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RESUMO 

DEMCZUCK, Solange Aparecida. A lmportancia dos Ativos lntangfveis 

para a Contabilidade. 

Esta monografia tern por objetivo apresentar o tema Ativo lntangfvel - Capital 
lntelectual, mostrando sua importancia para a Contabilidade. A monografia apresenta urn 
breve hist6rico da contabilidade, conceitos dos principais tipos de ativos intangfveis e 
menciona a importancia de sua mensurayao, trata-se de urn assunto muito abordado 
atualmente. A Contabilidade deve fomecer aos usuaries informagoes precisas, e para tal 
se utiliza do processo de mensuragao, registro e informayao das mutagoes que ocorrem 
no patrim6nio das empresas, contribuindo significativamente para a tomada de decisoes. 
A avaliagao de urn ativo intangfvel tornou-se importante a partir desta era, denominada 
"era do conhecimento". Por efeito do funcionamento dos capitais e de sua influencia, 
elementos intangfveis formam-se nas empresas, elementos estes, que podem ser 
adquiridos, ou intencionalmente constitufdos, mas terao normalmente como 
caracterfsticas, o poder de uma utilidade benefica e em expansao que nao possui 
presenga ffsica e de diffcil mensurayao. 0 patrim6nio intangfvel das empresas e 
consequencia do aumento de fungoes do proprio capital tangfvel e dos agentes que sobre 
o mesmo atuam para dinamiza-lo e aumentar-lhe a capacidade de eficiencia. 

Palavras - chaves: Contabilidade, Ativo lntangfvel, Ativo Diferido, Goodwill, 

Capital lntelectual. 

3 



SUMARIO 

1. INTRODUQAO ........................................................................................... ? 

1.1 Objeto de Estudo ...................................................................................... 8 

1.2 Contexte ................................................................................................... 8 

1.3 Problema de Pesquisa ............................................................................. 8 

1 .4 Ponto de Vista a Defender ....................................................................... 8 

1.5 Metodologia .............................................................................................. 8 

1.6 Justificativa ............................................................................................... 9 

1. 7 Objetivo Geral. .......................................................................................... 9 

1. 8 Objetivos Especfficos ............................................................................... 9 

2. REVISAO DA LITERATURA .................................................................... 11 

2.1 Breve Hist6rico da Contabilidade ........................................................... 11 

2.2 Ativo ....................................................................................................... 14 

2.3 Ativo lmobilizado .................................................................................... 15 

2.4 Ativo Diferido .......................................................................................... 16 

2.5 Ativos lntangfveis ................................................................................... 16 

2.5.1 Principais Tipos de Ativos lntangfveis ................................................. 18 

2.6 Reconhecimento Contabil de Ativos lntangfveis nas Normas Brasileiras22 

2.6.1 Aspectos Gerais .................................................................................. 22 

2.6.2 Ativos lntangfveis adquiridos separadamente ..................................... 23 

2.6.3 Ativos lntangfveis adquiridos em uma combinagao de neg6cios ......... 23 

4 



2. 7 Reconhecimento Contabil de Ativos lntangfveis nas Norm as 

lnternacionais- IASB .............................................................................................. 24 

2.7.1 Aspectos Gerais ................................................................................. .24 

2.7.2 Ativos lntangfveis adquiridos separadamente ..................................... 25 

2.7.3 Ativos lntangfveis adquiridos em uma combinac;ao de neg6cios ......... 25 

2.8 Reconhecimento Contabil de Ativos lntangfveis nas Normas Norte 

Americanas- US - GAAP ...................................................................................... 26 

2.8.1 Aspectos Gerais .................................................................................. 26 

2.8.2 Ativos lntangfveis adquiridos separadamente ..................................... 27 

2.8.3 Determinac;ao da Vida Uti I de um Ativo lntangfvel. .............................. 27 

2.8.4 Ativos lntangfveis sujeitos a Amortizac;ao ........................................... 28 

2.8.5 Perda par Impairment de lntangfveis que sofrem Amortizac;ao ........... 29 

2.8.6 Ativos lntangfveis nao sujeitos a Amortizac;ao ..................................... 29 

2.8.7 Perda par Impairment de lntangfvel nao sujeito a Amortizac;ao .......... 30 

2.8.8 Ativos lntangfveis adquiridos em uma combinac;ao de neg6cios ......... 31 

2.8.9 Criteria Legal ou Contratual.. ............................................................... 31 

2.8.1 0 Criteria da Separabilidade ................................................................. 31 

2.9 lntangfveis como fontes de vantagem competitiva ................................. 33 

2.9.1 Aspectos gerais ................................................................................... 33 

2.9.2 Fontes de gerac;ao de ativos intangfveis ............................................. 34 

2.10 Caracterfsticas Econ6micas dos Ativos lntangfveis ............................. 34 

2.1 0.1 Aspectos gerais ................................................................................. 34 

5 



2.1 0.2 Nao-ocorrencia e capacidade de escala ........................................... 35 

2.1 0.3 Efeitos de rede .................................................................................. 35 

2.1 0.4 Deseconomias gerenciais .................................................................. 36 

2.1 0.5 Capacidade de exclusao parcial. ....................................................... 36 

2.10.6 Riscos inerentes ................................................................................ 36 

2.11 Capital lntelectual ................................................................................. 37 

2.11.1 Mensurac;ao do Capital lntelectual ................................................... .40 

3. CONCLUSAO ........................................................................................... 41 

4. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................... 45 

6 



1. INTRODUCAO 

0 presente projeto visa apresentar o tema da Contabilidade, 

especificamente OS ativos intangfveis. A finalidade da Contabilidade e estudar e 

controlar o patrimonio das entidades, a fim de fornecer informac;oes sabre sua 

composic;ao e suas variac;oes. Desta forma, o seu objeto de estudo e o 

patrimonio, e o seu campo de aplicac;ao o das entidades economico

administrativas, assim denominadas aquelas que, para atingir seu objetivo, seja 

ele economico ou social, utilizam bens patrimoniais e necessitam de um 6rgao 

administrative, que pratica os atos de natureza economica necessaries a seus 

fins. E importante ressaltar que as fungoes da Contabilidade devem ser 

compreendidas, no ambito das organizac;oes plurais, independents de suas 

constituic;6es, objetivos sociais e atividades operacionais, com base na 

consecuc;ao de determinadas ac;oes inerentes ao processo decis6rio. 

Tem aumentado o interesse, por parte dos estudiosos, em que se 

quantifique a riqueza imaterial. Ha uma crescents crftica aos demonstratives 

patrimoniais tradicionais, por nao evidenciar OS intangfveis. Afirmam, ja ha tempo, 

os estudiosos que nao se podem observar s6 os bens ffsicos. Os ativos 

intangfveis respondem, conforme o caso, por uma parcela significative do valor 

total de uma corporac;ao ou neg6cio, ainda que nao sejam lanc;ados nos balanc;os 

da maioria das empresas. 

Existe uma infinidade de ativos intangfveis que podem ter seu valor 

monetario apurado. Os mais conhecidos sao: marcas; patentes; copyrights; 

softwares. Existem tambem ativos intangfveis e propriedades intelectuais que 

igualmente possuem valor, mas cuja aplicac;ao como ativos das empresas ainda 

se encontra em fase restrita de uso, como os slogans ou personagens de 

animac;ao e vivos, desenhos de embalagens e grafismos possuem igualmente 

valor no ambito do capital intelectual. 

7 



1.1 Objeto de Estudo 

Ativos lntangfveis e Capital lntelectual 

1 .2 Contexte 

Demonstrar, atraves de livros e artigos, a importancia dos ativos intangfveis 

e do Capital lntelectual na Contabilidade. 

1.3 Problema de Pesquisa 

Apresentar a importancia e mensurac;ao dos ativos intangfveis bern como 

do Capital lntelectual. 

1.4 Ponto de Vista a Defender 

Atraves de pesquisa bibliografica e artigos, mostrar a relevancia dos ativos 

intangfveis e do Capital lntelectual na Contabilidade, que vern desta forma 

beneficiar as empresas. 

1.5 Metodologia 

0 desenvolvimento do trabalho sera realizado atraves de pesquisa 

bibliografica em livros especfficos, revistas especializadas sabre o assunto e 

textos pertinentes ao tema. 
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1.6 Justificativa 

0 tema se justifica pelo aumento de interesse que se quantifique a riqueza 

imaterial. Ha uma crescente crftica aos demonstratives patrimoniais tradicionais, 

par nao evidenciar os intangfveis. 

Uma organizagao empresarial nao pede ser avaliada simplesmente com 

base em seu Balango Patrimonial, onde se contabiliza simplesmente o valor do 

estabelecimento empresarial - dos ativos tangfveis, muitas vezes sendo deixado 

de lade o valor dos ativos intangfveis, como direitos, relacionamentos, 

propriedade intelectual, marcas e patentes, etc. 

Estudos indicam que o interesse de reconhecimento patrimonial pelos 

ativos intangfveis vem crescendo desde meados do seculo XIX, principalmente 

em fungao da garantia de protegao legal a esses ativos. Mais recentemente 

passaram a proper medigao e ativagao patrimonial da inteligencia das pessoas 

que integram determinadas organizagoes. A tendencia futura indica que os ativos 

intangfveis serao mais valorizados que o ativo ffsico e sua administragao sera um 

fator crftico para 0 exito das organizagoes. 

