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RESUMO 

HORACIO,Denilson. INTANGIVEIS: MENSURA<;AO NAS DEMONSTRA<;CES 
CONTABEIS.Os ativos intangiveis sempre tratados com extrema meticulosidade 
pelos profissionais da contabilidade e administradores de empresas, tornam-se 
materia de dedicayao mais proficua diante dos avan~os tecnol6gicos e 
contemporaneos, eis que surge entao a necessidade de se ater melhor as 
informa~oes relativas as mensura¢es de tais ativos. Baseado em metodos 
formulados por varios pensadores da ciencia contabil atraves de levantamentos e 
revisaes bibliograficas, ap6s exaustivos estudos apresenta-se uma sugestao para o 
profissional das ciencias contabeis decidir qual dos metodos vira a utilizar para 
cumprir o estabelecido pela legislayao em vigor. Espera-se que a partir da 
interpreta~ao desta obra haja um aprimoramento geral dos contabilistas e demais 
envolvidos na questao de adequar -se a atender as novas normas impostas atraves 
da MP 449 e da nova regulamenta~ao da Lei 6.404/76, mudan~as estas que tornam 
imprescindivel a leitura de obras como esta para que nao se incorra em duvida ou 
impericia na execuyao dos demonstrativos contabeis a partir de entao. 

Palavras-chave: Ativo; lntangivel; Mensura~ao; Modelos. 
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1 CAPiTULO - INTRODUCAO 

A importancia em se valorar os ativos intangfveis vern aumentando 

consideravelmente nas organizac;oes, especialmente naquelas com alto valor 

agregado aos seus produtos e servic;os, portanto, encontrar uma maneira de melhor 

identifica-los e mensura-los tornou-se questao de sobrevivencia economica e 

financeira destas organizac;oes perante o Mercado, porem e de extrema relevancia 

tomar cuidado e ter competencia no manuselo das informac;oes nos demonstratives 

contabeis, para que tais informac;oes nao venham transformar -se em armas 

perigosas no Mercado; exemplo claro disto foram os recentes escandalos nas 

demonstrac;oes financeiras de determinadas organiza¢es empresariais renomadas 

nos EUA. 

Com os avanc;os da sociedade da tecnologia e da informac;ao e not6rio que 

o Mercado procura avaliar nao somente os numeros, mas tambem toda a estrutura 

intangfvel das organiza¢es, pois muitas vezes o real valor de uma empresa nao se 

reflete apenas nas contas tangiveis expressas nos relat6rios contabeis oficiais. 

0 tema que versa sobre a mensurac;ao e contabilizac;ao dos intangiveis vern 

sendo discutido ha multo tempo por diversos estudiosos comprometidos com as 

ciencias contabeis, discussOes essas que serviram de base e contribuicao para 

elaborac;ao deste trabalho, que destaca a importancia em se fazer presentes nas 

demonstra¢es valores intangiveis de forma legal e que possam retratar o mais 

proximo possivel do real valor de mercado da entldade. 

Busca~se atraves deste projeto tanc;ar urn olhar sobre as principals 

caracteristlcas dlferenciadoras entre os ativos intangiveis, aliados as principals 

orienta¢es legais e contabeis, interna e externamente, acerca dos tratamentos 

contabeis a serem dispensados no manuseio e proba execuc;ao da mensurac;ao e 

contabilizac;ao dos intangiveis. 
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1.1 PROBLEMA- COMO MENSURAR A TIVOS INTANG{VEIS? 

Diversos estudiosos das ciencias contabeis, autores, contabilistas e pessoas 

do meio empresarial ha muito tem debatido sob qual a melhor forma de apropriar e 

valorar este tipo de ativo nas demonstrac;oes contabeis; o problema consiste em 

como mensurar ativos intangiveis? Sendo que ate entao em termos de 

regulamentayao nada fora criado, o que existe resumem-se nas experiencias, 

hip6teses e alguns metodos e modelos que foram elaborados por diversos 

estudiosos, porem nenhum dos metodos existentes fora aceito legalmente pelos 

6rgaos da classe contabil como o modelo unico para execuc;ao contabil de 

reconhecimento de valor dos intangiveis. 

Os demonstratives contabeis brasileiros, ate a introduc;ao daMP 449/2008, 

convertida na Lei 11.941 de 27/05/2009 que promoveu alterac;oes na Lei 6.404/76, 

nao achavam tao relevantes inserir valores aos ativos intangiveis, apesar da CVM 

demonstrar ja algum tempo atraves de normas para as entidades empresariais e 

organizac;oes que se encontravam registradas e publicavam seus balanc;os no 

6rgao, que as mesmas deveriam se preparar para a padronizac;ao as Normas 

lnternacionais do IFRS que entram em vigor obrigatoriamente agora em 2010, 

quando entao as entidades empresariais e organizac;oes passariam a descrever nas 

demonstrac;oes econOmico-financeiras informac;oes sobre estes intangiveis. 

Ressalta-se atraves desse movimento a importancia da discussao que 

sucinta este trabalho, pois se ha um movimento para a harmonizac;ao as normas 

intemacionais, as entidades empresariais nao devem abster-se deste avanyo da 

sociedade da informayao, portanto faz-se necessaria uma explanayao a respeito dos 

criterios de reconhecimento e realizayao dos intangiveis das organiza~es. 
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Procura-se destacar as mais variadas experiencias, sob a 6tica de varios 

autores objetivando-se chegar a urn divisor comum a respeito desta discussao que 

sera explanada a seguir. 

Apesar da inexistencia de uma forma e de urn modelo regulamentado sobre 

esta questao, e de extrema importancia pesquisar sobre o assunto para tentar 

estreitar e suprir as duvidas que ainda persistam a respeito da contabilizac;ao e 

demonstrayao contabil dos ativos intangiveis, pois pairam incognitas de que esses 

ativos seriam responsaveis por desempenhos economicos superiores e pela 

gerayao de maior retorno aos acionistas, alem disto, uma maior presenya de ativos 

intangiveis nao contabilizados poderia explicar as lacunas entre o valor de mercado 

das empresas e o valor refletido pela contabilidade tradicional. 

Ate a promulgayao destas alterayaes legislativas os criterios de tratamento 

contabil dos intangiveis diferiam entre as normas brasileiras e as normas 

internacionais; a CVM sugeria adoyOes para reconhecimento dos intangiveis e a 

partir disto orientava como prover a mensuraQao contabil destes ativos, ja os 6rgaos 

que regulamentavam e doutrinavam no exterior, tais como o IASB, exerciam atraves 

de publicayao de pronunciamentos a maneira de reconhecimento e mensurayao de 

varios intangiveis, promovendo com total enfase sua descriyao nos demonstrativos 

apresentados em seus territ6rios. 

Segundo Heckert, (2000, citado por Sa., 2008), Ha urn aumento consideravel 

de interesse, por parte dos estudiosos, em que se quantifique a riqueza imaterial, 

alem de uma crescenta critica aos demonstrativos patrimoniais tradicionais, por nao 

evidenciar os intangiveis. Os estudiosos tambem afirmam, ja de tonga data, que nao 

se pode observar s6 os bens fisicos, e justo e necessaria incluir tambem o 

intelectual e a riqueza imaterial para se ter uma real situayao patrimonial da 

entidade. Nos dias de hoje ha uma discrepancia relevante entre o valor de mercado 

e o que esta registrado nos livros oficiais. 

E como a tendencia aponta para harmonizac;ao contabil, faz-se necessaria o 

debate sob as formas e metodos existentes, embora ainda nao regulamentados, 
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para mensurar com mais precisao e responsabilidade estes valores que fatalmente 

colidem para valorar uma entidade atualmente. 

Segundo Sa (2008): 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

'[: .. } uma nova ciencia surgira, amalgamando as da Administra~ao, 

Contabilidade, Direito, Economia, Sociologia, Psicologia, cada uma com a 
sua parcela, para formar uma SOCIOPATRIMONIOLOGIA, competente 
para criar uma nova celula, para uma nova sociedade, mais justa e mais 
humana." 

