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RESUMO 

Garcia, Francieli. Ativos lntangfveis - A importancia da mensuragao do capital 
intelectual nas empresas. 

0 presents trabalho monografico aborda quest6es relacionadas as contribuig6es das 
pessoas dentro das organizag6es sob diferentes prismas, levando em consideragao 
as tendencias mercadol6gicas que se descortinam atualmente, a representatividade 
dessas contribuig6es, as dificuldades que se apresentam no momenta da 
mensuragao desses valores e tambem as principais determinag6es legais 
envolvendo essa problematica sob o signa de ativos intangfveis. Ao Iongo de todo o 
trabalho sao relacionados conceitos consagrados a respeito do tema e revisao da 
literatura disponfvel com enfase para os esclarecimentos pertinentes ao Capital 
lntelectual seus componentes e o nfvel de interesse das empresas nesse tipo de 
ativo, alem de uma abordagem relacionada ao gerenciamento dos recursos 
intangfveis e sua orientagao para os bans resultados empresariais; tambem tratamos 
nesse trabalho a questao relacionada aos ativos intangfveis produzidos 
internamente dentro das organizag6es que sao inovag6es decorrentes do dia a dia, 
e vinculam-se intimamente as experiencias humanas acumuladas ao Iongo do tempo 
e que muito contribuem para o aperfeigoamento das atividades e estao, obviamente, 
ligadas a obtengao de beneffcios futuros. Ao final se e possfvel concluir que o papel 
dos recursos humanos dentro das organizag6es e insubstitufvel sejam quais forem 
as tecnologias existentes e as que ainda estejam por vir. 

Palavras-chave: Ativo intangfvel. Recurso humano. Capital intelectual. Mensuragao. 
Gerenciamento. 
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1 INTRODU<;AO 

Com a harmonizagao das normas brasileiras de contabilidade ao IFRS, deu

se papel de destaque a urn grupo especifico de ativos, que par serem tao 

claramente diferentes dos demais em sua natureza mereceram urn agrupamento 

proprio, estamos tratando aqui do ficou conhecido como Ativo lntangfvel. 

0 grupo denominado Ativo lntangfvel ganhou reconhecimento com o advento 

da Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, ainda assim, sabe-se que o estudo eo 

reconhecimento da importancia desta classe de bens nao e assim tao recente, uma 

vez que desde Platao e Arist6teles e demais fil6sofos que os sucederam existem 

estudos relacionados a essa classe de ativos tao peculiares, os intangfveis. 

Na atualidade, no entanto, o tema toma corpo e inumeros artigos e livros de 

grandes names da contabilidade tentam cercar, entender e estudar a abrangencia 

dessa importante classificagao contabil. 

A crescenta discussao sabre o tema dos ativos intangfveis tern como principal 

motivo a imensa representatividade de seus valores dentro das estruturas 

empresariais, nessa linha temos a seguinte contribuigao de Edvinsson e Malone 

(1 998, p. 22), que aceitam que "[ ... ] os ativos intangfveis surgiram em resposta a urn 

crescenta reconhecimento de que fatores extra contabeis podem ter uma importante 

participagao no valor real de urn a empresa". 

A importancia da discussao sabre essa tematica esta tambem intimamente 

relacionada a necessidade que as empresas sentem em ter o valor de seu 

patrimonio mensurado de forma a contemplar a realidade de seu potencial enquanto 

geradora de retorno satisfat6rio sabre os investimentos garantindo assim sua 

manutengao em urn mercado altamente competitivo como o que vivenciamos 

atualmente. 

Para tratar das questoes diretamente ligadas a criagao desse novo grupo 

contabil, o Ativo lntangfvel, dentro do cenario de harmonizagao de praticas contabeis 

brasileiras as pratica IFRS temos o CPC 04. 

Esse Pronunciamento Tecnico abarca questoes que vao desde, quando a 

entidade deve reconhecer urn bern como urn Ativo lntangfvel ate como se da 

mensuragao do valor contabil desses ativos. 

De acordo com o texto do CPC 04 temos que: ''Ativo intangfve/ e urn ativo nao 
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monetario identificave/ sem substancia ffsica", a preocupagao com a definigao muito 

bern delineada dos ativos intangfveis dos demais grupos de ativos representa a 

grande preocupagao do texto desse Pronunciamento, uma vez que a linha que 

separa os ativos ditos intangfveis de outros pode, em algumas situagoes, ser muito 

tenue. 

A complexidade que sugere a classificagao de alguns bens a esse grupo de 

ativos, em especial, os que sao desenvolvidos internamente pelo proprio capital 

intelectual da empresa, acrescenta ao exercfcio da profissao de contador uma 

dificuldade extra. No entanto, a grandeza das possibilidades profissionais que se 

descortinam diante desse tema aguga ainda mais o interesse dessa classe de 

profissionais por esse estudo. 

