   0,365 

B.1.h) A comissão europeia deveria emitir um modelo de relato do 
Capital Intelectual, onde se incluíssem informações sobre o capital 
humano, o capital estrutural e o capital relacional, para que todas as 
entidades europeias pudessem divulgar a principal fonte de criação 
de valor empresarial. 

  0,837   

B.1.g) Na era atual a divulgação sobre Ativos Intangíveis deveria ser 
mais do que a exigida pelas normas contabilísticas através da 
existência de um relatório complementar às demonstrações 
financeiras, devidamente normalizado com informação de natureza 
voluntária. 

  0,827   

B.1.e) Ao preparar a informação sobre Ativos Intangíveis considero 
apenas a divulgação imposta pelas normas contabilísticas. -0,304   0,638 

B.1.d) Os benefícios associados à prestação de informações sobre os 
Ativos Intangíveis são superiores aos custos que a entidade suportará 
com a mesma. 

0,313 0,39 0,593 

B.1.c) Todos os Ativos Intangíveis detidos por uma entidade deveriam 
de ser reconhecidos nas suas demonstrações financeiras.     0,543 

Tabela 5. Matriz de rotação dos componentes 
Estes componentes encontram-se organizados por ordem de importância atribuída pelos 

sujeitos que responderam ao questionário. Assim, agrupamos as variáveis nos componentes 

que passamos a designar do seguinte modo: 

C1: Relevância dos Ativos Intangíveis; 

C2: Divulgação dos Ativos Intangíveis/Capital Intelectual; 

C3: Reconhecimento dos Ativos Intangíveis. 

 

Variáveis Componentes 
B.1.a) Considero relevantes os Ativos Intangíveis que as 
entidades detêm para o seu crescimento, apesar de os 
não reconhecerem e/ou não divulgarem nas 
demonstrações financeiras. Relevância dos Ativos Intangíveis 

B.1.b) A informação contabilística sobre os intangíveis é 
importante para a tomada de decisões de gestão. 
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B.1.f) As informações, sobre Ativos Intangíveis, divulgadas 
com base nas normas contabilísticas têm grande 
relevância para as partes interessadas, nomeadamente, 
investidores; analistas de crédito; órgãos de gestão e 
outras entidades externas. 
B.1.g) Na era atual a divulgação sobre Ativos Intangíveis 
deveria ser mais do que a exigida pelas normas 
contabilísticas através da existência de um relatório 
complementar às demonstrações financeiras, devidamente 
normalizado com informação de natureza voluntária. Divulgação dos Ativos 

Intangíveis/Capital Intelectual B.1.h) A comissão europeia deveria emitir um modelo de 
relato do Capital Intelectual, onde se incluíssem 
informações sobre o capital humano, o capital estrutural e 
o capital relacional, para que todas as entidades europeias 
pudessem divulgar a principal fonte de criação de valor 
empresarial. 
B.1.c) Todos os Ativos Intangíveis detidos por uma 
entidade deveriam de ser reconhecidos nas suas 
demonstrações financeiras. 

Reconhecimento dos Ativos 
Intangíveis 

B.1.d) Os benefícios associados à prestação de 
informações sobre os Ativos Intangíveis são superiores 
aos custos que a entidade suportará com a mesma. 
B.1.e) Ao preparar a informação sobre Ativos Intangíveis 
considero apenas a divulgação imposta pelas normas 
contabilísticas. 

Tabela 6. Componentes dos Ativos Intangíveis 
 
A tabela 5 permite-nos aferir que os Contabilistas Certificados atribuem maior importância às 

afirmações relacionadas com a relevância dos Ativos Intangíveis. Permite-nos, dessa forma, 

fortalecer a confirmação da hipótese 2, pois existe uma concordância de que os 

Contabilistas Certificados atribuem grande relevância ao Capital Intelectual como fator de 

crescimento das organizações. 