Apresentar ferramentas e tecnicas que possam auxiliar os contabilistas 

como reconhecer e mensurar ativos intanglveis nas demonstra¢es contabeis. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

Exemplificar tecnicas de reconhecimento e mensurayao de ativos 

intanglveis, tais como: GOODWILL, MARCAS E PATENTES, DESENVOLVIMENTO 

E PESQUISA, CAPITAL INTELECTUAL, alern dos demais intangiveis que fazem 

parte do ambiente organizacional economico-financeiro das entidades empresariais. 

Relatar o contraste de opiniao de diversos autores objetivando aproximar a 

classe contabil a chegar pr6ximo de um consenso sobre o problema da mensurayao 
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de ativos intangiveis, haja vista, que de tonga data este assunto vern sendo tratado 

como urn tabu entre os contabilistas. 

Contribuir com a classe contabil na expectativa de desmistificar o assunto 

para que os profissionais envolvidos nao encontrem dificuldades na aceita~ao e 

aplica~o dos metodos e modelos que porventura venham ser exigidos a partir de 

eventuais regulamenta¢es de exigencia de apresenta~ao da mensura~ao dos 

intangiveis nas demonstra~oes contabeis. 

Demonstrar atraves de uma explana~ao objetiva, direta e analitica, sabre a 

viabilidade em reconhecer contabilmente os ativos intangiveis e de que forma 

transpor tais informa¢»es de modo a garantir seguran~ e clareza a quem vier 

analisar e dar parecer aos demonstratives contabeis. 

1.3 JUST/FICATIVA 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, citado por Perez e 

Fama.,2006),uma das areas mais complexas e desafiadoras da contabilidade e, 

provavelmente, tambem das finan~s empresariais trata-se do complexo intelectual 

e imaterial das organiza~oes, onde parte dessa complexidade deve-se as 

dificutdades de identifica~ao e defini~ao desses ativos, mas certamente os maiores 

obstaculos estao nas incertezas quanta a mensura~ao de seus valores e a 

estima~o de suas vidas uteis. 

Cabe salientar que varios pensadores, estudantes e pesquisadores da area 

contabil versaram sobre o assunto: "INTANGIVEIS", descrevendo-o atraves de 

inumeras linhas de raciocinio, portanto torna-se extremamente relevante apresentar 

urn trabalho que ao mesmo tempo reporte as opinioes existentes e proponha 
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maiores discussoes a respeito da realiza9ao e mensura9ao nos demonstratives 

econ6mico financeiros das entidades. 

0 empenho neste trabalho tambem e justificado no prop6sito de chamar a 

atenyao dos profissionais contabeis sobre este o assunto que tern sido tratado com 

certa desconfian9a e desconsiderayao no meio contabil, alem de elencar modelos 

sugeridos por varios autores que denotam criterios relevantes para realizar e 

mensurar intangiveis nas demonstrayaes contabeis das entidades. 

Outros fatos justificaveis partem de aspectos normativos que se denotam 

claramente nas alteragOes da Lei 6.404 atraves da MP 449/2008, convertida na Lei 

11.941/2009 e nas normas internacionais que obrigam as S/A a adequar seus 

demonstrativos ao IFRS a partir do ano de 2010; fatos que sugerem urn 

aprofundamento do assunto, pois constam nas abordagens que se faz necessaria 

demonstrar estes ativos nos relat6rios contabeis. 

De acordo com Sveiby (2000, citado por Alves., 2004, p,7), Na era do 

conhecimento, os ativos que nao podem ser medidos roubam a cena, ganhando 

papel de destaque no balanyo das empresas. Os ativos baseados no conhecimento 

devem ser avaliados com extrema cautela, porque seu impacto sobre o destino de 

qualquer neg6cio e tremendo ( ... ] 

Segundo Martins (2008): 

"e necessario proteger, sustentar e valorizar os intangiveis. Segundo a 
moderna teoria nao existe seguranca para assumir que uma perlcia 
baseada em "goodwill" seja capaz de demonstrar plenamente os fatores de 
valorizacao ou desvalorizacao dos ativos intangfveis. 0 que se entende 
cada vez mais, e que as avaliacoes devem esclarecer, e que a liquidacao 
de neg6cios atraves dos critertos convencionais norrnalmente deprecia os 
ativos intanglveis, quase sempre lembrados quando as organizacoes se 
encontram em nlvel critico de problemas e, portanto vulneraveis aos riscos 
de desaparecimento, com prejuizos aos acionistas, Estado e a sociedade. 

Conhecer, controtar e promover o valor dos bens intangfveis antes do 
agravamento de conflitos e urn progresso notavel e certamente benefice 
para os envolvidos, assegurando que os fatores essenciais de valor e 
competitividade possam ser protegidos e utilizados para valorizar os 
neg6cios e nao simplesmente tiquida-los". 



13 

Ainda, Martins (2009), menciona a recente proposta de senadora norte

americana para ajudar empresas de pesquisa, desenvolvimento e inovac;ao. Urn 

grupo de senadores americanos propos ao senado emenda que inclua no plano de 

recuperac;ao economica do presidente Barack Obama as empresas ligadas a 

pesquisa, Desenvolvimento e lnovac;ao, altamente geradoras de intangiveis. 

A proposta preve a expansao da defini<;ao do termo manufatura, para incluir 

a produc;ao de propriedade intangivel, ou industria de base de conhecimento, tais 

como software e biotecnologia. 

Segundo Upton, (2001, p.3) citado por Perez e Fama.,2006), a importancia 

dos ativos intangiveis e a caracteristica distintiva da nova economia. De modo geral, 

as demonstrac;Oes contabeis existentes reconhecem estes ativos somente quando 

adquiridos de outros. Legisladores contabels deveriam desenvolver as bases para o 

reconhecimento e a mensurac;ao de ativos intangiveis gerados internamente. 

Baseado em urn dos ativos intangiveis de maior conhecimento procura-se 

demonstrar atraves de quadro abaixo o tratamento dado a ele por varios paises nas 

demonstrac;Oes contabeis das entidades empresariais: 

1.3.1 Tratamento contabil do intangivel "goodwill" 

Parses e ou lnstituic;Oes Capitalizam o goodwill Escrituram diretamente 

contra reservas 

Africa do Sui Sim Sim 

Alemanha Sim Sim 

Australia Sim - Prazo 20 anos Nao 

Brasil Sim - Prazo 10 anos Nao 

Canada Sim - Prazo 40 anos Nao 

Espanha Sim Nao 

EUA Sim Nao 

Filipinas Sim - Prazo 40 anos Nao 

Franga Sim Nao 

Grecia Sim Sim 

Holanda Sim Sim 

Hong Kong Sim Sim 

~ASB Sim - Prazo 20 anos NAo 

lnQiaterra Sim Sim 



14 

ltalia Sim Sim 

Japao Sim - Prazo 05 anos Sim 

Nigeria Sim Sim 

Quenia Sim Sim 

Suecia Sim - Prazo 20 anos Nao 

Tailandia Sim Sim 

Uniao Europeia Sim Sim 

FONTE: Schmidt (2002) 

Como fica claramente evidenciado, nem todos os paises que participam do 

mercado da economia global escrituram o "goodwill" corretamente e tambem 

capitalizam-no porem nao o amortizam na sua grande maioria. 

Em virtude disto justifica-se e espera-se colaborar com a classe oferecendo 

urn trabalho com uma linguagem tecnica porem acessivel, fazendo com que o 

mesmo sirva de ferramenta de apoio aos colegas contabilistas e demais 

interessados em aprimorar seus relat6rios gerenciais e contabeis, em virtude das 

novas adequac;oes legislativas. 

1.4 METODOLOGIA 

A metodologia da obra em questao e descritiva e qualitativa, baseando-se 

em referencias bibliograficas, artigos e demais publicac;oes existentes e disponiveis 

atraves de meio eletrOnico. 

Esta monografia tern como caracteristica ser descritiva e qualitativa, pois 

conforme Lakatos & Marconi (1991), visa responder a questoes do tipo de que 

forma, como proceder e que tecnicas utilizar para melhor aplicar as tentativas de 

resolu«;ao da questao problema. 
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2 CAPiTULO - REFERENCIAL TEORICO 

2. 1 0 A TIVO INTANG{VEL NAS ORGANIZA90ES 

Os intangiveis nao tern sido apresentados em todos as demonstratives 

contabeis que circulam no Mercado como demonstrado anteriormente, a que torna 

extremamente dificil a trabalho de avaliac;ao de uma organizac;ao. 