1.1 0 PROBLEMA DE PESQUISA 

0 tema especffico desse estudo esta no cerne da problematica relacionada a 
identificagao das contribuigoes do capital intelectual quando esse e aplicado no 

desenvolvimento de novas solugoes com intuito de trazer melhorias significativas 

ligadas a atividade fim da empresa e com expectativa de beneffcios futuros 

decorrentes dessas novas solugoes. 

Tal entendimento sugere que esses esforgos intelectuais por estarem 

intimamente relacionados a melhorias que agregam as suas entidades resultados 

perfeitamente mensuraveis, precisam, dessa forma, figurar de alguma maneira, nos 

demonstrativos de suas empresas. 

1.2 OBJETIVOS GERAIS 

Os objetivos desse trabalho monografico estao inseridos na ideia de 

demonstrar que a realidade competitiva a qual as empresas sao submetidas 

atualmente as colocou naturalmente em um cenario onde nao e mais possfvel 

somente avaliar uma companhia pelo valor financeiro de seus bens corporeos e seu 
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disponlvel. 

Precisam sim ser avaliadas dentro de urn contexto onde uma combinagao de 

fatores determina as suas possibilidades de colocagao mercadol6gica e, de maneira 

mais simplista, de concretizar bons e rentaveis neg6cios mantendo-se dessa forma 

saudavel. 

Nessa linha encaminha-se como objetivo primordial a necessidade de as 

empresas bern classificarem e valorarem seus ativos intanglveis sejam eles direitos 

advindos da reputagao que sua marca inspira ou efetivamente atraves das melhorias 

ou desenvolvimentos que nascem nas empresas atraves do conhecimento de cada 

urn de seus colaboradores e funcionarios. 

1.3 OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Os objetivos do presente trabalho sao: 

a) apresentar os principais motivos pelos quais a preocupagao com a 

possibilidade de mensurar a colaboragao do capital intelectual dentro das 

organizag6es permeia atualmente a estrategia das empresas; 

b) entender qual e a representatividade de ativos intanglveis dentro das 

organizag6es; 

c) compreender a dificuldade enfrentada pelas empresas no que tange as 

definig6es do que poderia ser classificado como ativo intanglvel. 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

0 interesse desse trabalho, obviamente, alem da conveniencia, tambem esta 

relacionado com o interesse crescenta das empresas em bern representar seus 

ativos eo valor agregado de seu capital intelectual, posicionando-se dessa forma de 

maneira mais competitiva e dando de fato a correta ideia de seus potenciais. 
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1.5 RELEV AN CIA DO ESTUDO 

A relevancia desse estudo esta relacionada, obviamente, alem da importante 

reuniao bibliognlfica sobre o tema dos ativos intangfveis, a ilustragao do momento 

economico atual. 

Momento o qual as empresas sao compelidas, sobretudo ap6s a promulgagao 

da Lei 11.638 e da divulgagao do CPC 04, a avaliarem seus ativos de maneira a 

aproxima-los o maximo possfvel da realidade, nesse contexto insere-se a avaliagao 

das contribuigoes do capital intelectual. 

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

1.6.1 Pesquisa bibliografica 

Com o objetivo de embasar os conceitos tratados nesse trabalho monografico 

o estudo esta pautado na pesquisa bibliografica, complementada por informagoes 

retiradas de outras fontes, e foi desenvolvido exclusivamente a partir de fontes 

primarias e secundarias ja elaboradas: Legislagao, livros e artigos que fornecem 

subsfdios para esclarecer, conceituar, identificar e expressar inovagoes inerentes 

aos ativos intangfveis. 

1.7 CRONOGRAMA DE TRABALHO 

0 cronograma pretendido para esse estudo conta com os seguintes itens a 

serem desenvolvidos nesta ordem para que se possa ao final atingir os objetivos 

propostos. 
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1.7.1 lntrodu~ao ao tema 

Visa posicionar o estudo dentro da realidade enfrentada hoje pelas empresas 

em relagao as necessidades de bern avaliarem seus patrimonios, apresentando 

tambem os principais conceitos relacionados a ativos, ativos intangfveis e capital 

intelectual. 

Alem da apresentagao do problema de pesquisa, os objetivos gerais e 

especfficos, a relevancia do estudo e metodologia a ser utilizada. 

1. 7.2 Revisao da literatura 

Tern a intengao de identificar e bern definir as particularidades e os limites que 

separam os ativos intangfveis dos demais ativos bern como conceitua-los segundo 

os principais expoentes e pensadores da contabilidade e os 6rgao reguladores 

existentes. 