 
Ao nível da perspetiva dos Contabilistas Certificados acerca de o Capital Intelectual ser um 

fator de crescimento para as empresas do norte de Portugal verificamos que, na sua 

maioria, os profissionais de contabilidade concordam que os Ativos Intangíveis são, tal como 

referido por Wernke et al. (2003) um fator relevante e importante, que influencia diretamente 

no valor das empresas perante o mercado. De modo idêntico a Cañibano (2004) e 

Boujelbene & Affes (2013), a maioria dos Contabilistas Certificados que trabalham em 

empresas do norte de Portugal concordam que atentamos um crescimento considerável na 

importância dos intangíveis na condução ao sucesso das empresas, sendo que o papel do 

Capital Intelectual nas organizações atraiu um interesse substancial dos gestores das 

empresas. 

Um aspeto interessante é o que acontece com a variável B.1.d) “Os benefícios associados à 

prestação de informações sobre os Ativos Intangíveis são superiores aos custos que a 

entidade suportará com a mesma”, ou seja, na matriz após rotação podemos apurar que 
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esta variável contribui para a valorização dos três componentes. Apesar desta situação, na 

análise apenas é considerado o contributo para o componente 3 uma vez que esta questão 

obtém uma ponderação superior neste componente. Este facto demonstra que os 

Contabilistas Certificados que pertencem aos três grupos deduzidos pela análise fatorial de 

componentes principais concordam que os benefícios associados à prestação de 

informação sobre os Ativos Intangíveis são superiores aos custos que a entidade suportará 

com a mesma.   

Pode ocorrer nas organizações, de acordo com a teoria da agência, um conflito de 

interesses ligado à assimetria de informação existente entre agente (Contabilista Certificado) 

e principal (proprietário da empresa) (An et al., 2011). Com a análise às tabelas 1 e 5 

concluímos resumidamente que os Contabilistas Certificados inquiridos mostram considerar 

a informação sobre o Capital Intelectual bastante relevante para os stakeholders das 

empresas, considerando inclusive que os custos de divulgação da informação são inferiores 

aos benefícios para a empresa, no entanto, admitem também não a divulgarem nos seus 

relatos financeiros. Estes resultados parecem estar em consonância com o postulado na 

teoria da agência, pois os objetivos do agente parecem não estar em concordância com os 

objetivos do principal, pelo facto de o agente não facultar toda a informação relevante ao 

principal como é inerente às funções do Contabilista Certificado. O que, tal como afirmado 

por Bozzolan et al. (2003), cria uma lacuna de informação entre o agente e o principal. 

Para testar a hipótese 3 procedemos à análise da questão: “De entre as demonstrações 

financeiras abaixo expostas quais é que, na sua opinião, são as mais adequadas para o 

reconhecimento e divulgação dos Ativos Intangíveis?” e “Devia ser criada uma nova 

Demonstração Financeira especialmente adequada para o reconhecimento e divulgação dos 

Ativos Intangíveis?” do questionário.  

Através da análise de frequências apresentada na tabela 7 podemos compreender que para 

a maioria dos contabilistas inquiridos, as demonstrações financeiras mais adequadas para o 

reconhecimento e divulgação dos Ativos Intangíveis são simultaneamente o balanço e o 

anexo (81,5%).   
 
 De entre as demonstrações financeiras abaixo expostas 
quais é que, na sua opinião, são as mais adequadas para 
o reconhecimento e divulgação dos Ativos Intangíveis?  

Frequência 
(N) 

Percentagem  
(%) 

No balanço e no anexo 97 81,5 

Apenas no anexo 13 10,9 

Apenas no balanço 9 7,6 

Total 119 100,0 

Tabela 7. Reconhecimento e divulgação dos Ativos Intangíveis 
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Estes resultados revelam uma tendência de os Contabilistas Certificados atribuírem 

relevância a um maior número de demonstrações financeiras para divulgarem informação 

sobre os Ativos Intangíveis, pois ao selecionarem simultaneamente o balanço e o anexo 

manifestam que deve exibir-se a informação em meios diversificados.  No entanto, em 

análise à tabela 8, aferimos que mais de metade dos inquiridos, ou seja, 64,7%, considera 

que não devia ser criada uma nova demonstração financeira especialmente adequada para 

o reconhecimento e divulgação dos Ativos Intangíveis. Isto poderá significar que os 

Contabilistas Certificados consideram que os normativos contabilísticos existentes são 

suficientes para reconhecer e divulgar os intangíveis. Não podemos deixar de constatar que 

ocorre nestes dados uma contradição ao que foi constatado anteriormente quando 50,8% 