1. 7 Objetivo Geral 

Demonstrar que a sobrevivencia e o crescimento de uma organizagao 

dependem, em grande parte, da identificagao dos seus valores intangfveis 

capazes de elevar o valor global da organizagao, atraves da sua influencia na 

criagao de beneffcios presentes e futures. 

1.8 Objetivos Especfficos 

• Apresentar uma breve evolugao da Contabilidade desde os prim6rdios 

ate a Era do Conhecimento; 

• Conceituar Ativo, Ativo lmobilizado, Ativo Diferido, Ativos lntangfveis e 

Capitallntelectual; 
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• Demonstrar o que vern sendo feito para evidenciar e mensurar os 

ativos intangfveis; 

• Demonstrar o impacto desse novo conceito na Contabilidade; 
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2. REVISAO DA LITERATURA 

2.1 Breve Hist6rico da Contabilidade 

"Sa e Sa (1993: 229) mencionam a divisao estabelecida par Frederico 

Melis, que consiste em quatro perfodos distintos e que, de forma resumida, 

destaca-se a seguir: 

Hist6ria antiga ou da Contabilidade empirica: perfodo que vai da 

Antiguidade ate 1202. Compreende os estudos do registro de fatos contabeis na 

sumeria, Egito, Elao etc; 

Hist6ria media ou da sistematizacao da Contabilidade: perfodo que vai 

de. 1202 a 1494. Compreende o perfodo em que a contabilidade assumiu formas 

sistematicas de registros, tendo como ponto maximo a publicac;ao do metoda das 

partidas dobradas par Luca Pacioli na obra Summa de aritimetica geometria 

proportioni et proprogionalita; 

Hist6ria moderna ou da literatura da Contabilidade: perfodo que vai de 

1494 a 1840. Caracterizada como a fase em que os primeiros livros divulgando o 

processo de registro na forma puramente tecnica foram publicados; 

Hist6ria contemporanea ou cientifica da Contabilidade: perfodo que vai 

de 1840 ate os dias atuais. Caracteriza-se pelos estudos de natureza cientifica 

com plena sistematizac;ao do conhecimento." (Antunes, 2000, p. 56) 

A Contabilidade e percebida na humanidade desde a Antiguidade, mas foi 

no segundo perfodo que ficou evidenciada atraves do metoda de partidas 

dobradas criada par Luca Pacioli. 0 terceiro perfodo e caracterizado pelas 

publicac;oes tecnicas. A quarta e atual fase e evidenciada pelos estudos de 

natureza cientffica. 

Conforme CALDERELLI (1997, p. 170), a Contabilidade "E o conjunto das 

leis, normas e princfpios, com a finalidade de estudar e registrar todos os atos e 

fatos ligados a uma empresa administrada. 
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A sua origem perde-se no tempo; segundo alguns apaixonados das 

pesquisas, data ela desde o homem primitive, com a verificagao feita em placas, 

tabuas etc., encontradas em escavag6es arqueol6gicas. 

Pelos achados, nota-se que a contabilidade consistia em simples 

anotag6es, a fim evitar lapses de memoria, haja vista as textos egfpcios, 

babilonicos , fenfcios, gregos e romanos encontrados. 

Os povos antigos usavam como contas, singelas figuras gravadas, 

representando as objetos, sendo as valores, dados par uma serie de repetig6es 

das mesmas. 

Com a evolugao, surgiu o papiro, que se prestava para anotag6es mais 

detalhadas, porem, sempre de urn modo primitives au empfrico. 

lnicialmente a contabilidade se baseava em calculos matematicos; isto 

provaram as varias tabuletas babilonicas, existentes ainda em urn museu da 

Alemanha. 

Com o desenvolvimento dos povos e ampliagao da area de trocas 

( comercio ), surgiu a contabilidade com prenuncios cientfficos, ascendendo ate 

nossos dias, ja como ciemcia pura." 

"Hendrilksen e Breda (1992:51-52), numa linguagem comovente, sintetizam 

as origens e as contribuig6es recebidas pela Contabilidade no passar dos anos: 

1. A Contabilidade nao e nova no mundo dos neg6cios. Registros 

remontam a milhares de anos; 

2. A contabilidade nao e sinonimo de Contabilidade Financeira. Todo o 

seu desenvolvimento inicial esta relacionado as necessidades de informa<;6es 

para gerentes, e nao para investidores; 

3. A Contabilidade nao e uma criagao do homem branco, angio-saxao au 

protestante. Seu desenvolvimento dependeu de eventos ocorridos na Africa, na 

India, no Ira, no lraque e em outros lugares. A Contabilidade e, verdadeiramente, 

urn produto do mundo; 
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4. A Contabilidade e um produto da extraordinaria colaborac;ao 

intelectual entre judeus, cristaos e muc;ulmanos. Ela e, verdadeiramente, fruto do 

esforc;o multicultura; 

5. 0 desenvolvimento da Contabilidade foi estimulado pelas mudanc;as 

tecnol6gicas, que foram, pelo menos, tao dramaticas quanta as de nossos dias e 

nossa epoca." (Antunes, 2000, p. 57) 

Desde o principia da humanidade, o homem fazia centrale de seus bens 

(armas, rebanhos, instrumentos de cac;a, etc.) atraves da contagem ffsica que e 

procedimento conhecido por "inventario" e que esta intimamente relacionado com 

a Contabilidade e e utilizado atualmente. Ate o surgimento da escrita, a evoluc;ao 

da Contabilidade foi lenta em face da indisponibilidade de recursos para orientar 

no centrale patrimonial. 

Conforme ANTUNES (2000, p. 58): 

"Em complementac;ao ao exposto, considera-se oportuno verificar a 

evolugao do conhecimento contabil (teoria e pratica) comparativamente as 

mudanc;as ocorridas nos sistemas economicos, polftico, social e tecnol6gico, pais 

eles formam o contexte no qual a Contabilidade atua, influenciando-o e sendo por 

ele influenciada." 

2.1.2 Evoluc;ao do Conhecimento Contabil em func;ao das mudanc;as na 

sociedade1 

"0 quadro a seguir demonstra a evoluc;ao do conhecimento contabil em 

func;ao das mudanc;as da sociedade. Ele foi elaborado utilizando-se as quatro 

sociedades denominadas por Crawford, com base nas quais se procurou 

identificar e associar as respostas da Contabilidade as exigencias de cada etapa." 

(ANTUNES, 2000, p. 58) 

1 Quadro extraido do Livro Capital Intelectual da Autora Antunes (2000, p. 59) 
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:::::~:::::::::::::::::::::t::?::::::::::::::?:n::n::::::n::::::n:?:n:?:n:::?:::n::::::::::::::::::n:w::::::?sac.tsoAos::~?.RJMitJ.v.At::::::::::n:?:::::::::::::::~:n:~::::::::::n:::??:::n:::::::::::::::::::::~::::~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::?:::::~:::::::: 
CENAR/0 MUNDIAL: economia baseada na agricultura e pecuaria, 
individual ou restrita a pequenos grupos. 
REFLEXOS NA CONTABILIDADE: nenhum. Apenas a contagem ffsica 
Dos bens (inventario Peri6dico). 

::::::::::::::::::::::::::::~I::::::::::::::I::::I::::::::::::::I:::::::::::I:::I::::::::::I:::::::::::::::::::::::::I:I::::::::sO.C.i!I.AtJ.s:;.uJI.ffcoLA:::::::I:I::::::~:::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::I:I:::::::::::::~:I:I:I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
CENAR/0 MUNDIAL: economia baseada na agricultura; metoda de produc;ao artesanal; 
inlcio das relac;oes comerciais com o advento das descobertas marltimas; 
formac;ao de sociedades comerciais denominadas Comandita. 
REFLEXOS NA CONTABILIDADE: necessidade de controle mais apurado em virtudes das 
expedic;oes marltimas; investimentos contabilizados no inlcio das expedic;oes e resultado 
apurado ap6s venda das mercadorias para atender as necessidades dos s6cios e do 
Estado, para controle dos impastos. 

:::::::::::IIII:~I::::::::::::::::::::::::::::I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::Ial!tilll::miYimmii:I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:I::::::::::::::::::::::I::::::::::::::::::::::::::~:::::::~: 
CENAR/0 MUNDIAL: economia baseada no capital e no trabalho; mecanizac;ao do trabalho 
e produc;ao em serie; formac;ao de grandes empresas na area industrial e na prestac;ao de 
servic;os; obrigatoriedade de pagamento de impastos para pessoas ffsicas e juridicas; 
Administrac;ao Cientlfica; as duas grandes guerras mundiais. 
REFLEXOS NA CONTABILIDADE: Sistema de lnformac;oes Contabeis; Sistema de 
lnformac;oes Gerenciais; divulgac;ao de relat6rios para atender aos acionistas, gerentes e 
governo; auditoria externa; separac;ao dos custos da produc;ao; reconhecimento sistematico 
da depreciac;ao; organizac;ao formal de institutes e 6rgaos contabeis; realizac;ao do 
orc;amento governamental e Primeiro trabalho sistematico abordando o goodwill. 