1.7.3 Conclusoes e recomenda~oes 

Ao final desse estudo se pretende obter conclus6es que possibilitem uma 

compreensao mais clara do conceito de ativos intangfveis e, sobretudo demonstre a 

importancia de tratar com o devido cuidado essa peculiar classe de bens, provando 

que ela pode fazer a diferenga no sucesso das empresas. 
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2 CONCEITOS E DEFINI«;OES PERTINENTES AOS ATIVOS 

2.1 ATIVO: UM NOVO CONCEITO 

A definigao mais comum de ativo e de conjunto de bens e direitos 

pertencentes a uma entidade, no entanto, essa definigao e bastante limitada, uma 

vez que bens e direitos sao tao somente componentes do ativo e nao propriamente 

sua definigao. 

ludfcibus (1997, p. 136) define ativo como: 

A caracterfstica fundamental e a sua capacidade de prestar servigos futuros 
a entidade que os tern, individualmente ou conjuntamente com outros ativos 
e fatores de produgao, capazes de se transformar, direta ou indiretamente, 
em fluxos lfquido de entrada de caixa. 

Com a chegada da Lei no 11.638/07 temos urn conceito de ativo mais amplo 

admitindo-se inclusive que ativo e urn recurso controlado pela entidade (nao 

necessariamente a propriedade formal) como resultado de eventos passados e do 

qual se espera que resultem futuros beneffcios economicos para a entidade, 

acrescenta-se ainda que se nao houver expectativa de contribuigao futura direta ou 

indireta, ao caixa da empresa, nao existe o ativo. 

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

servigos ao Iongo do tempo. Esse fluxo de servigo pode ser: 

a) de consumo, a exemplo dos servigos de habitagao; 

b) monetario, isto e, dinheiro que pode ser utilizado para o consumo. 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 281-283) afirmam que "ativos sao 

essencialmente reservas de beneffcios futuros e mencionam igualmente o FASB 

"beneffcios economicos futuros provaveis, obtidos ou controlados por uma entidade 

em conseqOencia de transag6es ou eventos passados" e analisando a necessidade 

da existencia de direito especifico a beneffcios futuros ressaltam, novamente em 

conformidade com o FASB "o direito deve produzir urn beneficia positivo, os direitos 
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com beneffcios nulos ou negativos em potencial nao sao ativos, por exemplo, se urn 

predio tiver perdido seu valor como gerador de utilidade, seu unico valor residira no 

sucateamento dos materiais de que e composto". 

2.2 MENSURAQAO DE ATIVOS 

Outra grande fonte de reflexao e discussao entre os autores contemporaneos 

reside sobre a maneira de bern mensurar os ativos, uma vez que a mensura9ao e o 

processo de designar montantes quantitativos monetarios e assim sendo, uma das 

atribui96es basicas da informa9ao contabil. 

De maneira geral, e quase consenso entre as grandes fontes de consulta da 

informa9ao contabil que os atributos basicos da mensura9ao de urn bern sao: 

a) objetividade: demonstrar de forma clara e objetiva quais sao as regras e 

pressupostos utilizados para definir determinado montante relacionado a 

urn ativo; 

b) confiabilidade: a confiabilidade esta intimamente relacionada ao grau de 

objetividade aplicada. Urn sistema e considerado confiavel quando ele 

funciona da maneira que se espera, o mesmo ocorre com a informa9ao 

contabil, quanto mais proxima da realidade for a mensura9ao mais 

confiabilidade inspira esse sistema; 

c) oportunidade: uma informa9ao util e a que existe no momento oportuno, 

adequado; 

d) precisao: como a informa9ao contabil tern papel fundamental na tomada de 

decisao primar pela sua precisao e indispensavel; 

e) exatidao: a informa9ao deve ilustrar valores reais e verdadeiros; 

f) acuracia: a informa9ao deve ter uma probabilidade muito pequena de 

desviar da realidade. 

Alem dos conceitos acima citados ainda sobre a mensura9ao de ativos temos 

determina96es legais que discorrem sobre o fato, sobretudo ap6s o processo de 

Convergencia das Normas Contabeis Brasileiras para as Normas lnternacionais de 
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Contabilidade - IFRS, conforme segue: LEI 11.941/09 - 183. A companhia devera 

efetuar periodicamente, analise sobre a recuperagao dos valores registrados no 

imobilizado e no intangfvel a fim de que sejam: 

a) Registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houve decisao 

de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou 

quando comprovado que nao poderao mais produzir resultados suficientes 

para a recuperagao desse valor; 

b) Revisados e ajustados os criterios utilizados para a determinagao da vida 

util economica estimada e para o calculo da depreciagao, amortizagao e 

exaustao. 

Ainda na linha das mudangas relacionadas ao tratamento dispensado aos 

ativos das entidades ocorridas a partir da LEI 11638/07 e segundo o Comite de 

Pronunciamentos Contabeis (CPC) 27, segao 35 do Pronunciamento para Pequenas 

e Medias Empresas (CPC PME), bern como o ICPC 10, as empresas devem 

identificar a vida util economica estimada de seus ativos imobilizados e adotar esse 

prazo para fins de reconhecimento da depreciagao. 

Faz-se necessaria, ainda, estimar o valor que se espera realizar pela venda 

do bern ao fim de sua vida util (valor residual), visando nao depreciar esta parcela. 