(tabela 1) dos Contabilistas Certificados concordam que “na era atual a divulgação sobre 

Ativos Intangíveis deveria ser mais do que a exigida pelas normas contabilísticas através da 

existência de um relatório complementar às demonstrações financeiras, devidamente 

normalizado com informação de natureza voluntária”. Estes dados parecem indicar que os 

Contabilistas Certificados consideram que deva existir um relatório complementar às 

demonstrações financeiras mas devidamente normalizado com informação de natureza 

voluntária e não ser criada uma nova demonstração financeira. 
Devia ser criada uma nova demonstração financeira 
especialmente adequada para o reconhecimento e 
divulgação dos Ativos Intangíveis? 

Frequência 
(N) 

Percentagem 
(%) 

Não 77 64,7 

Sim 42 35,3 

Total 119 100 

Tabela 8. Nova demonstração financeira 
 
Para perceber se a divulgação do Capital Intelectual pelas pequenas e médias empresas 

deverá seguir um modelo de relato complementar às demonstrações financeiras, segundo 

os Contabilistas Certificados, analisamos a tabela de frequências abaixo apresentada. 
 
 Devia ser criado um relatório especialmente preparado para 
esse fim (relatório específico, que poderia vir a ser 
designado por “Relatório sobre o Capital Intelectual”)? 

Frequência 
(N) 

Percentagem 
(%) 

Não 57 47,9 

Sim 62 52,1 

Total 119 100 

Tabela 9. Criação de um relatório sobre Capital Intelectual 
 
Podemos aferir através da análise da tabela 9 que um pouco mais de metade dos inquiridos 

(52,1%) considera que devia ser criado um relatório especialmente preparado para a 



 18 

divulgação do Capital Intelectual (relatório específico, que poderia vir a ser designado por 

“Relatório sobre o Capital Intelectual”). 

Estes dados parecem indicar que os Contabilistas Certificados reconhecem a importância 

deste ativo apesar de manterem algumas dúvidas das vantagens da sua divulgação. A falta 

de normalização pode ser um problema que contribui para a “desconfiança” dos 

profissionais de contabilidade relativamente a esta questão. No entanto, a resposta a esta 

questão é coerente com a concordância que os Contabilistas Certificados mostram ter com 

a afirmação de que “a comissão europeia deveria emitir um modelo de relato do Capital 

Intelectual, onde se incluíssem informações sobre o capital humano, o capital estrutural e o 

capital relacional, para que todas as entidades europeias pudessem divulgar a principal 

fonte de criação de valor empresarial” (a percentagem que concorda com esta afirmação é 

de 44,10% como podemos ver na tabela 1). Podemos, dessa forma, confirmar a terceira 

hipótese de investigação definida. 

Malavski et al. (2010) afirmaram que a evidenciação do Capital Intelectual pode ser 

realizada em relatórios suplementares, o que parece ir de encontro à opinião dos 

Contabilistas Certificados inquiridos. 

A relação entre a questão que enuncia que “Devia ser criada uma nova Demonstração 

Financeira especialmente adequada para o reconhecimento e divulgação” e a questão que 

interroga se “Devia ser criado um relatório especialmente preparado para esse fim (relatório 

específico, que poderia vir a ser designado por “Relatório sobre o capital intelectual”)” é 

estatisticamente significativa, tendo em conta o teste de Fisher5 (p=0,001). Os dados 

revelam que existe uma tendência de opinião quando os Contabilistas Certificados 

responderam “sim” à primeira questão também respondem de forma positiva à segunda 

questão, o que nos leva a concluir que os sujeitos que concordam que deveria ser criada 

uma nova demonstração financeira para o reconhecimento e divulgação dos Ativos 

Intangíveis, tendencialmente, condizem que deveria ser criado um relatório específico para a 

divulgação do Capital Intelectual.  