::::::::::::::::::::::::::::w:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::&mBilmi::gg::gmRBBiit£m:I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::I::::::::::::::::::::::::::~:I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
CENAR/0 MUNDIAL: economia globalizada; recurso do conhecimento; informatizac;ao da 
produc;ao e do trabalho; difusao da tecnologia da informac;ao e das telecomunicac;oes. 
REFLEXOS NA CONTABILIDADE: harmonizac;ao das normas lnternacionais de 
Contabilidade; sistema de informac;oes contabeis para decisoes estrategicas; novas formas 
de mensurac;ao do valor da empresa. 

2.2 Ativo 

"A maier parte des profissionais e da doutrina contabil tern definido ativo 

como o conjunto de bens e direitos a disposic;ao de uma entidade. Todavia, os 

bens e direitos sao os componentes do ativo e nao a sua definic;8o." (SCHMIDT, 

SANTOS e FERNANDES, 2006, p. 09) 

Conforme descreve SCHMIDT, SANTOS e FERNANDES (2006, p. 09): 

"Para definir ativo, e necessaria relaciona-lo a coisas e eventos 

econ6micos reais, tendo em vista a confecc;ao dos relat6rios contabeis que 
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deverao canter informac;6es uteis a tomada de decisao em relac;ao a 

investimentos, creditos e similares. 

Segundo Varian (2003), ativos sao bens que proporcionam urn fluxo de 

servic;os ao Iongo do tempo. Esse fluxo de servic;o pode ser: 

• de consume, a exemplo dos servic;os de habitac;ao; 

• monetario, isto e, dinheiro que pode ser utilizado para consume." 

0 ativo e composto par bens e direitos, urn ativo representa uma quantia 

economica e contribui para a gerac;ao de resultado economico, representando 

uma promessa futura de caixa. 

2.3 Ativo lmobilizado 

Para MATARAZZO (1998, P. 60): 

"0 lmobilizado compreende os bens e direitos destinados a manutenc;ao da 

atividade da empresa. 

As principais contas componentes do lmobilizado sao: 

• Terrenos . 

• Construc;oes . 

• lnstalac;oes . 

• Maquinas e Equipamentos . 

• M6veis e Utensflios . 

• Vefculos . 

• Marcas e Patentes . 

• Benfeitorias em lm6veis de Terceiros . 
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• Obras em Andamento. 

• Adiantamentos para lmobilizac;ao." 

0 ativo lmobilizado e composto pelos bens nao destinados a venda, sao 

bens para manter a operacionalidade da empresa, podem ser bens tangfveis e 

intangfveis como e o caso das Marcas e Patentes. 

2.4 Ativo Diferido 

Conforme descreve MATARAZZO (1998, p. 62 e 63): 

"Este grupo compreende gastos que nao foram apropriados a Resultados e 

que irao beneficiar exercfcios futuros. Sao gastos de uma atividade que se espera 

venha gerar receitas nos pr6ximos exercfcios." 

Os principais componentes do Ativo Diferido sao: 

• Gastos de lmplantac;ao e Pre-operacionais; 

• Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos; 

• Amortizac;ao Acumulada (conta redutora). 

2.5 Ativos lntangfveis 

"0 termo intangfvel vern do latim tangere ou do grego tango, cujo 

significado e tocar. Em razao disso, OS bens intangfveis sao aqueles que nao 

podem ser tocados, porque nao possuem corpo ffsico, ou materia. Contudo, 

segundo Schmidt e Santos (2002), a tentativa de relacionar a etimologia da 

palavra intangfvel a definic;ao contabil dessa categoria nao sera exitosa, haja vista 

que muitos outros ativos nao possuem tangibilidade e sao classificados como 

tangfveis fossem, tais como despesas antecipadas, duplicatas a receber, 

aplicac;oes financeiras etc." (SCHMIDT, SANTOS, FERNANDES, 2006, p. 23) 
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Os ativos intangfveis sao considerados ativos abstratos, que nao podem 

ser vistas ou tocados par nao serem formados de corpo ffsico, mas sao recursos 

passfveis de controls da empresa e que podem gerar beneffcios para a 

organiza9ao. 

Conforms descreve SCHMIDT, SANTOS e FERNANDES (2006, p. 24): 

" ... podem-se classificar como ativos intangfveis os seguintes elementos: 

• Gastos de implanta9ao e pre-operacionais; 

• Marcas e names de produtos; 

• Pesquisa e desenvolvimento; 

• Goodwill; 

• Direitos de autoria; 

• Patentes; 

• Franquias; 

• Desenvolvimento de software; 

• Licen98s; 

• Matrizes de grava9ao; 

• Certos investimentos de Iongo prazo etc." 

Para fornecer aos usuaries informa96es corretas, a Contabilidade faz usa 

do processo de identificar, avaliar e registrar as muta96es que acontecem no 

patrimonio das organiza96es, de modo a fundamentar decisoes corretas. Porem, 

diversos fatores que influenciam os componentes patrimoniais sao de diffcil 

avalia98o, em face da sua natureza intangfvel. Neste campo enquadram-se os 

ativos intangfveis como a participa9ao mercadol6gica da empresa, o valor das 

marcas, os impactos ambientais, a imagem da empresa, etc. 
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2.5.1 Principais Tipos de Ativos lntangfveis 

2.5.1.1 Gastos de implantagao e pre-operacionais 

"Os gastos de implantagao e pre-operacionais sao OS provenientes de 

novas empreendimentos em uma entidade existente, ou que surgem em sua 

constituigao, ambos incorridos antes do infcio de suas operag6es, visando atender 

basicamente ao principia da confrontagao das despesas e evitar a distorgao do 

Iuera dos primeiros anos, uma vez que eles normalmente sao substanciais. 

Contudo, a normalizagao de Iueras nao e fundamento te6rico corrreto para 

diferimento de custos, ou seja, esses gastos somente devem ser diferidos se 

satisfizerem aos criterios de reconhecimento de ativos." (SCHMIDT, SANTOS, 

2002, p. 25) 

2.5.1.2 Gastos de Organizagao 

Conforme descreve IUDfCIBUS (2004, p. 226): 

"No Brasil, de acordo com a Lei das Sociedades Anonimas, os gastos de 

organizagao seriam classificados no ativo diferido, subgrupo do ativo permanente. 

Trata-se de qualquer forma, de urn intangfvel, usualmente amortizado durante 

certo numero de anos, de forma mais ou menos arbitraria e, de acordo com a 

nossa lei, devera se-lo, no maximo, em dez anos. Alguns autores consideram que 

deveriam ser amortizados proporcionalmente as vendas dos varies anos. De 

qualquer forma, parece razoavel que, par se tratar de gastos que usualmente 

precedem as operag6es da empresa, sejam ativados e jogados para despesa 

para varies perfodos e nao de uma s6 vez para apenas urn perfodo. 

Par outre lado, os gastos incorridos com a emissao de ag6es e mesmo alguns 

casas de reorganizagao de sociedades nao deveriam, a rigor, ser inclufdos nesta 

categoria, mas considerados como gastos de capital (ou, mais adequadamente, 

dedug6es das entradas de capital)." 

18 



2.5.1.3 Marcas e Patentes 

"Marcas e Patentes: sao os custos da empresa na aquisigao de marcas 

e/ou de patentes de terceiros, bem como aqueles decorrentes do 

desenvolvimento interno atraves de pesquisas e que tenham sido efetivamente 

registrados nos 6rgaos competentes, a tim de que fiquem devidamente 

incorporados ao ativo da empresa." (MATARAZZO, 1998, p. 62) 

"Sao ativos que representam direitos especfficos conferidos a alguem, de 

modo geral por um prazo determinado e renovavel periodicamente, surgem em 

decorr€mcia dos valores gastos com propaganda e incluem, alem do nome 

comercial, sfmbolos, desenho e logotipos que sao usados pela companhia 

isoladamente ou em conjunto com um produto particular." (SCHMIDT, SANTOS, 

2002, p.26) 

A marca e a forma utilizada para distinguir e diferenciar produtos e 

servigos. 0 seu registro da-se junto ao Institute Nacional de Propriedade Industrial 

- INPI- este 6rgao concede privilegio legal, reconhecendo a propriedade eo seu 

uso exclusive a quem a requer. A Patente trata-se de um privilegio legal, que e 

concedido pelo Estado, aos inventores e outras pessoas, dele derivando direitos, 

porum perfodo determinado de anos, com a finalidade de excluir outras pessoas 

de atos economicos relacionados a produtos ou ao processo que foi patenteado. 