As diferengas entre os valores calculados pelas taxas obtidas tecnicamente e 

aquelas admitidas pelas autoridades fiscais deverao ser ajustadas na apuragao do 

lucro real. 

Caso a diferenga entre os dois criterios nao seja relevante, ou se o proprio 

saldo do ativo imobilizado for imaterial em relagao ao ativo total ou patrimonio 

lfquido, justifica-se a manutengao das taxas admitidas pelas autoridades fiscais, 

tendo em vista a aplicagao do conceito de custo e beneffcio, pois a utilizagao de 

taxas de depreciagao diferentes ira requerer adaptag6es nos sistemas e a criagao de 

controles adicionais para apurar os ajustes na apuragao do lucro tributavel. 

As taxas de depreciagao admitidas para fins fiscais estao especificadas nas 

lnstrug6es Normativas da Receita Federal do Brasil de no 162, de 1998 e no 130, de 

1999. Cabe destacar que o regulamento do imposto de renda (RIR/99) assegura ao 

contribuinte o direito de reconhecer a depreciagao adequada as condig6es de 

depreciagao de seus bens, no entanto, exige que se faga prova dessa adequagao. 
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Se aceita como prova, laudos emitidos pelo lnstituto Nacional de Tecnologia. 

Segundo o ICPC 1 0 o valor residual e a vida util de urn ativo sao revisados 

pelo menos ao fim de cada exercfcio, e, seas expectativas diferirem das estimativas 

anteriores, a mudanga deve ser contabilizada como mudanga de estimativa contabil, 

segundo o Pronunciamento Tecnico CPC 23 - Polfticas Contabeis, Mudanga de 

Estimativa e Retificagao de Erro. 

Outro aspecto relevante e de vies conservador e a necessidade de reduzir o 

valor dos ativos (tangfveis e intangfveis) ao seu valor recuperavel, procedimento 

conhecido internacionalmente como impairment, previsto no CPC 01 e na segao 27 

do CPC PME. 

A norma preve que anualmente, diante de indicadores de desvalorizagao, a 

entidade deve apurar o valor de realizagao por venda ou uso e comparar o maior 

destes valores com o valor contabil. Se o valor contabil for superior a provisao a ser 

reconhecida, tendo como contrapartida o resultado do exercfcio. 

No Brasil convivemos com uma inflagao controlada, no entanto, nao se pode 

ignorar que o efeito acumulado ap6s alguns anos pode ainda ser significativo. 
) 

Ate o advento da Lei no 11.638, de 2007, essas distorg6es eram minimizadas 

at raves da reavaliagao de ativos. T odavia, o artigo 1 o deste dispositivo legal deu 

nova redagao ao artigo 182 da Lei n° 6.404, de 1976, eliminando a previsao legal 

para a constituigao de reserva de reavaliagao de ativos. 

0 ICPC 10, por seu turno, traz a possibilidade da mensuragao do ativo 

imobilizado, quando da adogao inicial do CPC 27, pelo criterio denominado custo 

atribufdo (deemed cost). Essa possibilidade alcanga tambem as pequenas e medias 

empresas, conforme previsto na segao 35 do pronunciamento especffico para estas 

sociedades. 

Ao adotar o custo atribufdo, a administragao devera indicar ou assegurar que 

o avaliador destaque a vida util remanescente e o valor residual previsto a fim de 

estabelecer o valor depreciavel e a nova taxa de depreciagao na data de adogao 

inicial. 

A contrapartida do ajuste deve ser registrada em conta do patrimonio lfquido, 

denominada "ajuste de avaliagao Patrimonial", cujo sal do devera ser reduzido pelo 

imposto de renda diferido passivo. 

Nos anos subsequentes, parte do saldo dessa conta sera periodicamente 

transferido para lucros acumulados, em montante identico a depreciagao e as baixas 
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referentes aos ativos imobilizados, objeto de atribuigao de novo valor. 

Esses valores deverao ser adicionados ao lucro lfquido para fins de apuragao 

do lucro tributavel. 

A norma nao exige a contratagao de especialistas para elaboragao dos laudos 

que suportarao os ajustes e avaliagoes tratados anteriormente, no entanto, devido 

aos aspectos tecnicos que os envolvem e recomendavel esse procedimento. Urn 

mesmo laudo pode solucionar varias questoes: impairment, custo atribufdo, novas 

taxas de depreciagao, valor residual dos ativos. Assim, e possfvel minimizar os 

custos com a contratagao de especialistas. 

Por fim, e importante ressaltar que a pratica contabil referente a inclusao das 

despesas financeiras no custo dos ativos imobilizados em construgao, quando for 

possfvel determinar que efetivamente a captagao destina-se a construgao do ativo, 

foi reafirmada pelo CPC 27. 