Através da análise dos dados da tabela 10 conseguimos constatar que 64,9% dos 

profissionais de contabilidade que responderam “não” à primeira questão, responderam 

“não” à segunda questão, o que revela coerência nas respostas. Na mesma linha de 

coerência, observamos que 56,5% dos indivíduos que responderam “sim” à primeira 

questão responderam de forma positiva à segunda questão. Visto que a primeira questão 

indaga sobre a necessidade de ser criada uma nova demonstração financeira especialmente 

adequada para o reconhecimento e divulgação dos Ativos Intangíveis e a segunda questão 
                                                 
5 O teste de Fisher é utilizado para analisar uma tabela de contingência 2x2 e testar se a variável da 
linha e a variável da coluna são independentes. 
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questiona se os Contabilistas Certificados pensam que deveria ser criado um relatório 

especialmente preparado para a divulgação do Capital Intelectual, percebemos pelas 

respostas que os Contabilistas Certificados que responderam “sim” são os que percebem a 

necessidade de reconhecimento e divulgação dos Ativos Intangíveis sendo que não estão 

seguros quanto ao modelo de divulgação que deva ser utilizado. 

 

Q1 - Devia ser criada uma nova 
Demonstração Financeira 
especialmente adequada para o 
reconhecimento e divulgação dos 
Ativos Intangíveis?  

Q2 -  Devia ser criado um relatório 
especialmente preparado para esse fim 
(relatório específico, que poderia vir a 
ser designado por “Relatório sobre o 
Capital Intelectual”)? 

Total 

Não Sim 

Não 

Frequência 50 27 77 
% within Q_1 64,9% 35,1% 100,0% 
% within Q_2 87,7% 43,5% 64,7% 
% of Total 42,0% 22,7% 64,7% 

Sim 

Count 7 35 42 
% within Q_1 16,7% 83,3% 100,0% 
% within Q_2 12,3% 56,5% 35,3% 
% of Total 5,9% 29,4% 35,3% 

Total 

Count 57 62 119 
% within Q_1 47,9% 52,1% 100,0% 
% within Q_2 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 47,9% 52,1% 100,0% 

Tabela 10. Relação entre a criação de uma nova demonstração financeira sobre Ativos 
Intangíveis e a criação de um relatório específico para a divulgação do Capital Intelectual 

 
Conseguimos apurar que os normativos contabilísticos para reconhecer e divulgar os 

intangíveis não são, do ponto de vista dos Contabilistas Certificados, suficientes. Coser 

(2012) havia afirmado que é necessário que os indicadores sobre Ativos Intangíveis sejam 

aperfeiçoados de forma a serem mais completos, o que vai de encontro com o que 

depreendemos da análise dos resultados. Os Contabilistas Certificados concordam que 

deveria ser criado um relatório para divulgação dos Ativos Intangíveis, nomeadamente, um 

relatório específico para manifestar a importância do Capital Intelectual como fonte de 

crescimento das organizações. Encontrámos uma tendência de opinião para que esse 

relatório seja complementar às demonstrações financeiras. De encontro à visão de 

Schnorrenberger (2003) e de Pacheco (2005), os Contabilistas Certificados da amostra em 

estudo consideram relevante que exista uma normalização dos modelos para mensuração 

do valor do Capital Intelectual para fazer face ao que a contabilidade não consegue 

responder. 
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4. Considerações finais 

O Capital Intelectual é um dos principais recursos das organizações mais competitivas e 

inovadoras e tem-se mostrado um tema muito investigado por parte da comunidade 

científica. O interesse manifestado desperta a necessidade que seja reconhecida a sua 

importância na sociedade atual, no que respeita ao seu reconhecimento nas demonstrações 

financeiras e à sua divulgação. A contabilidade deve acompanhar as necessidades das 

empresas atuais e responder com informação relevante para os decisores das empresas. 

Visando atingir os objetivos gerais e específicos desta pesquisa, foi realizado um estudo 

empírico de natureza quantitativa com recolha de dados através de um questionário 

direcionado a uma amostra de profissionais da contabilidade.  

Os resultados obtidos permitem afirmar que os Contabilistas Certificados consideram o 

Capital Intelectual um fator de crescimento para as empresas do norte de Portugal. Estes 

profissionais reconhecem nos Ativos Intangíveis importância para as tomadas de decisão 

por parte dos stakeholders das empresas. De facto, os indivíduos inquiridos mostraram 

concordar que as informações sobre Ativos Intangíveis são bastante relevantes para o 

sucesso das empresas.  