Segundo Mendes (2009): 

"atualmente verificamos em muitas empresas que a importancia de seus 
ativos intangiveis supera ode seus ativos contabeis tangiveis e em muitos 

casos esta relayao de valor esta se tornando cada vez maior. Existem 
estudos em que algumas organizaQOes conseguiram excelentes retornos e 
supera9ao na concorrencia ap6s fixarem foco na construyao de seus ativos 
intangiveis". 

Conforme Antunes (2000), as demonstrac;oes contabeis nao retratam 

satisfatoriamente a valor da empresa, pais se baseiam na grande maioria das vezes 

nos ativos tangiveis, ignorando determinados ativos intangiveis, au considerando 

apenas alguns deles, resultando em uma valorizac;ao divergente entre valor 

mercadol6gico e contabil da organiza<;ao. Algumas empresas vern dedicando 

esforc;os para que mantenham escriturados os intangiveis na sua totalidade dado ao 

fato de serem extremamente vitais para a continuidade das organizac;oes no 

ambiente atual. 

Ainda, Antunes (2000, p.76), comenta que "Atribuir valor a urn ativo tangivel 

parece ser mais facil do que a um ativo intangivel, pais, com raras excec;oes, e par 

definic;ao, as ativos tangiveis possuem corpo e nao necessitam de uma avalia<;ao 

com maior grau de subjetividade [ ... ]" 
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Os profissionais da area contabil tambem nao esboc;am maior interesse em 

divulgar tais informa¢es, haja vista a dificuldade em se ter normatizado urn modelo 

especifico para executar este procedimento. 

Conforme Pacheco (2005), atraves de pesquisa realizada junto a 

contabilistas questionando-os sabre os resultados e de que maneira afetaria incluir e 

valorar ativos intangiveis nas demonstra¢es contabeis; obteve a resposta da 

grande maioria dos entrevistados, ou seja, onde 65,32% afirmaram que este 

mecanismo agregaria valor ao trabalho contabil, encorpando as demonstra¢es 

contabeis, alem de traduzir melhor o valor mercadol6gico de uma entidade, ainda na 

mesma pesquisa o mesmo tambem salienta o fato de menos de 10% dos 

profissionais verem que tais incrementos possam se tamar meros artificios para se 

auferir maiores rendimentos, denotando que os profissionais contabeis 

demonstraram estar preocupados com a lisura das informac;oes a serem descritas 

nos demonstratives contabeis desde entao alem de estarem comprometidos com a 

adequayao visando a normatizac;ao contabil de 201 o. 
Segundo Pacheco (2005, p. 131) "[ ... ] Nesse questionamento sabre quais 

aspectos anteviam como positivos, a percepyao de que a mensurac;ao e divulgayao 

dos intangiveis "amplia o Mercado dos contabilistas" tambem estiveram presentes, 

com 29,84% das opc;oes [ ... ]" 

No setor externo esta ampliayao de Mercado nao ocorre nesta proporc;ao 

devido ao fato das organizac;oes ja encontrar-se em contato maior com os demais 

membros do comercio internacional e obrigatoriamente estar submetida a normas 

mais rigidas no tocante a elaborayao dos demonstratives contabeis, sendo de 

extrema relevancia que os profissionais da area ja estejam habituados a fornecerem 

informac;oes dos intangiveis nas demonstra¢es contabeis. 

Conforme Scherer et a/. (2004), o mercado norte americana atraves da 

implementayao da SFAS 142 destacou o crescimento da importancia dos ativos 

intangiveis como fontes de gerac;ao de valor para as empresas e demonstrou que a 
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sociedade e as normas brasileiras deveriam se adequar as mesmas para transpor 

mais veracidade no tocante a valora~ao mercadol6gica das organiza~es. 

Tambem se destaca o comentario de Sa (2008), mencionando que as 

empresas podem aumentar de valor em rela~ao ao capital que demonstram, em 

fun~ao de elementos nao constantes de seus balan~os e que mesmo sendo 

"intangiveis" sao, todavia, negociaveis. 

Abaixo se demonstra urn fluxograma de origem e aplica~ao dos intangiveis 

dentro de uma entidade empresarial. 

2.1.1 Fluxograma de ativos intangiveis internos: 

lnvestimentos em 

P&D que gere ou 
possa gerar direitos 

de propriedade 

industrial ou 

intelectual 

Ativos lntangiveis 
lntemos, 

relacionados 
manufatura de 

produtos ~ 

Ativos lntangiveis 

(identificaveis, 

separaveis e 

controlaveis) 

Ativos 
lntangiveis:Relacionais, 

Organizacionais e 

Humanos 

FONTE: adaptado de Kayo (2002, p. 19) 

I 

~ 

Gerados a partir de 
recursos pr6prios 

De uso exclusive da 

organizacao 

Com expectativa de 

geracao de beneficios 
(Ganhos em $) 

Incremento de produC:.o, 
na forma de retomos 

marginais ou de escala 
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2.2 CONCEITOS DE A TIVO INTANG]VEL 

Ativo e a denominayao dada a urn grupo do Balanc;o Patrimonial, que tern 

como principal caracteristica a potencialidade de gerar beneficios futuros para as 

organizac;oes. 

A descric;ao corrobora com Kayo, (2002, citado por Peres e Fama., 2006), 

que descreve que ativos intangiveis podem ser definidos como urn conjunto 

estruturado de conhecimentos, praticas e atitudes da empresa que, interagindo com 

seus ativos tangiveis, contribui para formac;ao do valor das empresas. 

Segundo Schmitt, Santos e Fernandes (2006, p. 23 e 24), uma das 

definic;aes mais adequadas, e a de Kohler (apud ludicibus, 1997, p. 203), que define 

intangivel como "ativos de capital que nao tern existencia fisica, cujo valor e limitado 

pelos direitos e beneficios, que antecipadamente, sua posse confere ao proprietario" 

[ ... ) recursos incorp6reos controlados pela empresa capazes de produzir beneficios 

futuros. 

Ainda conforme Schmitt, Santos e Fernandes (2006), os ativos intangiveis 

deveriam ser classificados no ativo diferido, porem a partir da Lei n° 11.638/07, que, 

entre outras coisas, altera os artigos 176 a 179, 181 a 184, 187, 188, 197, 199, 226 

e 248 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e revogam as alineas c e d do§ 

1 o do art. 182 e o § 2o do art. 187 da mesma lei, os ativos intangiveis passaram a 

ter novo tratamento, sendo entao exigido seu registro em grupo especifico nas 

demonstrac;Oes contabeis. 

0 reconhecimento de urn ativo intangivel, nas normas internacionais, esta 

descrito nos §§ 18, 19 e 20 do lAS 38, diferentemente das nossas normas que ate 

entao mistificam o tratamento que deve ser dado a estes direitos. 
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Segundo Antunes (2000, p. 60 e 61): 

: .. .}intangiveis ganham espac;o na economia atual e sua totalidade e nas 
organizac;Oes [ ... ]", deixando claro que e de suma importancia relatar tais 
ativos nas demonstrac;Oes contabeis das entidades empresariais dentro do 

novo contexte contabil que vern sendo difundido. 

2.2.1 Tipos de tntangiveis 

A contabilidade tem a funyao de registrar os atos e fatos economicos 

financeiros de uma entidade, dentre os quais cabe a eta reportar-se tambem sabre 

as caracteristicas de seus ativos, facilitando assim sua contabilizayao. 