0 CPC PME segoes 17 e 25, por outro lado, visando simplificar as praticas 

contabeis para essas sociedades, determinam que o custo de emprestimos deva ser 

reconhecido como despesa no resultado no perfodo em que sao incorridos. 

Observa-se, portanto, que a mensuragao do ativo imobilizado reveste-se de 

complexidade para as quais as empresas devem se preparar, tanto do ponto de 

vista conceitual, quanto do ponto de vista de aplicagao pratica das normas, o que 

certamente envolve investimentos e adaptagao dos controles do ativo para gerar as 

informagoes necessarias. 
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3 CAPITALINTELECTUAL 

3.1 CONCEITO DE CAPITAL INTELECTUAL 

A questao relacionada ao capitallntelectual, enquanto tema de estudos, nao e 

recente. Ja na decada de 50, Peter Druck ja fazia referencias ao termo, no entanto, 

o conceito de Capital lntelectual desenvolveu-se a partir de uma abordagem 

empfrica que se dedicou a analisar elementos pertinentes a gera9ao de valores das 

organiza96es. 

De toda forma, a discussao acerca do tema relacionado ao conhecimento 

tomou propor96es mais evidentes no final do seculo XX, a partir das contribui96es 

de grande representatividade como as de Alvin Toffler (1990), e nas observa96es, 

novamente, de Peter Drucker ( 1981) que tratam a questao da crescenta valoriza9ao 

do conhecimento. 

Para Edvinsson e Malone (1998) capital intelectual e urn capital nao financeiro 

que representa a lacuna oculta entre o valor de mercado e o valor contabil. Sendo, 

portanto, a soma do Capital Humano e do Capital Estrutural. 

Ja para Stewart (1998, p. 13) o capital intelectual "constitui a materia 

intelectual - conhecimento, informa9ao, propriedade intelectual, experiencia que 

pode ser utilizada para gerar riqueza. E a capacidade mental coletiva". 

Logo, admite-se o Capitallntelectual, como o conjunto de valiosos intangfveis 

que ao serem elevados a categoria de conhecimento e colocados em pratica 

agregam valor as organiza96es, permitindo sua continuidade. 

Dentro do contexto organizacional podemos definir capital humano ou 

intelectual como o conjunto de conhecimentos, habilidades e experiencias que os 

empregados carregam consigo quando voltam para suas casa, e urn tipo de 

conhecimento que e intrfnseco ao ser humano e esta intimamente relacionado a 

reuniao de experiencias ja vivenciadas por cada urn dos indivfduos. 

Alguns exemplos que podemos citar sao: criatividade, conhecimento sobre 

algum produto determinado, motiva9ao, lealdade, satisfa9ao e capacidade de 

trabalho em equipe, interesses, hist6rico de experiencias anteriores, etc. 

Na realidade, inumeros sao os conceitos para definir Capital lntelectual, para 
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0 Capital intelectual de uma organiza~ao e a posse do conhecimento, 
experiencia aplicada, tecnologia organizacional, relacionamento com os 
consumidores e habilidades profissionais que provem vantagens para ela no 
mercado. 

Na reuniao de todos esses conceitos pode-se perceber que invariavelmente 

todos convergem para uma mesma visao de interpretagao do tema e evidenciam a 

linha que une fortemente o Capital lntelectual e a manutengao das empresas, 

mesmo que muitos desses conceitos datem de mais de 20 anos atras sao atuais 

ainda para nossos dias, pais, foram prenuncios do que hoje e diferencial 

mercadol6gico e principal dilema de mensuragao dentro dos sistemas econ6micos e 

organizacionais. 

A seguir apresenta-se um quadro onde se verificam contribuig6es importantes 

acerca do desenvolvimento da ideia de Capital lntelectual 

PERiODO 
lnicio de 1980 

Metade de 1980 

Final de 1980 

lnicio de 1990 

Metade de 1990 

FATO 
No~ao geral do valor do ativo intangfvel. 
Surge a Era da informa~ao e a diferen~a entre o valor de mercado e o valor 
contabil come~a a ser percebida pelas organiza~6es. 

Primeiras tentativas dos gerentes e consultores para construir metodos de 
mensura~ao do capital intelectual. 

lniciativas sistematizadas de mensurar e relatar o capital intelectual para as 
partes externas. Em 1990, Skandia AFS nomeia Leif Edvinsson Diretor do 
capital intelectual. Esta e a primeira vez que o capital intelectual e 
gerenciado de maneira formal pela organiza~ao. Kaplan e Norton 
introduzem o conceito de Balanced Scorecard em 1992. 

Nonaka e Takeuchi (1995) apresentam sua alta influencia no trabalho sabre 
a cria~ao de conhecimento organizacional. E lan~ada em 1994 uma 
simula~ao na Celemi sendo o primeiro produto a permitir a compreensao da 
importancia dos intangfveis. Um suplemento ao relat6rio anual da Skandia 
e produzido focado na avalia~ao do capital intelectual. Outra sensa~ao e 
causada em 1995 quando a Celemi utiliza a auditoria do conhecimento para 
oferecer detalhes da avalia~ao do seu capital intelectual. Pioneiros do 
movimento do capital intelectual publicaram livros como Kaplan e Norton, 
1996; Edvinsson e Malone, 1997; Sveiby, 1997. 