2.5.1.4 Pesquisa e Desenvolvimento 

"Pesquisa e desenvolvimento sao gastos realizados para gerar novas 

produtos, aperfeigoar produtos antigos e reduzir custos operacionais com o 

objetivo de beneffcios futuros." (SCHMIDT, SANTOS, 2002, p. 28) 

Trata-se de gastos realizados para a criagao de novas produtos, 

aperfeigoamento de produtos existentes e ou reduzir custos operacionais visando 

beneffcios futuros. Trata-se de um item complexo e existem procedimentos 

diferenciados que sao utilizados de acordo com o tipo e a natureza desses 

gastos. 
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"E urn item bastante complexo, pais pede ser necessaria adotar 

procedimentos diferenciados, conforme o tipo e a natureza de tais gastos, que 

normalmente incluem os seguintes custos relatives a pesquisa e desenvolvimento 

de produtos: despesas com pessoal e beneffcios sociais; materiais e servigos 

consumidos; depreciagao do imobilizado utilizado e outros custos relacionados a 

essa atividade." (SCHMIDT, SANTOS, 2002, p. 29) 

2.5.1.5 Direitos autorais 

"Nas normas brasileiras os direitos autorais desenvolvidos internamente 

sao registrados como despesa quando incorridos. Todavia, devem ser 

capitalizados se adquiridos de terceiros." (SCHMIDT, SANTOS, 2002, p. 33) 

Trata-se de urn direito adquirido par uma pessoa que criou ou fez alga, 

como exemplo, tem-se a criagao de musica, pintura, escultura, entre outros. 

De acordo com as normas norte-americanas: 

"Os direitos autorais sao garantidos a todos os autores, pintores, musicos, 

escultores e outros artistas em relagao a suas criagoes ou expressoes. 

Urn direito autoral e garantido durante toda a existencia de seu criador mais 

50 anos contados a partir do falecimento do autor, da a seu possuidor, ou seus 

herdeiros, o direito exclusive de reproduzir e vender uma arte ou trabalho 

publicado. Contudo, eles nao sao renovaveis." (SCHMIDT, SANTOS, 2002, p. 33) 

2.5.1.6 Franquias e licengas 

De acordo com as normas norte-americanas: 

"Franquia e urn acordo contratual sabre o qual o franqueador garante ao 

franqueado o direito de vender certos produtos ou servigos, pelo usa da marca ou 

nome do produto, ou para desempenhar certas fungoes, normalmente como uma 

area geografica definida. 
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Urn franqueador, tendo desenvolvido urn conceito unico ou produto, 

protege-as par meio de uma patents, direito autoral, marcas ou nome de produto. 

0 franqueado adquire o direito de explorar a ideia ou produto do franqueador pela 

assinatura de urn acordo contratual. 

Outro tipo de franquia e o acordo realizado com entidades publicas, onde 

estas permitem o usa da propriedade publica. Nesses casas, e permitido a uma 

entidade privada usar a propriedade publica para desenvolver suas atividades." 

(SCHMIDT, SANTOS, 2002, p. 35) 

De acordo com as normas brasileiras: 

" ... os pagamentos peri6dicos relacionados a contrasts de franquias devem 

ser registrados como despesa. Porem, se houver algum pagamento antecipado 

suportado pelo franqueado, para obter o direito a utilizac;ao da marca do direito de 

venda de produtos, ou outros necessaries a concretizac;ao do contrato, os 

mesmos deverao ser ativados e amortizados de acordo como perfodo 

contratado." (SCHMIDT, SANTOS, 2002, p. 35) 

2.5.1.7 Goodwill 

Segundo IUDJCIBUS (2004, p. 226): 

"E urn assunto dos mais complexes em Contabilidade. Tern sido 

considerado sob tripla perspectiva: 

1. como o excesso de prec;o pago pela compra de urn 

empreendimento ou patrim6nio sabre o valor de mercado de seus 

ativos lfquidos; 

2. nas consolidac;oes, como o excesso de valor pago pela 

companhia-mae par sua participac;ao sabre os ativos lfquidos da 

subsidiaria; 

3. como o valor permanents dos Iueras futures esperados, 

descontados de seus custos de oportunidade." 
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Nao existe, no idioma portugues, uma tradugao para a palavra goodwill, 

existe a tradugao para a palavra good que significa Born ou Bern e para a palavra 

will que quer dizer vontade, decisao, decidir, querer, desejar. 0 goodwill e 

considerado "o algo a mais". Como exemplo, pode-se citar uma empresa que ao 

adquirir outra empresa total ou parcial, registrara como goodwill o excesso que foi 

pago sobre o valor do Patrimonio Lfquido. Goodwill e de diffcil mensuragao e e 

tambem considerado um dos mais importantes ativos intangfveis na maioria das 

empresas. 

"Seja qual for a maneira pela qual tentamos mensurar goodwill, 

percebemos as grandes dificuldades. Em primeiro Iugar, existe o problema da 

projegao do lucro (ou do fluxo de caixa), nao desprezfvel. Os problemas da taxa e 

do horizonte sao talvez ate mais complexes. Apesar de tais subjetivismos, o 

metoda da capitalizagao de lucro que racionaliza esta particular "visualizagao" do 

que venha a ser goodwill apresenta um arcabougo conceitual que nos permits 

delimitar ou sistematizar algo que, necessariamente, deve ser subjetivo, por ser o 

elemento mais intangfvel dos intangfveis". (IUDiCIBUS, 2004, p. 229) 

2.6 Reconhecimento Contabil de Ativos lntangfveis nas Normas Brasileiras 

2.6.1 Aspectos Gerais 

"Nas normas brasileiras, diferentemente das normas internacionais e norte

americanas, nao existe nenhum item que trate especificamente de ativos 

intangfveis na Lei das Sociedades por Ag6es. Alem disso, sequer existe um grupo 

no balango patrimonial que identifique separadamente estes arquivos. 

De um modo geral, os intangfveis sao classificados no ativo diferido 

conforms disp6e o inciso V, do art. 179, da Lei das Sociedades por Ag6es, a 

exemplo dos gastos de implantagao e pre-operacionais, desenvolvimento de 

software, pesquisas e desenvolvimentos de produtos etc. por outro lado, as 

marcas e as patentes sao classificadas no ativo imobilizado de acordo com o 

disposto no inciso IV do art.179 da referida lei." (SCHMIDT, SANTOS, 

FERNANDES, 2006, p. 25) 
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No Brasil, o ativo intangfvel ainda nao esta evidenciado em normas da 

Contabilidade, de urn modo geral, esta classificado como ativo diferido, como 

podemos observar, o ativo diferido e composto dos gastos de implantagao e pre

operacionais, pesquisas e desenvolvimentos de produtos, entre outros. 

2.6.2 Ativos lntangfveis adquiridos separadamente 

"No caso em que urn intangfvel for adquirido de forma individualizada, o 

mesmo devera ser registrado pelo seu custo de aquisigao e classificagao no 

balan<;o patrimonial de acordo com a sua natureza, isto e, no imobilizado ou 

diferido, conforme comentado no item anterior." (SCHMIDT, SANTOS, 

FERNANDES, 2006, p. 26) 

Conforme exposto acima, os ativos intangfveis que sao adquiridos 

separadamente devem ser registrados pelo valor do custo de aquisigao e 

classificado de acordo com sua natureza, conforme estabelecido no art. 179 da 

Lei 6404/76. 

2.6.3 Ativos lntangfveis adquiridos em uma combinagao de neg6cios 

"Ja os ativos intangfveis adquiridos como parte de uma combinagao de 

neg6cios, nas normas brasileiras, nao serao registrados separadamente, isto 

porque tais itens irao compor o valor do agio na aquisigao dos investimentos, uma 

vez que este representa a diferen<;a a maior entre o valor pago na combinagao de 

neg6cios e o valor contabil." (SCHMIDT, SANTOS, FERNANDES, 2006, p. 26) 
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2. 7 Reconhecimento Contabil de Ativos lntangfveis nas Norm as 

lnternacionais- IASB 

2. 7.1 Aspectos Gerais 

"Os criterios de reconhecimento de ativos intangfveis, nas normas 

internacionais, estao descritos no paragrafo 31 do lnternacional Accounting 

standards - lAS 38, emitido pelo lnternacional Accounting standards Board 

(IASB). Conselho de padroes de contabilidade internacional, onde esta definido 

que: 

a) um adquirente reconhece um ativo intangfvel quando ele encontra os 

criterios de reconhecimento estabelecidos nos §§19 e 20 lAS 38, mesmo que o 

ativo intangfvel nao tenha sido reconhecido nas demonstrac;oes financeiras da 

investida; 

b) se o valor justa de um ativo intangfvel adquirido como parte de uma 

combinac;ao de neg6cios do tipo aquisi<;ao do controls acionario nao puder ser 

mensurado confiavelmente, este ativo nao e reconhecido como um ativo 

intangfvel separado, mas inclufdo no goodwill. 

0 reconhecimento de um item como um ativo intangfvel, nas normas 

internacionais, esta descrito nos §§ 18, 19 e 20 lAS 38. Esta norma requer que a 

entidade demonstre que: 

a) o item se enquadre na definic;ao de ativo intangfvel; 

b) sao provaveis os beneffcios economicos futures do ativo para a 

entidade; 

c) o valor do ativo pode ser mensurado confiavelmente; 

Alem disso, a entidade deve avaliar a probabilidade de ocorrencia dos 

beneffcios economicos futures, usando uma suposi<;ao suportavel e razoavel que 

representa a melhor estimativa do conjunto de condic;oes economicas existentes 

sabre a vida util de um ativo." (SCHMIDT, SANTOS, FERNANDES, 2006, p. 26) 
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0 pronunciamento internacional lAS 38 define urn ativo intangfvel como 

"urn ativo nao monetario identificavel sem substancia ffsica, mantido para usa na 

produgao do fornecimento de bens ou servigos, para ser alugado a terceiros, ou 

para fins administrativos". Para o reconhecimento e contabilizagao de urn ativo 

intangfvel, o lAS 38 exige que o item se enquadre como urn ativo intangfvel e o 

custo desse ativo possa ser mensurado com seguranga, alem da organizagao 

avaliar a probabilidade de geragao futura de beneffcios economicos decorrente 

desse ativo intangfvel. 