Seguindo esta determinayao e baseando-se no comentario de Sa (2008), 

apud Ferrero (1966), em que o mesmo cita habituais intangiveis passiveis de 

mensura9ao e contabilizayao, seguem abaixo alguns dos principais relacionados, 

descritos de maneira objetiva em suas caracteristicas: 

Ponto Comercial: Localizayao geografica do estabelecimento e sua potencialidade 

em gerar recursos; 

Marcas e Patentes: 0 nome da organizayao e/ou do produto e sua capacidade de 

atrair capital; 

Carteira de Clientes: 0 potencial de liquidez que a organizayao detem e o perfil que 

esta a ela correlacionada; 

lmagem lnstitucional: A imagem no mercado interno e externo denota 

potencialidade de expansao, fusao e novas aquisiyOes de capital; 

Direitos Autorais: Se o mesmo defende o que produz, tern capacidade de 

continuidade do segmento e protege sua criayao; 
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Softwares de computadores: Na sociedade do conhecimento, o desenvolvimento 

de programas que impulsionam e proporcionam fideliza~ao de clientes, tais como o 

sistema operacional da plataforma WINDOWS, aliados a lmagem institucional 

demonstram a capacidade de sobrevivencia de uma organiza~o por meio deste 

intangivel; 

Tradi~io: Know-How tambem denota capacidade em prover mais ativos, e este 

intangivel tern plenas condi~oes, desde que mensurado a rigor, de dar continuidade 

a·sobrevivencia de uma organiza~o no competitivo mercado globalizado. 

Capital lntelectual: Nao obstante, a celula tronco de uma organiza~ao, pois e a 

partir deste intangivel que se sobressaem os demais ativos imateriais, deriva-se da 

area de recursos humanos, e se for controlado e mensurado a rigor, tern plena 

capacidade de elevar a imagem institucional perante os Mercados. 
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Abaixo dando complementayao ao explanado anteriormente, segue quadro 

com categorias de ativos intangiveis segundo a norma internacionaiiFRS 3: 

2.2.1.1 Categorias de Ativos lntangiveis 

' Rel~ivo ~.Marketing Relativo <!l Clientes: 
Ativos tntangiveis. Athtos.lntangivei& 

Mar cas regtstratfas I 
Noines cotnerdais 

Marcas de ser\llgo; 
Mareiis eoleti~s. 

Marcos de c:~rtificaqio 

Apar~ncia visual do 
prodi..ito (cor exclusiva, 

forma. ou Pfojefo de 
etfibalag-ens) 

Nomesde 
domfr6o na ~W~ 

Acordos: 
rnio.-concorre~ia 

Ltstas de dentes* 

Carteira de peaJdos ou 
pro®qao 

Contrato:s do ciiente S 
re'ladonamerno com 

cliente 

Relaaonamento :t com 
die:nt:e fiSOi·COI'llrQti.Zfil 

FONTE: Nunes (2008) 

Base-ado em 
C4l'ntt<lt<t 

Ativos lntoangiveis 

Ucendamento, royaH.y, 
acordos de moratOria 

Pub'reldatle. contratos 
de coostrucyio. 

~dminisfrSiiio. ~rvi~s 
oo tome.cimento 

Oireitos: opetr&~eionais e 
ae transrros.sao 

Dlreitos de uso, t8is 
como perfut$gil01 eguitll. 

ar I mlne¥6111 cot1e de 
madeira e autoridades 

\<tarraS' 

Contratos de serv~o.s., 
•ais como eontratos de 
servi~s I'!Potec6rios 

B!lseadoem 
T•tnglogia 
Ativos1ntangiveis 

Tecno!ogla paterdeada 

Software de computador 
e projet® de c:iicwos 

ii"'tegr&do:s 

Teenologla Mo
paten1eacl~ 

~gre.dos cometei~. t$i$ 
como t6rmlilas seerdas, 

processosl receitas 

Relativo a Artes 

Athtos tntall{Jiveis 

Livros, revjstas, 
jornsis e outros. 

ttabalhoa literarios 

Obras mt~sieais 
como coq~osil?5es. 
tetras de caoooes: e 
jngres PYbtic~~ios 

tmagense 
fotograflls 

MSI!ena1 de \.fdeo e 
aud!O~ual, lndluindo 

1ifmes, mllsica. 
WJeos, etc 
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2.3 A IMPORTANCIA DA MENSURAQAO DOS ATIVOS INTANGIVE/S NAS 

DEMONSTRAQOES CONTABEIS 

Os avanyos tecnol6gicos e as constantes mudanyas que vern ocorrendo no 

cenario da economia mundial geralmente resultam em necessidades de mudanyas 

na contabilidade. Percebe-se que ha uma necessidade de aprimorar os 

procedimentos contabeis para que venham contemplar a contabilizayao dos 

intangiveis. Diversas pesquisas tern sido desenvolvidas para contemplar a 

contabilizayao dos ativos intangiveis, porem, sem dar a devida preocupayao em 

mensurar e avalia-los, tendo em vista sua importancia para a evidenciayao. 

Pacheco (2005) comenta que atraves de pesquisa entre contabilistas 

focando t6picos intangiveis considerados importantes de serem contabilizados e 

divulgados, obteve-se o retorno de 73,39% que declararam que a mensura<:ao e 

publicayao dos intangiveis melhoram a imagem da empresa, 65,32% facilitaria a 

avaliayao das empresas pelo mercado, para 33,06% motiva o pessoal interno e para 

32,36% aumenta a previsibilidade das variayoes de preyos das a¢es. 

Apesar de a pesquisa ter sido elaborada ha alguns anos o percentual nao 

deve ter sofrido mudanyas significativas, levando-se em considerayao que somente 

agora surge uma legislayao alterando a Lei das S/A levantando a questao sobre 

contabilizayao dos intangiveis. 

Como a contabilidade tern como urn dos seus objetivos o fornecimento de 

informayoes confiaveis e uteis para tomada de decisao, deve-se ater para 0 fato de 

que nao s6 o que e tangivel na contabilidade tradicional, mas tambem os intangiveis 

constituem parametros para melhor atribuiyao do real valor de uma entidade. 

Martins (2001), sugere que o patrimOnio contabil de uma entidade deve 

refletir a soma dos custos de investimento, os quais devem englobar o desembolso 
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financeiro e o montante que represente o potencial futuro que tal investimento ira 

prover, que resultara no real valor mercadol6gico da empresa 

2.4 A VISAO NORMATIVA DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFCJ 

EM RELAQAO AOS A T/VOS INTANGIVE/S NAS DEMONSTRAQOES CONTABEIS 

0 CFC, revestido na func;ao de 6rgao de refen3ncia perante todo universo 

nacional em relac;ao a Contabilidade, atraves da edic;ao da resoluc;ao 1055 de 2005, 

criou o CPC (Comite de Pronunciamento Conb:lbil) para atraves dele manifestar-se 

sobre as movimentac;oes e avanc;os na tecnica de lanc;ar, avaliar e mensurar atos e 

fatos contabeis conforme cita claramente seu objetivo em seu art.3 (CPC, 2005): 

Art. 3° 0 Comite de Pronunciamentos Contabeis - (CPC) tern por objetivo o 
estudo, o prepare e a emissao de Pronunciamentos Tecnicos sobre 
procedimentos de Contabilidade e a divulgayao de informacoes dessa 
natureza, para permitir a emissao de normas pela entidade reguladora 
brasileira, visando a centralizacao e uniformizacao do seu processo de 
produy:io, levando sempre em conta a convergencia da Contabilidade 
Brasileira aos padrOes internacionais. 

0 CPC esta composto pelas entidades, que entre si acordam para 

elaborayao, amfllise e aprovayao dos pronunciamentos, abaixo conforme o disposto 

no art. 2 da resoluc;ao em questao (CPC, 2005): 

[ ... ] a- ABRASCA- Associacao Brasileira das Companhias Abertas; 
b- APIMEC NACIONAL - Associacao dos Analistas e Profissionais de 

lnvestimento do Mercado de Capitais; 
c- BOVESPA- Bolsa de Valores de Sao Paulo; 
d- CFC - Conselho Federal de Contabilidade; 
e- IBRACON - Institute dos Auditores lndependentes do Brasil; 
f- FIPECAFI - Funday:io Institute de Pesquisas Contabeis, Atuarias e 
Financeiras. 