0 capital intelectual se tornou um assunto popular entre 
Final de 1990 ate hoje pesquisadores e em conferencias academicas, escritores e 

outros interessados no assunto. 

Quadro 1 - Evolu~ao cronol6gica do desenvolv1mento das 1de1as relac1onadas ao cap1tal 1ntelectual 
Fonte: Adaptado de Guthrie (2001 ). 
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3.2. COMPONENTES DO CAPITAL INTELECTUAL 

Apesar da grande quantidade de conceitos uma caracterfstica comum a 

maioria das definig6es e a divisao do Capital lntelectual em tres componentes: 

Capital Humano, Capital Estrutural e Capital Relacional, conforme pode ser 

observado no quadro abaixo. 

CAPITALHUMANO CAPITAL RELACIONAL (OU DE 
CLIENTES) 

• Know-how • ACORDOS DE FRANQUIAS 

• Educac;ao • Clientes 

• Qualifica<;ao vocacional • Fidelidade do cliente 

• Conhecimento relacionado ao trabalho • Names de companhias 

• Avaliac;6es ocupacionais • Pedidos em carteira 

• Avalia<;6es psicometricas • Canais de distribuic;ao 

• Competencias relacionadas ao trabalho • Colaborac;6es comerciais 

• fmpeto empreendedorfstico, inovatividade, • Acordos de Licenciamento 

capacidades proativas e reativas, mutabilidade • Contratos Favoraveis 

CAPITAL ORGANIZACIONAL (OU ESTRUTURAL) 

PROPRIEDADE INTELECTUAL ATIVOS DE INFRA-ESTRUTURA 

• Patentes 

• Direitos autorais 

• Direitos de projeto 

• Segredos industriais 

• Marcas registradas 

• Filosofia gerencial 

• Cultura corporativa 

• Processes gerenciais 

• Sistemas de informac;ao 

• Sistemas de rede 
Quadro 2 - Componentes do capital intelectual 

Fonte: Pacheco (2005). 

Temos que o Capital Humano e a capacidade intelectual e competencia dos 

funcionarios, ou seja, as caracterfsticas que sao inerentes aos seres humanos. 

0 capital estrutural, que por sua vez pode ser subdividido em capital de 

inova<(ao, capital organizacional e capital de processos correspondendo, dessa 

forma, ao potencial da estrutura interna da empresa 

Ja o Capital Relacional que esta atrelado ao nfvel de relacionamento da 

empresa com a comunidade que a cerca com seus fornecedores, seus parceiros e 

clientes. Baseados nesta estrutura proposta, a seguir, serao apresentados os 

principais aspectos de cada um dos componentes do capital intelectual. 
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3.2.1 Capital humano 

0 conceito de Capital Humano apareceu pela primeira vez na decada de 50 

atraves de Theodore Schultz que se formou em Agricultura e fez doutorado em 

Economia. Junto de Arthur Lewis recebeu o Premia Nobel de Economia, por seu 

projeto sabre o desenvolvimento economico, voltado para a economia agricola tal 

trabalho gerou grande impacto em diversas partes do mundo. 

Schultz analisou a recuperagao da Alemanha e do Japao ap6s o fim da 

segunda guerra mundial e chegou a conclusao que a razao principal do sucesso na 

recuperagao desses pafses se deveu ao fato de terem uma populagao saudavel e 

educada. Sua analise concluiu que a educagao torna as pessoas mais produtivas e 

a saude contribui para o retorno do investimento feito na educagao. 

Segundo Stewart (1998, p. XIII), "o capital intelectual constitui a materia 

intelectual - conhecimento, informagao, propriedade intelectual, experiencia - que 

pode ser utilizada para gerar riqueza". 

De toda forma o capital humano pode ser entendido como o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que as pessoas detem, e que derivam de 

experiencias passadas que sao unicas de cada individuo, essas caracterfsticas 

fazem do Capital Humano o bem mais precioso das organizag6es, pois e somente 

trabalhando na retengao e manutengao dos talentos humanos que ele pode ser 

adquirido. 

A ideia de que o homem carrega consigo o seu bem maior, que nao e outro, 

senao a sua forga de trabalho e as habilidades a ela atreladas que sao unicas 

inconfundfveis e insubstitufveis de cada ser humano, torna vulneravel a relagao 

homem X organizagao, pois, apesar de o progresso das empresas estar intimamente 

relacionado com as habilidades humanas que dela fazem parte, bem gerenciar o 

fator humano nem sempre e tarefa facil. 