2. 7.2 Ativos lntangfveis adquiridos separadamente 

"Quando urn ativo intangfvel e adquirido separadamente, o seu custo pode 

ser, de forma geral, confiavelmente mensurado. lsto acontece particularmente 

quando a compra e efetuada em dinheiro ou por meio de outros ativos 

monetarios." (SCHMIDT, SANTOS, FERNANDES, 2006, p. 27) 

2.7.3 Ativos lntangfveis adquiridos em uma combinagao de neg6cios 

"Se o ativo intangfvel e adquirido em uma combinagao de neg6cios do tipo 

aquisigao do controle acionario, o custo do ativo intangfvel sera baseado em seu 

valor justa, na data da aquisigao, conforme dispoe o § 27 do lAS 38. 

Deve-se proceder a uma reflexao cuidadosa para determinar se o valor 

justa de urn ativo intangfvel adquirido em uma combinagao de neg6cios pode ser 

mensurado com suficiente confiabilidade para se proceder ao reconhecimento 

deste ativo separadamente." (SCHMIDT, SANTOS, FERNANDES, 2006, p. 28) 

"0 IASB considera que certas entidades que estao regularmente 

envolvidas em operagoes de compra e venda unicamente de ativos intangfveis 

tern desenvolvido tecnicas para ensinar seus valores justos indiretamente. 

Essas tecnicas podem ser usadas para a mensuragao inicial de urn ativo 

intangfvel adquirido em uma combinagao de neg6cios do tipo aquisigao do 
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controls acionario, quando o seu objetivo seja o de estimar o valor justa de acordo 

com as definic;oes do lAS 38, desde que ele reflita transac;oes correntes e praticas 

no segmento de mercado o qual pertence o ativo." (SCHMIDT, SANTOS, 

FERNANDES, 2006, p. 29) 

Para IASB e permitido o lanc;amento dos valores referentes aos ativos 

intangfveis, mas esses valores devem ser cuidadosamente mensurados, e 

quando confiavelmente corresponderem ao valor correto para este ativo e que 

deve ser lanc;ado. No caso de urn ativo intangfvel ser adquirido atraves de uma 

combinac;ao de neg6cio, fica mais diffcil essa mensurac;ao, no entanto, as 

empresas que estao muito envolvidas em comercializac;ao de ativos intangfveis 

tern criado tecnicas para a mensurac;ao justa e correta dos valores 

correspondentes. 

2.8 Reconhecimento Contabil de Ativos lntangfveis nas Normas Norte 

Americanas - US - GAAP 

2. 8. 1 Aspectos Gerais 

"Nas normas norte-americanas, de acordo com United States Generally 

Accepted Accounting Principles (US - GAAP), no mfnimo, todos os ativos 

intangfveis serao agregados e apresentados como urn item separado no balanc;o 

patrimonial. Contudo, esse requerimento nao se opoe a apresentac;ao de ativos 

intangfveis individuais ou classes de ativos intangfveis em linhas separadas. 

Alem disso, a despesa com amortizac;ao e perdas por impairment de ativos 

intangfveis e apresentada na demonstrac;ao do resultado do exercfcio, dentro do 

item operac;oes em continuidade de forma apropriada para cada entidade. 

Impairment, de acordo com o pronunciamento Financial Accounting Standards -

SFAS 142, representa a confrontac;ao do valor justa do ativo intangfvel com o 

valor registrado contabilmente." (SCHMIDT, SANTOS, FERNANDES, 2006, p. 29) 
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2.8.2 Ativos lntangfveis adquiridos separadamente 

"De acordo com o paragrafo 9 SFAS 142, urn ativo intangfvel adquirido 

individualmente ou com urn grupo de outros ativos, exceto aqueles adquiridos em 

uma combinagao de neg6cios, sera inicialmente reconhecido como urn ativo 

separadamente e mensurado com base no seu valor justo . 

. . . de acordo com o paragrafo 1 0 SFAS 142, os custos de desenvolvimento 

interne, manutengao ou restauragao de ativos intangfveis (incluindo goodwill), que 

nao especificamente identificaveis, com vida util indeterminada, ou que aumentam 

de valor com a continuidade do neg6cio e se relacionam com a entidade como urn 

todo, serao reconhecidos como despesas quando incorridos, ou seja, os ativos 

intangfveis desenvolvidos internamente (subjetivos) nao sao registrados na 

contabilidade." (SCHMIDT, SANTOS, FERNANDES, 2006, p. 30) 

De acordo com as normas norte americanas, o ativo intangfvel e 

reconhecido quando adquirido individualmente ou com urn grupo de ativos, porem 

os custos ocorridos a partir desse ativo que nao sao claramente identificaveis, 

devem ser langados como despesas, isso quer dizer, que os ativos intangfveis 

gerados internamente nao sao registrados contabilmente. 

2.8.3 Determinagao da Vida Util de urn Ativo lntangfvel 

"Outre aspecto importante diz respeito a vida do ativo intangfvel, uma vez 

que, de acordo com o paragrafo 11 do SFAS 142, a contabilizagao de urn ativo 

intangfvel e baseada em sua vida util para fins de elaboragao e emissao das 

demonstragoes financeiras da entidade, isto e, 0 ativo intangfvel com vida util 

finita e amortizado e urn ativo intangfvel com vida util indefinida nao e amortizado. 

A vida util de urn ativo intangfvel e urn perfodo sobre o qual se estima que o 

ativo contribua, direta ou indiretamente, na produgao de fluxes de caixa futures 

para a entidade. "(SCHMIDT, SANTOS, FERNANDES, 2006, p. 30) 

"Dessa forma, caso nao existam condigoes legais, regulamentares, 

contratuais, competitivas, economicas ou outros fatores que limitem a vida util de 
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urn ativo intangfvel, para fins de elaborac;ao e publicac;ao das demonstrac;oes 

financeiras da entidade, a vida util do ativo devera ser considerada indefinida. 

Todavia, o termo indefinido nao significa infinite." (SCHMIDT, SANTOS, 

FERNANDES, 2006, p. 31) 

As normas norte americanas levam em considerac;ao a vida util definida ou 

indefinida de urn ativo intangfvel, consideram que o ativo intangfvel com vida util 

definida deve ser amortizado e o ativo com vida util indefinida nao deve ser 

amortizado. Consideram como vida util o perfodo estimado que este ativo possa 

contribuir de forma direta ou indireta para a gera<;ao de caixa futures para a 

empresa. 

2.8.4 Ativos lntangfveis sujeitos a Amortizac;ao 

"0 § 12 do Pronunciamento SFAS 142 determina que urn ativo intangfvel 

sera amortizado sabre a sua vida util para fins de elaborac;ao e publicac;ao das 

demonstrac;oes financeiras da entidade, a menos que ela seja considerada 

indefinida. 

Se urn ativo intangfvel tern uma vida util finita, mas a extensao precisa 

dessa vida util nao e conhecida, o mesmo sera amortizado sabre a melhor 

estimativa da sua vida util. 0 metoda de amortizac;ao refletira o padrao no qual os 

beneffcios economicos do ativo intangfvel sao consumidos, ou de outra forma, 

utilizados. Porem, se o padrao nao puder ser confiavelmente determinado, o 

metoda de amortizac;ao linear (em linha reta) devera ser usado. 

0 valor do ativo intangfvel que sera amortizando sera o valor inicialmente 

determinado para ele menos qualquer valor residual. 0 valor residual de urn ativo 

intangfvel sera presumidamente zero, a menos que no final de sua vida util se 

espere que o ativo continue a ter uma vida util para outra entidade e: 

a) a entidade tenha uma promessa de terceiros para comprar o ativo no 

final de sua vida util; 
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b) o valor residual possa ser determinado pela existencia de uma referencia 

para a transagao de troca, pela existencia de um mercado regular para o ativo e 

exista uma expectativa de que ao final da vida util do ativo este mercado ainda 

exista." (SCHMIDT, SANTOS, FERNANDES, 2006, p. 31 e 32) 

2.8.5 Perda por Impairment de lntangfveis que sofrem Amortizagao 

"De acordo com o § 15 do Pronunciamento SFAS 142, uma perda por 

impairment sera reconhecida se o valor contabil de um ativo intangfvel nao for 

recuperavel e o mesmo exceder o seu valor justo. Ap6s o reconhecimento da 

perda por impairment, o valor contabil ajustado do ativo intangfvel sera sua nova 

base de contabilizagao. Uma posterior reversao da perda com impairment 

reconhecida previamente e proibida." (SCHMIDT, SANTOS, FERNANDES, 2006, 

p. 33) 

Impairment pode ser caracterizado como uma comparagao feita entre o 

valor justo do ativo intangfvel e o valor registrado na contabilidade. 

2.8.6 Ativos lntangfveis nao sujeitos a Amortizagao 

"Conforme o § 16 do SFAS 142, se for determinado que um ativo intangfvel 

tenha vida util indefinida, ele nao sera amortizado, mas sera testado anualmente 

para impairment. 