A harmonizayao contabil esta cada vez mais proxima, e comprovadamente 

inserida no ambito contabil com a regulamentayao da MP 449 e das altera¢es na 

Lei 6.404 (Lei das S/A), 0 CFC ja vinha trabalhando quatro anos antes atraves do 
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6rgao CPC a filosofia dos envolvidos em Contabilidade, seja profissionais contabeis 

ou empresarios, para que fossem adequando seus relat6rios e demonstratives com 

vistas a harmonizac;ao que vi ria transformar e revolucionar as tecnicas contabeis. 

E diante da urgencia de elaborar demonstratives harmonizados 

internacionalmente, viu-se a necessidade de explanar a respeito dos ativos 

intangiveis, em virtude de ser uma referencia nos demonstratives contabeis no 

exterior, seja fiscal ou gerencialmente falando, e para tanto o CPC edita o 

Pronunciamento Tecnico n. 04 que discorre exclusivamente sobre o assunto, 

conforme abaixo citac;Oes de seu teor (CPC, 2008): 

[ ... ] 0 reconhecimento de um item como ativo intangivel exige que a 

entidade demonstre que ele atende: a definic;ao de ativo intangivel e os criterios de 

reconhecimento [ ... ) 

[ ... } Urn ativo intangivel deve ser reconhecido apenas se for provavel que os 
beneficios econOmicos futuros esperados atribuiveis ao ativo serao gerados 
em favor da entidade; e o custo do ativo possa ser mensurado com 
seguranr;:a. 
A entidade deve avaliar a probabilidade de gerar;:ao dos benetrcios 
econOmicos futures utilizando premissas razoaveis e comprovaveis que 
representem a melhor estimativa da administragao em relar;:ao ao conjunto 
de condir;:oes econOmicas que existirao durante a vida util do ativo. 
A entidade utiliza seu julgamento para avaliar o grau de certeza relacionado 
ao fluxo de beneficios econOmicos futures atribufveis ao uso do ativo, com 
base nas evid&ncias disponiveis no momenta do reconhecimento inicial, 
dando maior peso as evid&ncias extemas. Urn ativo intanglvel dave ser 
reconhecido inicialmente ao custo[ ... }. 

Em relayao a mensurayao dos intangiveis ap6s seu reconhecimento o 

pronunciamento determina (CPC, 2008): 

[ ... } A Estrutura Conceitual para a Elaborar;:ao e Apresentar;:ao das 
Demonstrar;:oes Contabeis que consta do Pronunciamento Conceitual 
Basico do CPC preve que a entidade pode, em determinadas 
circunstancias, optar pelo metoda de custo ou pelo metoda de reavaliagao 
para a sua poHtica contabil. Quando a opgao pelo metoda de reavaliagao 
nao estiver restringida por Lei ou norma legal regularmente estabelecida, a 
entidade dave optar em reconhecer urn ativo intangivel palo metoda de 
custo ou pelo metoda de reavaliagao, Caso urn ativo intangivel seja 
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contabilizado com base no metodo de reavaliac;ao, todos os ativos restantes 
da sua classe devem ser registrados utilizando o mesmo metodo, exceto 
quando nao existir mercado ativo para tais itens. Uma classe de ativos 
intangiveis e urn grupo de ativos com natureza e uso semelhante, dentro 
das operac;Oes da entidade. Os itens de uma classe de ativos intangiveis 
devem ser reavaliados simultaneamente para evitar a reavaliac;ao de 

apenas alguns ativos e a apresentac;ao de valores de outros ativos nas 
demonstrac;Oes contabeis, representando uma mistura de custos e valores 
em datas diferentes[ ... ). 

Sabre a baixa e ou eliminactao do ativo intangivel (CPC, 2008): 

[ ... ]0 ativo intangivel deve ser baixado: 
(a) por ocasiao de sua alienac;ao; ou 
(b) quando nao ha expectativa de benetrcios econOmicos futuros com a sua 
utilizac;ao ou alienac;ao. 
A importancia a receber pela alienayao de ativo intangivel deve ser 
reconhecida inicialmente pelo seu valor justo. Se esse pagamento for a 
prazo, o valor recebido deve ser reconhecido inicialmente pelo valor 
presente. A diferenc;a entre o valor nominal da remunerac;ao e seu valor 
presente deve ser reconhecida como receita de juros pela fluencia do prazo, 
refletindo o rendimento do valor a receber. 

A amortizac;ao de ativo intangivel com vida util definida nao termina quando 
ele deixa de ser utilizado, a nao ser que esteja completamente amortizado 
ou classificado como mantido para venda. 

0 pronunciamento ainda discorre sabre as mais variadas formas de 

reconhecimento dos ativos intangiveis alem de fomecer um apendice ilustrativo a 

interpretayao do mesmo ao final. 
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2.5 A MP 449 E SEUS REFLEXOS PERANTE A CONTABILIDADE DOS 

INTANGfVEIS 

A MP 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, 

publicada no Diario Oficial da Uniao em 28/05/2009, trouxe significativas alterac;oas 

na Lei n° 6.404/76. Na mudanc;a que abrange os principais reflexes contabeis, 

principalmente em seu artigo 178 que passou a vigorar da seguinte maneira 

(BRASIL, 2009): 

Art. 178 ............................ . 

§ 10 .................................. . 
I - ativo circulante; e 

II - ativo nao circulante, composto por ativo realizavel a Iongo prazo, 
investimentos, imobilizado e intangfvet. 
§ 20 ................................ . 
1- passive circulante; 

II - passive nao circulante; e 
ttl - patrimOnio trquido, dividido em capital social, reservas de capital, 

ajustes de avalia~ao patrimonial, reservas de lucros, a¢es em tesouraria e 

prejufzos acumulados. 

Por meio deste dispositive o ativo passa a ser composto pelo circulante e 

nao circulante. Com relac;ao ao circulante nao houve alterac;ao, pois ja era urn dos 

grupos do ativo. 0 nao circulante veio a substituir o que chamavamos de Ativo 

Realizavel a Longo Prazo e o Ativo Permanente, este subdividido em lnvestimentos, 

lmobilizado, Diferido e lntangivel. 

Esta mudanc;a destaca claramente a necessidade em se mensurar os 

intangfveis nas novas demonstrayaes contabeis das S/A. 

Segundo a mesma Lei, o artigo 183 passa a vigorar da seguinte forma 

(BRASIL, 2009): 
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Art. 10... ........................... , 
1- ................................. . 
aJ pe1o seu va1or JUSto, quando se tratar de aplicacOes destinadas a 
negociacao ou disponiveis para venda; e 

VI- (revogado); 

§ 1° Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justa: 

§ 2° A diminuicao do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangivel 
sera registrada periodicamente nas contas de: 

§ 3° A companhia devera efetuar, periodicamente, analise sabre a 
recuperacao dos valores registrados no imobilizado e no intangivel, a fim de 
que sejam: 

A alterac;ao inserida na alinea "a" do inciso I diz respeito unicamente a 

mencionar o "valor justo". No paragrafo primeiro passou-se a definir o valor justo ao 

que antes se definia como valor de mercado. Nos paragrafos 2° e 3° foi eliminada a 

expressao "diferido", por deixar de existir. 

0 ativo diferido foi eliminado das contas patrimoniais. Entretanto, ele poden~ 

continuar com o saldo que nao puder ser alocado a outro grupo de contas como o 

intangivel, imobilizado ou resultado. 

Diante destas alterac;oes na legislac;ao fica evidente a necessidade em se 

aprimorar para atender plena mente a harmonizac;ao contabil das demonstrac;oes. 
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3 CAPiTULO - METODOS E MODELOS DE MENSURACAO DOS ATIVOS 
INTANGiVEIS NAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

Regulamentayao a respeito de uma tecnica ideal para executar tal a9ao, a 

sociedade contabil ainda desconhece, porem levantamento feito atraves de pesquisa 

revela que diversos autores exemplificam e descrevem tecnicas que fomentam a 

possibilidade de realizar este procedimento contabil. 