3.2.2. Capital estrutural 

0 Capital Estrutural pode ser entendido como sendo a infra-estrutura 
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empresarial, escrit6rios, computadores, vefculos, sistemas administrativos, rotinas, 

cultura, softwares, dentre outros itens que de alguma maneira servem de apoio ao 

trabalho do humano e de infra-estrutura 16gica para fazer a empresa funcionar. 

Para Silva e Filho (2004) o capital estrutural e o conhecimento que nao vai 

para casa depois do expedients, eo conhecimento contido e retido, o conhecimento 

de propriedade da empresa. 

Nas palavras de Stewart (1997, p. 98) temos que capital estrutural: 

Pertence a empresa como um todo, pode ser reproduzido e dividido. Parte 
do que pertence a categoria de capital estrutural tem direito aos direitos 
legais de propriedades: tecnologia, invengoes, dados, publicagoes e 
processos, podem ser patenteados, ter seus direitos autorais registrados ou 
ser protegidos por leis de comercios secretas: podemos vende-los e 
podemos processar qualquer um que os utilize sem permissao. 

A analise do capital estrutural encontra sua essencia ao considerarmos que 

ate mesmo as pessoas mais inteligentes necessitam de mecanismos que montem, 

acondicionem, organizem e distribuam os frutos de seu pensamento. 

A organizagao das informagoes produzidas internamente atraves das pessoas 

que participam da organizagao pode converter todo o conhecimento em recursos 

que proporcionem algum retorno para a empresa. 

Neste sentido, o capital estrutural proporciona meios para transmitir o 

conhecimento interno da organizagao aos clientes, organizando os recursos da 

empresa, apoiando e ampliando as ideias e o trabalho, fornecendo informagoes que 

ajudem a realizar urn trabalho melhor (STEWART, 1997). 

3.2.3 Capital relacional 

0 Capital Relacional diz respeito a rede de relacionamentos que a 

organizagao cultiva, sejam seus clientes, fornecedores, parceiros, imprensa, 

comunidade que a cerca, governo, qualquer elemento que mantenha vfnculos com a 

instituigao, a excegao dos funcionarios, e que com ela se relacione ou de alguma 

maneira exerga influencia em seus neg6cios. 

Para Terra e Fraga (2004) o Capital Relacional e definido como a soma de 
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todos os recursos ligados as relag6es externas das empresas, consumidores, 

fornecedores, parceiros e investidores. 

A capacidade das empresas de bern atender seus clientes, que o foco de 

qualquer organizagao seja quais forem seus clientes, e que determina o valor de seu 

Capital Relacional, eo born atendimento depende de toda a rede de relacionamento 

envolvida. 

Essa rede de relacionamentos se bern estruturada e de fundamental 

importancia para o sucesso das organizag6es, pois, compreende tambem elementos 

formadores de opiniao que podem influenciar positivamente o marcado que a 

empresa se propos a atuar. 

3.3 GERENCIAMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL 

Na era da globalizagao onde inovagao e a capacidade de criagao sao 

diferenciais muito competitivos, e a demanda por produtos e servigos altamente 

desenvolvidos e tecnol6gicos e cada vez maior, as empresas conseguem perceber 

claramente que ao contrario de outro momento da historia, a atualidade as imprime o 

fator humano como principal ativo. 

Assim sendo, a necessidades de identificar, desenvolver e reter talentos 

humanos forga as empresas a inovarem e renovarem a cada dia em suas 

estrategias e planejamentos em relagao ao gerenciamento de capital intelectual, o 

que leva a mudangas significativas tambem no modo como essas empresas avaliam 

os fatores que refletem a performance de seus neg6cios. 

Urn exemplo de sucesso na gestao de Recursos Humanos e a empresa 

Google, companhia que e reconhecida como uma das empresas mais bem

sucedidas da internet e que faturou globalmente em 2009 mais de 23,6 bilh6es de 

d61ares. Segundo a gerente de RH da America Latina, Monica Santos "o diferencial, 

seguramente, e o ambiente. Alem de todas as atividades ludicas, voltadas a fazer 

com que as pessoas se divirtam e trabalhem ao mesmo tempo, temos uma serie de 

espagos de convivencia" 

A estrategia da Google e investir em urn ambiente de trabalho descontrafdo e 

colaborativo como forma de estimular a individualidade de cada profissional. 
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Diversas podem ser as estrategias adotadas pelas empresas em seu 

gerenciamento de RH sempre no intuito de atingirem seus objetivos, segundo 

Pacheco (2002, p. 17) o RH e definido como "urn sistema estruturado para 

transformar entradas (recursos humanos) em safdas (servigos humanos)". Tal 

raciocfnio nos permite concluir que existe urn fluxo invisfvel delineado na relagao 

empresa funcionario, onde ambas as partes fazem seus investimentos e aguardam 

as respectivas recompensas pelo born trabalho desempenhado. 