Uma entidade avaliara a vida util remanescente de um ativo intangfvel que 

nao esta sendo amortizado a cada perfodo de publicagao, isto e, anualmente, 

para verificar se eventos e circunstancias continuam a dar suporte a uma vida util 

indefinida. 

Quando se determina que um ativo intangfvel que nao esta sendo 

amortizado, posteriormente, tem vida util finita, sera aplicado 0 teste impairment, 

de acordo com o §17. A partir de entao, este ativo intangfvel devera ser 

amortizado proporcionalmente a sua vida util remanescente estimada e 
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contabilizado da mesma maneira que outros ativos intangfveis sujeitos a 
amortizagao." (SCHMIDT, SANTOS, FERNANDES, 2006, p. 33) 

Os ativos intangfveis que tern vida util indefinida nao sao amortizados, 

porem sao testados anualmente para impairment. Se por ventura, em urn 

determinado perfodo, urn ativo intangfvel com vida util infinita passar ser 

considerado com vida util finita sera testado para impairment e posteriormente 

passara a ser amortizado proporcionalmente a vida util estimada. 

2.8. 7 Perda por Impairment de lntangfvel nao sujeito a Amortizagao 

"0 § 17 do Pronunciamento SFAS 142 cita que urn ativo intangfvel que nao 

e sujeito a amortizagao sera testado anualmente para impairment ou mais 

frequentemente se eventos ou mudangas nas circunstancias indicam que o ativo 

possa estar deteriorado. 

0 teste de impairment consistira em uma comparagao de valor justo do 

ativo intangfvel com o valor registrado na contabilidade. Assim, se o valor contabil 

excede o valor justo, uma perda por impairment sera reconhecida, no valor desse 

excesso. 

Ap6s o reconhecimento de uma perda com impairment, o valor ajustado do 

ativo intangfvel sera a nova base contabil. Uma posterior reversao da perda com 

impairment previamente reconhecida e proibida." (SCHMIDT, SANTOS, 

FERNANDES, 2006, p. 34) 

No caso dos ativos intangfveis com vida util indefinida, que neste caso nao 

sao amortizados, sao testados anualmente para impairment, ou sera testado se 

houver indicagao de deterioragao. Quando ocorre perda com impairment, o valor 

do ativo deve ser ajustado e a reversao desta perda e proibida. 
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2.8.8 Ativos lntangfveis adquiridos em uma combinac;ao de neg6cios 

"Nas normas norte-americanas, um ativo intangfvel sera reconhecido 

separadamente do goodwill em uma combinac;ao de neg6cios quando ele 

encontrar o criteria legal ou contratual ou o criteria da separabilidade." (SCHMIDT, 

SANTOS, FERNANDES, 2006, p. 34) 

2. 8. 9 Criteria Legal ou Contratual 

"Segundo o § 39 do SFAS 141, um ativo intangfvel sera reconhecido 

separadamente do goodwill se ele surgir atraves de um contrato ou outro direito 

legal, sem considerar se aqueles ativos sao transferfveis ou separaveis da 

entidade adquirida ou de outros direitos e obrigac;6es." (SCHMIDT, SANTOS, 

FERNANDES, 2006, p. 34) 

2.8.1 0 Criteria da Separabilidade 

Conforme descrevem SCHMIDT, SANTOS e FERNANDES (2006, p. 34): 

"Sem um ativo intangfvel adquirido nao surgir de um direito contratual ou 

legal, o SF AS 141 determina que ele seja reconhecido como um ativo, 

separadamente do goodwill, somente se ele for separavel, isto e, se ele puder ser 

separado ou dividido da entidade adquirida e vendido, transferido, licenciado, 

alugado ou trocado. 

0 FASB entende que transac;6es de troca anteriormente realizadas 

fornecem evidencias de que o ativo intangfvel e separavel de uma entidade 

adquirida e podem fornecer informac;oes a serem utilizadas para estimar seu valor 

justa. 

A determinac;ao de que um ativo intangfvel adquirido apresente os criterios 

do Pronunciamento SFAS 141, para reconhecimento separadamente do goodwill, 
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esta baseada em fatos e circunstancias existentes para cada combinagao de 

neg6cios especifica. 

Dessa forma, existem muitos ativos intangfveis que encontram os criterios 

de reconhecimento como urn ativo separavel. A seguir, estao ilustrados os 

principais itens que encontram os criterios de reconhecimento separadamente do 

goodwill, nao obstante outros ativos intangfveis que nao os relacionado possam 

encontrar estes mesmos criterios de reconhecimento. 

Os principais ativos intangfveis que apresentam o criteria contratual ou 

legal sao: 

a) as marcas e names de produtos; 

b) as marcas de servigos e as marcas de certificagao; 

c) a cor unica, formate, ou design da embalagem no comercio de vestuario; 

d) os names de domfnio na Internet; 

e) os contratos de nao ocorrencia; 

f) as solicitagoes ou pedidos de produgao nao atendidas; 

g) os contratos de relacionamento com clientes; 

h) os ativos intangfveis relacionados a jogos, operas e bale; 

i) os ativos intangfveis relacionados a livros, revistas, jornais e outros 

trabalhos literarios; 

j) os ativos intangfveis relacionados com trabalhos musicais, tais como 

composigoes, sons lfricos e jingles de publicidade,; 

k) os ativos intangfveis relacionados a pintura; 

I) os ativos intangfveis relacionados a material visual e audiovisual, 

incluindo filmes, vfdeos musicais e programas de televisao; 

m) as licengas, royalties e contratos de paralisagao; 
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n) a propaganda, construgao, gerenciamento, servigo ou fornecimento de 

contratos; 

o) os contratos de alugueis; 

p) a permissao para construgao; 

q) os contratos de franquia; 

r) os direitos de operagao e transmissao (radio e televisao); 

s) os direitos de exploragao de agua, ar, recursos minerais e recursos 

florestais; 

t) a tecnologia patenteada; 

u) os softwares de computagao; 

v) os segredos comerciais, tais como formulas secretas, processes e 

receitas; 

Ja os ativos que apresentam o criteria de separabilidade sao: 

a) a relagao de clientes; 

b) o relacionamento de clientes, nao contratual; 

c) a tecnologia nao patenteada; 

d) a base de dados." 

2.9 lntangfveis como fontes de vantagem competitiva 

2.9.1 Aspectos gerais 

"A relagao entre os ativos intangfveis e a vantagem competitiva tern sua 

origem na teoria baseada em recursos, cujo trabalho pioneiro foi desenvolvido par 

Edith Penrose." (SCHMIDT, SANTOS e FERNANDES, 2006, p. 129) 
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2.9.2 Fontes de geragao de ativos intangfveis 

"De acordo com Baruch (2000, p. 2), as tres maiores produtores de ativos 

intangfveis podem ser distinguidos pela sua relagao como gerador de ativos: 

descobertas, praticas organizacionais e recursos humanos. Embora as recursos 

humanos sejam ffsicos au tangfveis, trata-se de urn componente que e uma fonte 

de futures beneffcios intangfveis - habilidades, ideias e capacidade mental. 

Hall (1992) apresenta uma relagao detalhada das possfveis fontes de 

geragao de recursos intangfveis, em sua maioria ativos, afirmando que as 

recursos intangfveis provem de direitos de propriedade intelectual, contratos, 

segredos de comercializagao, recursos subjetivos de know-how, redes, cultura 

organizacional e a reputagao e o produto de uma companhia." (SCHMIDT, 

SANTOS e FERNANDES, 2006, p. 130) 

E. notavel a dificuldade de mensuragao dos ativos intangfveis, quanta eles 

realmente valem diante dos beneffcios que proporcionam e podem proporcionar 

para as empresas. Desta forma, tambem e urn desafio identificar as ativos 

intangfveis gerados pelas empresas, especialmente quando o ativo pode ser 

gerado atraves de aliangas estrategicas, redes de empresas, entre outras formas. 

2.1 0 Caracterfsticas Economicas dos Ativos lntangfveis 

2.1 0.1 Aspectos gerais 

" ... quando as caracterfsticas economicas de urn bern sao consideradas, a 

questao da propriedade e fundamental para a atribuigao de valor economico. 

Contudo, a clareza da propriedade de ativos intangfveis nem sempre existe e 

algumas vezes e dispersa; par exemplo, entre as membros componentes de 

redes au grupo de empresas au entre as componentes de membros que fazem 

parte de uma alianga estrategica. Dessa forma e importante compreender a 

relativa contribuigao de cada urn desses membros de maneira que a propriedade 

possa ser decidida adequadamente. 
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... Os dois principais direcionadores dos beneffcios economicos sao as 

caracterfsticas economicas de nao-concorrencia e efeitos de rede. Na mesma 

tendencia, as tres principais caracterfsticas economicas que depreciam os 

beneffcios economicos dos ativos intangfveis sao as deseconomias gerenciais, a 

capacidade de exclusao parcial e os riscos inerentes." (SCHMIDT, SANTOS e 

FERNANDES, 2006, p. 131) 

2.1 0.2 Nao-ocorrencia e capacidade de escala 

"Diferentemente de ativos financeiros, ffsicos e humanos, que sao 

concorrentes, isto e, usos alternatives competem pelo servigo de tais ativos, os 

ativos intangfveis em geral sao ditos nao rivais (isto e, eles podem ser utilizados 

simultaneamente - multiple uso - e dada utilizagao nao prejudicara sua utilidade 

em outro uso ). A rivalidade dos ativos leva a sua escassez, que pode ser 

caracterizada como o custo do uso desses ativos ou, alternativamente, o custo de 

oportunidade de nao utiliza-los para outras finalidades." (SCHMIDT, SANTOS e 

FERNANDES, 2006, p. 131) 

Pode ser citado como exemplo o fato de compartilhar conhecimentos entre 

os colaboradores de uma empresa, ao compartilhar conhecimentos individuais 

ocorre a geragao de novos conhecimentos, ineditos e importantes, para a 

empresa; trata-se de um recurso que quanto mais for utilizado maior e o beneffcio 

proporcionado para ambas as partes. 