Conforme Schmidt, Santos e Fernandes (2006) os primeiros metodos datam 

a partir do seculo XIX, por outro lado os mais recentes procuram avaliar os ativos 

intangiveis de forma residual, ou seja, obtendo-se o valor economico da empresa 

como urn todo e subtraindo-se deste o valor dos ativos tangiveis identificaveis, 

avaliados por varios criterios, conforme se demonstra a seguir: 

• Metodo de Lawrence R. Dicksee 

• Metodo de New York 

• Metodo de Hatfield 

• Metodo do Valor Atual dos Superlucros 

• Metodo de Custos de Reposiyao ou Gusto Corrente 

• Metodo do Valor Economico 

• Metodo do Valor de Realizayao 

• Metodo do Excesso de Valor Economico sobre o Valor 

corrente 

• Modelo Residual para Avalia9ao de Ativos lntangiveis 

• Modelo da Skandia 

• Modelo de Stewart 

• DIC (Direct Intellectual Capital methods) 

• MCM (Market Capitalization Methods) 

• ROA (Return on Assets Methods) 



29 

• SC (Scorecard Methods) 

A seguir destaca-se a operacionalidade de alguns deles. 

3. 1 FORMULAS E RECOMENDAQOES 

3.1.1 Metodo de Lawrence R. Dicksee 

Conforme Schmidt, Santos e Fernandes (2006), trata-se do metoda mais 

antigo conforme apresentado abaixo: 

Onde: 

G = Valor do Goodwill; 

LL= Luera Uquido; 

G = (LL-RA-i. AT)F 

RA = Remunerac;ao da Administrac;ao; 

i =Taxa de Juras Aplicaveis ao lmobilizado Tangivel; 

AT= Ativos Tangiveis; 

F= Fator multiplicativo para obtenc;ao do goodwill. 

A limitayao deste metoda esta para utilizac;ao do LL ao inves do fluxo de 

caixa e tambem nao define como se apuram o F e o i. Razoavel para empresas com 

crescimento estavel. 
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3.1.2 Metodo de New York 

Schmidt, Santos e Fernandes (2006), comentam metodo semelhante ao de 

Lawrence, pois data do mesmo periodo, a (mica diferen9a esta em utilizar o LL 

medio e nao do periodo corrente, conforme apresentado abaixo: 

G = (LL-RA-i. AT)F 

On de: 

G = Valor do Goodwill; 

LL = Lucro Liquido (media dos ultimos cinco anos); 

RA = Remunera~o da Administra9ao; 

i =Taxa de Juros Aplicaveis ao lmobilizado Tangivel; 

AT= Ativos Tangiveis; 

F = Fator multiplicative para obten9ao do goodwill. 

A limita9aO deste metodo e praticamente a mesma do metodo anterior: 

utiliza9ao do LL ao inves do fluxo de caixa e tambem nao define como se apura o F 

e o i. Razoavel para empresas com crescimento estavel. 

3.1.3 Metodo de Hatfield 

Ainda conforme Schmidt, Santos e Fernandes (2006), este foi o primeiro 

metodo a utilizar valores residuais, em fun~o disso e considerado o precursor doa 

atualmente utilizados, conforme apresentado abaixo: 

G=LL-RA-AT 
J 



On de: 

G = Valor do Goodwill; 

LL = Lucro Uquido; 

RA = Remunera~ao da Administra~ao; 

J = Taxa de Capitaliza~ao de Lucros; 

AT= Ativos Tangiveis; 
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A limitac;ao deste metodo tambem segue a descrita no metodo anterior: 

utilizac;ao doLL ao inves do fluxo de caixa e tambem nao define como se apura o j. 

Razoavel para empresas com crescimento estavel. 

3.1.4 Metodo do Valor Atual dos Superlucros 

Conforme Schmidt, Santos e Fernandes (2006), este metodo considera alem 

da taxa de desconto, o decrescimo gradativo do excesso de lucros, que se toma 

razoavel a medida que novos concorrentes ingressam no Mercado, conforme 

apresentado abaixo: 

Onde: 

G = Valor do Goodwill; 

k 

G = L (Llt-RA -i AT) 

t=1 (1+r)At 

Llt = Lucro Uquido no momento t, que seria decrescente; 

r =Taxa de desconto atribuido aos superlucros 

t = Oura~ao dos superlucros 



RA = Remunerac;ao da Administrac;ao; 

i =Taxa de Juro aplicavel ao imobilizado tangivel; 

AT= Ativos Tangiveis; 

k = Limite de durac;ao dos superlucros. 
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A limitayao deste metodo e praticamente a mesmas do metodo anterior: 

utilizac;ao doLL ao inves do fluxo de caixa e tambem nao define como se apura o i. 

Razoavel para empresas com crescimento estavel. 

3.1.5 Modelo Residual para avalia~ao de Ativos intangiveis 

Conforme Schmidt, Santos e Fernandes (2006), este modelo e o que melhor 

se enquadra nos moldes para mensurac;ao e contabilizac;ao do AI: 

t=n 

Al=1: FCFFt + FCFFn+11(WACCn-anl + Alci+PC -ATcc 

t=1 (1+WACC) (1+WACC)An 

Onde: 

AI = Valor dos ativos lntangiveis; 

Aiel = Valor dos ativos intangiveis que encontram o criterio legal e que nao estejam 

produzindo receita; 

A Tee= Ativos Tangiveis avaliados a custo corrente; 

FCFFt = Fluxo de caixa da empresa no ano t; 



33 

FCFF n+1 = Fluxo de caixa da empresa no primeiro ano seguinte ao periodo 

estavel; 

WACC = Custo medio ponderado do capital (kpl utilizando CAPM) *; 

WACCn = Custo medio ponderado do capital em urn estado estavel 

PC = Passivo circulante a valor de mercado; 

gn =Taxa de Crescimento no periodo de estabilidade. 

Este modelo e utilizado como padrao para os demais modelos de risco e 

retorno. Ideal para empresas com grande volume de bens e servi~os. 

*WACC = kpl [PU(PL+D+P)] + Kd [0/(PL+D+P)] + kap (P/(PL+D+P)] 

Onde: 

Kpl = Custo do Patrimonio Liquido; 

Kd = Custo das Dividas ap6s os impostos; 

Kap = Custo das a~oas preferenciais; 

PL = Patrimonio liquido a valor de mercado; 

D = Divida a valor de mercado; 

P = A~oes preferenciais a valor de mercado. 

3.1.6 Modelo Skandia 

Segundo Kuchler (2005): 

"urn dos principais trabalhos de referencia no ambito do Capital lntelectua' 
fora o estudo desenvolvido por Edvinsson e Malone. Tude comeyou no 

inicio de 1994, quando os lideres das organizayOes SKANDIA perceberam 
que havia uma serie de ativos que nao eram valorizados no Mercado .. ." 
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Ap6s seis anos o grupo SKANDIA se recuperou de urn prejuizo de 96 

mil hoes de d61ares em 1991, para urn lucre de 11 milhoes de d61ares em 1996, este 

desempenho impulsionou a mesma a continuar a investir nessa nova area, do 

potencial humane 

A partir de 1994, o grupo passou a publicar em anexo as demonstra96es 

financeiras semestrais, urn relat6rio denominado Navegator que relata a atividade do 

grupo na gestae dos ativos humanos, conforme imagem abaixo: 

AMBIENTE OPERACIONAL 

FONTE: Arnosti e Neumann (2003) 
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3.1. 7 Modelos de Sveiby 

DIC 

Estima o valor monetario dos ativos intangiveis pela identificayao dos seus 

varios componentes que, quando estimados, podem ser diretamente avaliados de 

maneira direta ou como urn coeficiente agregado. 

MCM 

Calcula a diferenya entre a capitalizayao de mercado de uma companhia e 

os ativos dos acionistas (stockholders'equity) como o valor de seus recursos 

importantes ou ativos intangiveis. 

ROA 

A media das receitas antes dos impostos de uma empresa em urn 

determinado periodo e dividida pela media de valor dos seus ativos tangiveis. 0 

resultado e o ROA (returno on assets - retorno sobre ativos), que e entao 

comparado com a media do seu segmento. A diferenya e multiplicada pela media 

dos seus ativos tangiveis para calcular a media anual de receita dos intangiveis. 