Concluímos, ainda, que os profissionais de contabilidade admitem não reconhecer e/ou não 

divulgar os Ativos Intangíveis nas suas demonstrações financeiras apesar de constatarem o 

valor dessa informação. É importante considerar que na literatura é possível identificar 

alguns métodos para mensuração dos Ativos Intangíveis. No entanto, os profissionais de 

contabilidade parecem considerar que não existem normativos suficientemente claros e 

universais que permitam atribuir fiabilidade à informação sobre o Capital Intelectual e, além 

disso, que haja uma obrigatoriedade nesse reconhecimento. Estes profissionais sugerem 

que é importante a existência de normalização das demonstrações a serem divulgadas 

sobre os Ativos Intangíveis. Conseguimos perceber que poderá existir alguma desconfiança 

por parte dos profissionais de contabilidade relativamente à forma como o Capital Intelectual 

seria considerado no momento. A incerteza proveniente de um vazio de legislação que 

normalize a divulgação destes ativos leva a que os Contabilistas Certificados criem uma 

barreira à passagem de informação para os gestores das empresas. 

Se se entender os resultados da relação entre ser Contabilista Certificado em mais do que 

uma empresa e a importância atribuída ao Capital Intelectual, verifica-se que a variável ser 

Contabilista Certificado em mais do que uma empresa não infere nas tendências de opinião 

resultantes do questionário aplicado para este estudo. Conseguimos, ainda, aclarar através 

das respostas alcançadas quando os indivíduos são inquiridos acerca de outras soluções 

que poderíamos considerar para a divulgação dos Ativos Intangíveis, que uma percentagem 
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muito reduzida dos inquiridos considera que estes ativos deveriam ser incrementados de 

forma qualitativa no anexo às demonstrações financeiras 

Este estudo contribuiu para o conhecimento sobre o conceito de Capital Intelectual e a 

perspetiva dos Contabilistas Certificados sobre este recurso empresarial. Os resultados 

permitiram confirmar o Capital Intelectual como um fator de crescimento das organizações 

atuais corroborando conclusões de outras investigações e intensificando a literatura 

existente 

A realização deste trabalho confrontou-se com limitações que importa enunciar e, devem de 

igual forma, ser consideradas na interpretação dos resultados obtidos. A primeira limitação 

deve-se ao facto de estarmos a considerar apenas o norte de Portugal para a nossa 

amostra. Esta limitação deve-se a restrições financeiras e de tempo, as quais não 

permitiram alargar a dimensão da amostra. Assim, os resultados obtidos neste estudo foram 

fortemente condicionados pela limitação geográfica. Em consequência, o tamanho da 

amostra mostrou-se reduzido perante a população em estudo, que se estima ultrapassar, a 

nível nacional, de cerca de 70.000 profissionais.  Consideramos, ainda, como limitação do 

estudo, a inexistência de um teste piloto aplicado antes do questionário, o qual poderia 

ajudar a obter contributos para uma melhoria do mesmo. 

A dimensão do questionário é também uma limitação que consideramos relevante salientar. 

O questionário foi elaborado com a consideração de realizar poucas questões, tornando o 

mesmo mais fácil de responder. No entanto, um maior número de questões permitir-nos-ia 

confrontar e confirmar tendências de resposta de forma mais profunda e rigorosa.  

A técnica de recolha de dados através de questionário tem as suas limitações que 

consideramos relevantes. Esta técnica condiciona algumas das conclusões a extrair, devido 

à qualidade da informação (possibilidade de os inquiridos não responderem à totalidade das 

questões); impossibilidade de correção da má interpretação das questões; ao facto do 

inquérito poder ser respondido por alguém diferente daquela a que foi dirigido e falta de 

controlo na ordem e contexto das respostas. 

Quanto às sugestões para futura investigação poderíamos replicar este estudo a uma 

amostra mais significativa, alargando a todas as regiões do país, de forma a conseguir inferir 

em conclusões mais abrangentes. Por outro lado, seria interessante realizar uma análise 

comparativa entre diferentes países de forma a verificar se a existência de diferentes 

culturas influencia a perspetiva dos profissionais da contabilidade quanto à importância do 

Capital Intelectual e replicar este estudo apenas a estudantes de contabilidade do ensino 

superior de forma a aferir se antes do contacto com a atividade profissional a importância 
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dada a este recurso é diferente da importância que se atribui aos mesmo após o contacto 

com a realidade empresarial. 
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