2.1 0.3 Efeitos de rede 

"0 efeito de rede ocorre quando o beneficia de um, por estar na rede, 

aumenta conforme aumenta o numero de participantes da rede. 0 fato de que os 

beneffcios de uma rede aumentam como resultado do aumento da rede pode ser 

denominado de feedback positive, no qual efeitos positives e bem-sucedidos sao 

ampliados devido a presenc;a da rede. Esses efeitos de rede sao normalmente 

apresentados em mercados de computadores, softwares, telecomunicac;oes e 

eletronicas - um exemplo de externalidade de rede dada pela importancia da 
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disponibilidade de softwares aplicativos para as decisoes de compras de 

microcomputadores (MORAES, 1997)." (SCHMIDT, SANTOS e FERNANDES, 

2006, p. 132) 

2.1 0.4 Deseconomias gerenciais 

"Uma das principais dificuldades relacionadas aos intangfveis relaciona-se 

as deseconomias gerenciais, isto e, a dificuldade de gerencia-los e opera-los, 

especialmente quando comparados aos ativos tangfveis, ou seja, o direito de 

propriedade claramente definido, no caso dos ativos ffsicos e financeiros, em 

comparac;ao aos nebulosos direitos de propriedade dos intangfveis. Assim, a 

tarefa de gerencia-los torna-se desafiadora (BARUCH, 2000)." (SCHMIDT, 

SANTOS e FERNANDES, 2006, p. 133) 

2.1 0.5 Capacidade de exclusao parcial 

"Os direitos de propriedade bern definidos para ativos tangfveis e 

financeiros asseguram que os proprietaries possam obter seus beneffcios. lsso 

permits a eles excluir outros do desfrute de tais beneffcios. Entretanto, no caso 

dos intangfveis, os nao-proprietarios nao podem ser impedidos facilmente de 

desfrutar os beneffcios decorrentes de investimentos intangfveis (por exemplo, 

treinamento dos empregados)." (SCHMIDT, SANTOS e FERNANDES, 2006, p. 

134) 

2.1 0.6 Riscos inerentes 

"Uma caracterfstica dos intangfveis e do processo de inovac;ao em si e o 

risco a eles associado. Estudos empfricos tern demonstrado a natureza distorcida 

do processo de inovac;ao, em que poucos produtos e processes nao sao 

imitaveis, o que torna o risco associado a inovac;ao mais acentuado do que aquele 

relacionado aos ativos ffsicos. Em razao disso, a volatilidade de ganhos de 
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pesquisa e desenvolvimento e, em media tres vezes maier que a volatilidade de 

ganhos associados com investimentos ffsicos." (SCHMIDT, SANTOS e 

FERNANDES, 2006, p. 135) 

2. 11 Capital lntelectual 

Com o surgimento de novas tecnologias e servi9os, as empresas precisam 

adequar-se a uma nova realidade. 0 conhecimento vern tornando-se um recurso 

economico muito mais essencial do que a materia-prima, e as vezes mais do que 

o capital economico. Desta forma, percebe-se a importancia das pessoas nas 

organiza96es, as pessoas nao devem ser tratadas como despesas, mas como 

ativos da empresa, ja que produzem o pensamento e o raciocinio. 0 

conhecimento produzido e adquirido, as habilidades e a motiva9ao dos 

colaboradores substituem os investimentos em modernas maquinas utilizadas na 

produ9ao. 

Conforms ANTUNES (2000, p. 78): 

"Brooking (1996: 12- 13) define Capital lntelectual como uma combina9ao 

de ativos intangfveis, frutos das mudan9as nas areas da tecnologia da 

informa9ao, mfdia e comunica9ao, que trazem beneffcios intangfveis para as 

empresas e que capacitam seu funcionamento. Para a autora, o capital lntelectual 

pode ser dividido em quatro categorias:2 ativos de mercado, ativos humanos, 

ativos de propriedade intelectual e ativos de infra-estrutura. 

A autora define a composi9ao de cada grupo da seguinte forma: 

• ativos de mercado: potencial que a empresa possui em decorrencia 

dos intangfveis que estao relacionados ao mercado, tais como marca, clientes, 

lealdade dos clientes, neg6cios recorrentes, neg6cios em andamento, canais de 

distribui9ao, franquias etc.; 

2 No original: market assets, intellectual property assets, human-centred assets, ifrastructure assets. 
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• ativos humanos: os beneffcios que o indivfduo pode proporcionar 

para as organizag6es por meio da sua experlise criatividade, conhecimento, 

habilidade para resolver problemas, tudo visto de forma coletiva e dinamica; 

• ativos de propriedade intelectual: os ativos que necessitam de 

protegao legal para proporcionar as organizag6es beneffcios tais como: know

how, segredos industriais, patentes, design ,etc.; 

• ativos de infra-estrutura: as tecnologias, as metodologias e os 

processos, empregados, como cultura, sistema de informagao, metodos 

gerenciais, aceitagao de risco, banco de dados de clientes etc." 

Em ambientes de hipercompetitividade e necessaria proporcionar aos 

ativos intangfveis foco e posicionamento mercadol6gico para que sejam 

percebidos, reconhecidos e valorizados externamente, trata-se do alinhamento 

mercadol6gico do capital intelectual. Cabe a empresa descobrir a melhor maneira 

de identificar e comunicar a melhor contribuigao, a partir dos seus ativos 

intangfveis, a oferecer ao publico e mercado alvo, produzindo desta forma, 

coerencia entre a oferta de sua capacidade intelectual e o que e procurado ou 

valorizado pelo mercado. 

De acordo com PACHECO (2005, p. 29) 

" ... um dos pensadores conceituais considerados foi Granstrand (1999, p. 

3) que afirma que uma nova ordem economica, o capitalismo intelectual, emergiu 

a medida que duas principais correntes de eventos convergiram. Sao elas: 

1. a transigao para uma sociedade baseada principalmente em 

conhecimento cientifico e tecnologia, ou sociedade da informagao; 

2. o fortalecimento, de fato, dos sistemas economicos capitalistas." 

Os ativos de mercado, ativos humanos, ativos de propriedade intelectual e 

ativos de infra-estrutura sao todos considerados capitais ou bens intangiveis, mas 

geram capitais ou bens tangiveis para os s6cios. 0 conjunto desses ativos e o 

que forma o Capital lntelectual. Atualmente, o Capital lntelectual representa o 

principal ativo das empresas, principalmente nas empresas da economia da 

38 



informagao, trata-se do mais importante diferencial competitive para as empresas 

na atualidade. 

Os ativos de mercado sao compostos por clientes, fidelidade do cliente, 

marca, names de companhias, pedidos em carteira, canais de distribuigao, 

colaboragoes comerciais, entre outros. Tratam-se de intangfveis que estao 

relacionados ao mercado. 

Os ativos humanos sao tambem conhecidos por Capital Humano. Capital 

Humano e o conjunto das capacidades produtivas que uma pessoa adquire 

atraves de conhecimentos gerais e especfficos acumulados. Como capital e 

comum pensar em maquinas, investimentos dos s6cios para gerar Iueras, mas 

atualmente as habilidades dos colaboradores estao sendo consideradas como 

capital na forma humana, sao habilidades e conhecimentos que contribuem 

significativamente para a geragao de riquezas. Como todos os recursos, as 

pessoas sao dotadas de valores vista que tern capacidade de produzirem servigos 

futures, o valor humano e um components indispensavel nas avaliag6es 

patrimoniais das empresas. 

Os ativos de propriedade intelectual sao compostos por patentes, direitos 

autorais, direitos de projetos, segredos industriais, marcas registradas, design, 

foco gerencial para tornar o Know-how individual propriedade da organizagao, 

entre outros. 

Os ativos de infra-estrutura sao compostos por filosofia gerencial, cultura 

corporativa, processes e metodos gerenciais, sistemas de informagao, sistemas 

de rede, tecnologias, banco de dados de clientes, entre outros. 

NUNES e HAIGH, a respeito de marca, citam como exemplo a Microsoft 

(2003, p. 128 e 129): "Em 1997, a Microsoft ultrapassou, por um perfodo nao 

muito grande, a General Electric (GE) em termos de valor de mercado. Foi um 

marco na hist6ria da sociedade do conhecimento, pois pela primeira vez uma 

empresa de conhecimento ultrapassou a maior empresa de maquinas e 

equipamentos da sociedade industrial. Mas o fato e que e que a GE tambem se 

havia antecipado, investido e criado seu ativo intangfvel. Apesar disso, estima-se 
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que a marca Microsoft seja a segunda marca mais valiosa do mundo, atras 

apenas da coca-cola." 