Dividindo a media superior pelo custo medio de capital ou uma taxa de juros, pode

se obter uma estimativa do valor dos Ativos lntangiveis ou Capital lntelectual. 
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sc 

Os varios componentes de ativos intangiveis ou do capital intelectual sao 

identificados e os indicadores e os deslocamentos predeterminados sao gerados e 

relatados nos scorecards ou como graficos. Os metodos do SC sao similares aos 

metodos de DIC, pois se espera que nenhuma estimativa sera feita sobre o valor 

monetario dos Ativos lntangiveis. Urn deslocamento predeterminado composto pode 

ou nao ser produzido. 

T a is metodos possuem vantagens diferentes. Aqueles que contemplam 

avaliac;Oes financeiras, como ROA e MCM, sao bastante uteis em fusoes e 

aquisic;oes e para avaliac;oes de Mercado. Eles podem tambem ser utilizados para 

comparac;oes entre empresas do mesmo segmento, ilustrando o valor financeiro dos 

ativos intangiveis, urn atrativo para muitos empresarios. Finatmente, porque eles sao 

construidos sobre bases contabeis tradicionais, tornam-se mais facilmente 

comunicados entre aqueles mais afeitos a contabilidade tradicional. Suas 

desvantagens sao que traduzir quase tudo em termos financeiros pode ser algo 

muito superficial. Os metodos ROA sao muito sensiveis as suposic;Oes das taxas de 

juros e de uso limitado para finalidades da gerencia abaixo do nivel do conselho de 

administrac;ao. Diversos deles sao de quase nenhum uso para organizac;Oes nao

lucrativas, departamentos internos e organizac;Oes do setor publico; fato 

particularmente verdadeiro para os metodos do MCM. 

As vantagens dos metodos de DIC e de SC sao que eles podem criar urn 

retrato mais detalhado da saude das corporac;oes mais do que as medidas 

financeiras, podendo ser facilmente aplicadas em todos os niveis de uma 

organizac;ao, pois medem eventos mais rapidamente, relatando-os de maneira muito 

mais acurada que as medidas financeiras puras. Justamente por nao exigirem 

medic;oes financeiras, sendo tambem muito uteis para as organizac;Oes nao

lucrativas, departamentos, empresas do setor publico e aquelas envolvidas em 

projetos sociais e do meio ambiente. 
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Nenhum metodo pode atender a todos os prop6sitos e necessidades; cada 

interessado deve selecionar o metodo mais recomendavel conforme seus 

prop6sitos, a situac;ao eo publico envolvido (interno e externo). 
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4 CAPiTULO ESTUDO COMPARATIVO DOS CRITERIOS DE 
RECONHECIMENTO, MENSURACAO E EVIDENCIACAO ADOTADOS NO 
BRASIL E EM OUTROS PAiSES 

Segundo Crisostomo (2009) no ambito internacional, verificou-se que 

persiste a falta de uniformidade, ao mesmo tempo em que esta harmonizacao de 

tratamento e questionada, ja no Brasil detectou-se uma carencia de formalizacao 

normativa relativamente aos fatores pesquisados ate a Lei 11638 de 2007 e o 

Pronunciamento Tecnico CPC 04, embora seja relevante ressaltar que ha urn 

numero relativamente elevado de empresas que ja evidenciam intangiveis desde 

2005 no Brasil. 

4.1 COMO OS ATIVOS /NTANG{VEIS SAO TRA TADOS EM DIFERENTES 

SISTEMAS CONTABEIS 

Ainda conforme Crisostomo (2009), sao tres os aspectos principais a serem 

considerados sobre os ativos intangiveis: 

• Definicao 

• Reconhecimento 

• Aspectos de Mensuracao 
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4.1.1 Definic;io 

Antes da promulgac;ao da Lei 11638 de 2007 e do Pronunciamento CPC 04 

nao havia definic;ao de ativo intangivel em instrumento Legal. Abaixo segue 

descric;ao que demonstra tal aspecto conceitual: 

Antes da Lei: 

Definic;ao de ativo intangivel ausente, referencia a ativos intangiveis sem 

conceituac;ao e uso de metodo conceitual real na linha do IASB. 

Depois da Lei: 

Nova redac;ao ao art. 179 da Lei 6404 de 1976 grafando que "os direitos que 

tenham por objeto bens incorp6reos destinados a manutenyao da companhia ou 

exercidos com esta finalidade, inclusive fundo de comercio adquirido", e atraves do 

Pronunciamento CPC 04, Item 8: "Ativo intangivel e urn ativo nao monetario 

identificavel sem substancia fisica" 
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4.1.2. Reconhecimento 

No aspecto do reconhecimento Crisostomo (2009) exemplifica conforme 

quadro abaixo como tern sido utilizado este criterio por varios paises: 

4.1.2.1 Reconhecimento de Ativos lntangiveis 

ADQUIRIDOS GERADOS INTERNAMENTE 

Paises e Registrado como Capitalizados Nao Capitalizados 
Organizacoes Ativo 

UNIAO EUROPEIA 

Alemanha P,G,O P,G,O 

Austria P,G,O P,G,O 

Belgica P,G,O P,O G 

Dinamarca P,G,O 0 P,G,O 

Espanha P,G,O P,O G 

Finlandia P,G,O P,O G 

Franca P,G,O P,O G,O 

Grecia P,G,O, P,O G 

Holanda P,G,O P,O G 

lrlanda P,G,O 0 P,G 

ltalia P,G,O 0 P,G 

Luxemburgo P,G,O P,O G 

Portugal P,G,O P,O G 

Suecia P,G,O P,O G 

Reina Unido P,G,O 0 P,G 

OUTROS PAISES 

Australia P,G,O P,O G 

Canada P,G,O 0 P,G 
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Japao P,G,O 0 P,G 

Noruega P,G,O P,O G 

Sufya P,G,O 0 P,G 

EUA P,G,O 0 P,G 

ORGANIZACOES 
SUPRA NACIONAIS 

IASB (IASC) P,G,O 0 P,G 

Uniao Europeia P,G,O P,O 

FONTE: Crisostomo (2009) 

NOT AS: 

P= Pesquisa e Desenvolvimento; 

G= Goodwill; 

0= Outros ativos intangiveis (Custos de Desenvolvimento, Software e Marcas e 

Patentes. 

E na questao do reconhecimento dos intangiveis antes e depois da Lei 

11638 de 2007, abaixo segue descrito comparativo segundo Crisostomo (2009): 

Antes da Lei: 

INTANGiVEIS ADQUIRIDOS: Goodwill 

INTANGiVEIS GERADOS INTERNAMENTE: Alguns gastos de P&D e Desembolsos 

a partir da fase de desenvolvimento de projetos que atendam requisitos de 

intangibilidade e perspectiva de gerar beneficios futuros 

Depois da Lei: 

INTANGiVEIS ADQUIRIDOS: Demais intangiveis 

INTANGiVEIS GERADOS INTERNAMENTE: Impedimenta de reconhecimento de 

marcas, titulos de publicac;oes, lista de clientes e outros itens similares 
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Os processos de reconhecimento e mensurar;ao de ativos intangiveis sao 

complexos e a busca de urn padrao tern objetivo de evitar a ador;ao de praticas 

muito diferentes que dificultem o processo de analise e avaliar;ao de empresas e 

tambem a comparar;ao entre elas. 

No Brasil o processo de reconhecimento de ativos intangiveis nao havia 

nenhuma referencia concreta ao metodo, ou processo de reconhecimento e 

valorar;ao para o grupo de Ativos lntangiveis. 

A NBCT 3.2 estabelece que os ativos intangiveis devam ser classificados 

no Ativo Permanente lmobilizado, ja com advento da Lei 11638 de 2007 fora criado 

o subgrupo Ativo lntangivel no Ativo Permanente, separando efetivamente esta 

categoria de ativos, todavia nem a NBCT 3.2 nem a Lei 11638 de 2007 explicitam 

que criterios devam ser considerados para que se reconhec;a urn ativo como 

intangivel nem determinam algum metoda de valorayao, segundo CRISOSTOMO 

(2009) 

4.1.3 Aspecto de Mensura~io 

Crisostomo (2009), descreve que dentro das pesquisas levantadas nos 

sistemas contabeis investigados por Stolowy e Jeny (1999 e 2001), os intangiveis 

adquiridos sao capitalizados palo seu valor de aquisiyao e os ativos intangiveis 

gerados internamente devem considerar alem do valor da capitalizar;ao, adicionar 

valor associado a seu potencial de geragao de beneficios futuros. Seja por aquisiyao 

ou gerado internamente, a mudanr;a de valor ocorre em ter situayaes: amortizar;ao e 

ou depreciayAo quando ocorre a diminuiyao do valor por desgaste e uso, e, 

reavaliayao para aumento de valor, em se comprovando que a vida util pode ser 

prorrogada. 
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Abaixo segue tabela exemplificando estes processos em paises do 

exterior: 

4.1.3.1 Processo de Contabilizac;ao Ativos lntangiveis no Exterior 

Diminuiyao Incremento 
de valor de Valor 

Amortizam Nao 
Amortizam 

Paises Por Ate 5 anos Ate 20 Ate Deprecia9ao Vida Otil Reavaliacao 
Vida a nos 40 llimitada 
Otil a nos 

UN lAO 
EUROPEIA 

Alemanha G,O 

Austria G,O 

Belgica P,G, P,G P,G,O 
0 

Dinamarca G,O G,O 

Espanha 0 p G 

Finlandia P,G P,G,O 

Franca 0 P,G G,O 

Gracia 0 P,G,O 

Holanda 0 P,G G 

lrlanda G,O G,O G,O G,O 0 

ltalia G,O 

Luxemburgo P,G, P,G 
0 

Portugal G,O P,G 

Suecia P,G, P,G,O G 
0 
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Reina Unido G,O G,O G,O G,O 0 

OUTROS 

PAiSES 

Australia P,O G 0 0 

Canada 0 G,O G,O 

Japao 0 G G 

Noruega P,G, P,G 

0 

Sul<;:a P,G, P,G,O 

0 

EUA G,O G,O 

ORG. SUPRA-

NACIONAIS 

IASB (IASC) 0 0 G,O 0 

Uniao P,G, P,G 0 
Europeia 0 

FONTE: Crisostomo (2009) 

Notas: 

P = Pesquisa e Desenvolvimento; 

G = Goodwill; 

0 = Outros Ativos 

No Brasil o processo de tratamento de mensuracao de valor de intangiveis 

antes e depois da Lei 11638 de 2007 segundo Crisostomo (2009): 

Antes da Lei: 

DIMINUICAO DE VALOR 

Amortizacao do Goodwill e Amortizayao de Gastos em P&D, alem da avaliacao da 

vida util do intangivel sem categorizacao e sem limites estabelecidos. 
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AUMENTO DO VALOR 

Sem especificayoes 

Depois da Lei: 

DIMINUICAO DE VALOR 

Amortizayao a partir do inicio da disponibilidade para uso do intangivel e revisao da 

vida util e metodo de amortizayao a cada exercicio social. 

OBS: Nao ha referencia explicita a vida util dos ativos intangiveis no texto Legal 

AUMENTO DO VALOR 

Atraves de reavaliayao, desde que nao haja restriyoes legais 

Ainda aproveitando o excelente artigo de Crisostomo (2009), cabe ressaltar 

o aspecto do numero relativamente pequeno (86) de empresas que tern evidenciado 

ativos intangiveis nao corresponderem completamente as empresas financeiras. 

Abaixo quadro sobre a distribuiyao setorial das empresas que evidenciam 

ativos intangfveis entre 2005 ate 2007, com destaque para as de maior percentual: 

4.1.4 Distribuic;io Setorial 

Setor Numero de empresas % 

Quimico 03 3,49 

Equipamentos Eletricos e 03 3,49 

EletroeletrOnicos 
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Siderurgia e Metalurgia 08 9,30 

Motores e Pe~as de 05 5,81 
Veiculos 

Papel e Celulose 01 1,16 

Editora de Jornais, Livros e 01 1,16 
Base de dados 

Textil e Cal~adista 10 11,63 

Industria de Produtos de 01 1,16 
Madeira e Afins 

Petr61eo, Gas e Blo- 06 6,98 
combustiveis 

MineraQao 01 1,16 

Produtos de Pedra e Vidro 02 2,33 

Industria de Brinquedos 01 1,16 

Alimentos e Bebidas 06 6,98 

Industria de Cosmeticos 01 1,16 

Energia Eletrica 18 20,93 

Suprimento de Agua e 03 3,49 

serviQos de Saneamento 

Telecomunica~oes 09 10,47 

ServiQOS de Transporte e 02 2,33 

Armazenagem 

Construyao 01 1,16 

Software e Dados e ServiQos 02 2,33 

de Informatica 

ServiQOS de SaUde 01 1,16 

Consultoria Especializada 01 1,16 

Total 86 100,00 

FONTE: Crisostomo (2009) 
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Fica claro atraves de analise ao quadro acima que a grande maioria das 

empresas que ja vern mensurando seus intanglveis, sao na maioria dos setores de 

serviyos essenciais, Petroquimicos, Vestuario e Alimentos, claramente nota-se que 

se tratam de neg6cios que estao em constante atividade, inovando e acompanhando 

a necessidade e demanda de tais produtos pela populayao, o que faz com que seus 

administradores e acionistas necessitem explanar em seus demonstratives como 

agem os intanglveis envolvidos em seus neg6cios que futuramente ampliara seu 

patrimonio. 
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5 CONCLUSOES 

Baseando-se no que menciona Crisostomo (2009), em artigo que transcreve 

a necessidade da discussao exposta nesta obra, onde retrata que apesar das 

polemicas que giram em torno do tratamento de ativos intangiveis e sua irremediavel 

harmonizagao, ja se observa alguma convergencia em alguns aspectos. 

Por exemplo, no Brasil, apesar dos avangos recentes obtidos com a 

promulgagao da Lei 11638 de 2007, somente com a publicagao do Pronunciamento 

Tecnico CPC 04/08 e que se obteve melhor formalizagao do tratamento a ser dado 

pelas empresas na contabilizagao de ativos lntangiveis. 

Ate entao nao havia, no conjunto de normas existentes, uma definigao formal 

e Legal de ativos lntangiveis, tampouco regras claras para seu reconhecimento e 

tratamento de mudanga de valor, apesar de varias empresas registradas na 

BOVESPA ja estarem reconhecendo e evidenciando em seus Balangos desde 2005 

seus intangiveis. 

Por fim, pode-se dizer que o sistema contabil brasileiro obtem agora com a 

promulgagao da Lei 11638 de 2007 aliados ao Pronunciamento Tecnico CPC 04/08, 

urn grande progresso no que se refere a questao de tratamento contabil dos ativos 

imateriais. 

0 trabalho ora apresentado representa o esforgo em exemplificar atraves de 

metodos existentes na bibliografia sobre o assunto, que e possivel adequar-se ao 

que a legislagao vern propondo com as recentes mudangas, cabe apenas ao 

profissional de contabilidade juntamente com empresarios e demais envolvidos na 

continuidade de seus neg6cios escolherem aquele que melhor possa retratar a 

realidade contabil-financeira dentro do Mercado. 

A presente monografia espera servir de ferramenta que auxilie os 

contabilistas, ao menos aqueles que relutam em se atualizar, a exercer a 

contabilizagao e mensuragao dos ativos intangiveis, haja vista, que a mudanga na 
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Legislacao como fora mencionado anteriormente; a proximidade da adequacao e 

harmonizacao as normas internacionais e o movimento mercado16gico cobrando 

maior transparencia dos relat6rios contabeis tendem a exigir dos contabilistas cada 

vez mais afinco no trato das informacoes altamente relevantes nos demonstrativos 

contabeis. 

Como se trata de urn assunto que ja vern sendo discutido ha quase uma 

decada, necessita de maior acompanhamento pelas entidades governamentais e 

6rgaos da Classe Contabil, para que regulamentem uma metodologia para 

reconhecimento e mensuracao dos intangiveis, pois ate entao dispomos de metodos 

nao regulamentados, que podem vir a ser questionados pelo Fisco por nao haver tal 

regulamentacao. 
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