2.11.1 Mensuragao do Capital lntelectual 

Conforms ANTUNES (2000, p. 19): "Considerando que a aplicagao do 

recurso do conhecimento nas organizagoes gera beneffcios intangfveis, alem dos 

tangfveis, obviamente, que impactam seu valor, justifica-se uma averiguagao 

sabre o que a Contabilidade vern fazendo para mensurar esse valor para, assim, 

cumprir com eficacia sua fungao primaria, que e a de fornecer informagoes 

relevantes a seus usuaries para a tomada de decisao." 

"A falta de criterios e consequentemente de mensuragao para o Capital 

lntelectual (CI), mesmo que em forma de estimativas sujeitas as corregoes 

peri6dicas e constantes, provocam a subjetividade e a especulagao, cujos fatores 

distorcem e prejudicam a avaliagao patrimonial das empresas em geral, causando 

tambem inseguranga no mercado de capitais (inclusive no mercado de agoes das 

Balsas de Valores) do mundo inteiro." (LOPES, 2001, p. 38) 

A mensuragao do Capital lntelectual, mencionar quanta o Capital 

lntelectual representa em uma empresa e urn grande desafio para a 

contabilidade. A mensuragao e divulgagao do Capital lntelectual podem melhorar 

a imagem e atrair novas investimentos para a empresa, e evidente que o 

conhecimento adiciona valor para a empresa. 

Para a administragao do Capital lntelectual e importante considerar a 

importancia do investimento intelectual no desenvolvimento de novas produtos, e 

necessaria avaliar a estrategia dos concorrentes, avaliar e buscar a maximizagao 

do valor do portfolio e saber quanta eles custam, optar tambem par investimentos 

com a finalidade de ampliar conhecimentos, defender-sa da concorremcia, 

direcionar a agao da empresa e avangar tecnologicamente. 
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3. CONCLUSAO 

Urn dos desafios em termos organizacionais e captar o valor real de uma 

organizac;ao. Para chegar a este valor real e necessaria considerar alem dos 

indicadores tradicionais existentes, indicadores que permitam mensurar e avaliar 

os ativos intangfveis. Atualmente, as mudanc;as sao constantes e a velocidade 

com que elas ocorrem e cada vez maior. Sao inumeras as transformac;6es na 

economia mundial, desde a transformac;ao na estrutura basica familiar ate rapido 

crescimento dos avanc;os tecnol6gicos nos computadores, comunicac;ao, 

materiais e biotecnologia. 

Os ativos intangfveis desempenham papel preponderante na criac;ao de 

valor para as empresas, mas sao de diffcil mensurac;ao. Os ativos intangfveis 

baseados no conhecimento devem ser avaliados com muito cuidado, vista que o 

impacto provocado par estes sabre o destine de qualquer neg6cio e muito grande, 

o conhecimento e a base da estrutura interna e externa e em face da 

competitividade as empresas precisam e tern investido muito em recursos 

humanos. Tern aumentado os estudos sabre a influencia do conhecimento dos 

colaboradores no patrim6nio da empresa. Este conhecimento tern sido muito 

valorizado vista que contribui para a gerac;ao de resultados positives dentro da 

empresa e tambem em face das novas tecnologias, concorrencia e ate exigencias 

do cliente. Atualmente, a conquista dos clientes exige criatividade, os clientes 

buscam as empresas que atendam com eficacia, qualidade e rapidez suas 

necessidade, as empresas com colaboradores preparados, tecnologia avanc;ada, 

entre outros itens importantes, terao vantagem competitiva. As empresas que nao 

buscarem inovac;6es culturais de seus colaboradores, nao terem capacidade para 

criar novas procedimentos e nao terem capacidade de mudanc;as, ficaram para 

tras, vista que esse mercado globalizado tern se tornado cada vez mais 

competitive. 

A capacidade intelectual dos colaboradores e as caracterfsticas como 

competencia, capacidade, habilidades e direc;ao podem ser aperfeic;oadas pela 

empresa e atraves de metodos adequados contribui significativamente para o 

sucesso de ambos, tanto da empresa quanta dos colaboradores. Este ativo 
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intangfvel faz diferenga para a empresa diante de seus concorrentes, e para a 

empresa e importante manter este ativo atualizado e em constants evolugao, 

trata-se de uma estrategia de valor. Valorizar o capital humane e fundamental 

para a competitividade empresarial. E necessaria criar uma cultura de valorizagao 

do colaborador e dar-lhe oportunidade de realizagao e crescimento de sua 

capacidade intelectual, esta forga intelectual tern influencia positiva na empresa. A 

importancia da criagao dessa cultura, e que um colaborador sem perspectiva de 

crescimento na empresa ficara desmotivado para exercer sua fungao 

contribuindo, desta forma, para resultados negatives para a empresa. A gestae do 

conhecimento permite acumular o capital intelectual visando a criagao de 

competencias essenciais exclusivas contribuindo significativamente para 

resultados positives. 

0 capital humane esta inserido no contexte de Capital lntelectual, assim 

como o capital estrutural e o capital do cliente. 0 capital estrutural trata-se da 

infra-estrutura que sustenta o capital humane, como equipamentos de informatica, 

softwares, bancos de dados, alem de dados, tecnologias, estrutura e sistemas, 

retinas e procedimentos organizacionais. 0 capital do cliente e de suma 

importancia para a empresa, e importante saber os clientes precisam e ter 

condigoes de atende-los com rapidez, qualidade e eficiencia. 

0 centrale desses tres capitais, humane, estrutural e de clientes, permite a 

obtengao de um capital intelectual bern estruturado, que possa ser mensurado e 

avaliado, considerando as caracterfsticas e particularidades de cada empresa e 

como objetivo de obter resultados positives e ainda contribuir com a contabilidade 

atraves de novas informagoes, proporcionando uma visao mais moderna, atual e 

coerente. 

0 Capital lntelectual e a principal fonte de intangfveis nas empresas e e um 

diferencial competitive, com a Era da lnformagao, passou a ser o elemento 

essencial para o sucesso das empresas. As empresas tern percebido, ha pouco 

tempo, a importancia e influencia do Capital lntelectual e tambem suas 

implicag6es nos resultados empresariais. Diante da diffcil mensuragao e do seu 

valor subjetivo, o Capital lntelectual e mensurado em fungao de uma expectativa 

futura, know-how e pioneirismo em determinado segmento de atividade, mas e 
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importante ter cautela nos calculos de avaliac;ao e mensurac;ao, para a 

mensurac;ao correta faz-se necessaria usufruir do conhecimento doutrinario aliado 

a outros fatores de sensibilidade do profissional e principalmente da conduta 

etica. E questionavel o fato da nao inclusao do Capital lntelectual nas 

demonstrac;oes financeiras, e importante e necessaria identifica-lo e mensura-lo e 

a contabilidade tradicional tern sido criticada pelos estudiosos por esta deficiencia. 

Existe a necessidade de continuar com estudos com o objetivo de transformar o 

Capital lntelectual em uma ferramenta gerencial cada vez mais eficiente e ser 

tambem inserida nas demonstrac;oes contabeis, para isso serao necessaries 

ajustes nas praticas contabeis para que essa nova realidade seja devidamente 

reconhecida e refletida nos registros contabeis. Obviamente, as empresas 

utilizam-se de informac;oes referentes a satisfac;ao do cliente, a produtividade e ao 

processo de qualidade, mas nao querem divulgar este Capital lntelectual nas 

demonstrac;oes financeiras em face de que os concorrentes podem usufruir 

destas informac;oes e obterem segredos de competic;ao. 

A tendencia visfvel e que todas as empresas estarao sendo desafiadas a 

mostrarem suas competencias. Atualmente, a conquista dos objetivos 

empresariais exigem um alto grau de conhecimento e inteligencia, contribuindo 

para que os relacionamentos sejam amplos e incentivando os colaboradores a 

trabalharem em equipe para, em conjunto, explorar as oportunidades e resolver 

os problemas que vao surgindo. Com as mudanc;as econ6micas, tecnol6gicas, 

polfticas e sociais, provindas principalmente da globalizac;ao, houve uma profunda 

alterac;ao da estrutura e dos valores da sociedade. 0 investimento para a 

capacitac;ao das pessoas sera um dos fatores crfticos de sucesso para a 

continuidade das empresas. 

Os ativos intangfveis e o Capital lntelectual nao sao novidades na 

contabilidade, mas e crescente a preocupagao dos estudiosos em considera-los 

nas demonstrac;oes contabeis para refletir a real situac;ao e valor da empresa. As 

empresas, contudo, vern percebendo o valor do que possuem internamente e de 

como podem obter resultados positives. Atualmente, as empresas estao cientes 

de que o investimento no Capital lntelectual contribui significativamente para o 

aumento dos Iueras, tornando-as competitivas, com colaboradores cada vez mais 
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capacitados e principalmente motivados a contribuir para o crescimento da 

empresa em que trabalham. 
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