3.4 CAPITAL INTELECTUAL E PROGRESSO EMPRESARIAL 

A relagao do capital intelectual e da performance organizacional e muito 

estreita sobretudo em uma era em que as mudangas na economia, na polftica e na 

sociedade ocorrem na velocidade do pensamento e a inovagao cerca o mundo 

empresarial e nesse cenario que descortina-se a ideia de que a aquisigao e 

manutengao de conhecimentos passam a ser urn poderoso diferencial competitivo 

para a sobrevivencia das organizagoes. 

Antunes (2000 p. 18) bern observa a o perfodo de transigao que vivemos hoje: 

Esse perfodo de gradativas mudangas, nao s6 no Brasil, mas tamb8m na 
economia mundial, vivenciado mais intensamente nas ultimas decadas, vern 
sendo apontado por varios estudiosos do assunto como um perfodo de 
transigao de uma Sociedade Industrial para uma Sociedade do 
Conhecimento. Pais, aos demais recursos existentes, e ate entao 
valorizados e utilizados na produgao - terra, capital e trabalho - se junta o 
conhecimento, alterando, principalmente, a estrutura economica das nag6es 
e, sobretudo, a forma de valorizar o ser humano, ja que s6 este detem o 
conhecimento. 

Ainda que o cenario seja de mudangas e inovagoes algumas necessidade sao 

basica para que os Recursos Humanos possam trabalhar de forma direcionada e 

alinhada com as estrategias da organizagao, sobretudo no que se refere a 

comunicagao interna, e necessario que as companhias estejam estruturadas de 

maneira a suprir as necessidades de informagao que as pessoas precisam para que 

possam realizar o trabalho que se espera delas. 

Para Chiavienato (2009) a Expressao Recursos Humanos refere-se as 

pessoas que participam das organizagoes e que nelas desempenham determinados 
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papeis. 

Para que cada urn dos elos da organizagao possa desempenhar seu papel de 

forma sincronizada e necessaria que se desenvolva o processo de comunicagao 

dentro das organizagoes, pais, s6 uma comunicagao efetiva constr6i as referencias 

necessarias para que as pessoas estejam envolvidas de forma efetiva na melhoria e 

no aperfeigoamento daquilo que fazem/produzem, assim como na criagao de urn 

futuro para si e para a empresa da qual fazem parte. 

Alem disso, segundo Holtz (2006, p. 32) "o processo de influencias recebidas 

pelos participantes de uma Empresa, durante todo o tempo em que se trabalha nela, 

e educagao". Deriva desse pensamento de Holtz (2006) a ideia de que e de 

fundamental importancia para o desenvolvimento humano e empresarial a troca de 

experiencias dentro da organizagao, pois, dessa troca de experiencias e que decorre 

o progresso. 

Soma-se ao poder das influencias ainda o fato de que para que os 

funcionarios incorporem a evolugao da empresa da qual fazem parte como uma 

missao pessoal a ser cumprida as organizag6es precisam saber lidar com a 

subjetividade, gerar comprometimento e investir em profissionais sensfveis a 

mudanga no ambiente, para isso o setor de RH precisa promover estfmulos e 

motivagao, alem de gerar taticas de sinergia onde seja possfvel entender que a 

relagao funcionario empresa e uma via de mao dupla. 

McClelland (1995) psic61ogo americana famoso pela Teoria da Motivagao fala 

sabre tres tipos de necessidades que supridas podem obter born desempenho nas 

pessoas que sao o Poder (posigao de influencia), afiliagao (afeto) e realizagao (auto

estima), segundo ele cada pessoa tern urn nfvel de necessidade diferente da outra, e 

e exatamente a particularidade de cada uma das pessoas que torna o ambiente 

empresarial alga vivo e suscetfvel a inovagao. 
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4 ATIVOS INTANGIVEIS 

4.1 OS ATIVOS INTANGfVEIS 

Antes de tratarmos de ativos intangfveis, propriamente ditos, se faz 

necessaria tragar o conceito de intangfvel: o termo intangfvel tern sua origem no 

latim "tangere" ou no grego "tango" que significa tocar, logo o termo intangfvel 

denota oposto, ou seja, o que escapa ao toque, que nao se pode apalpar. 

A definigao mais adequada, segundo ludfcibus, refere-se a Kohler (apud 

ludfcibus, 1997, p. 203) o qual define intangfvel como "ativos de capital que nao tern 

existencia ffsica, cujo valor e limitado palos direitos e beneffcios que, 

antecipadamente, sua posse confere ao proprietario". 

Assim por estes conceitos, pode-se entender que os ativos intangfveis sao 

aqueles sem existencia ffsica, nao possuindo subsU1ncias corp6reas, mas, geram 

resultados economicos positivos as entidades que estao ligadas. 

0 tema relacionado aos intangfveis tomou corpo nas ultimas decadas, pois, 

existe uma preocupagao cada vez mais constants entre os profissionais e 

pesquisadores do mundo inteiro que esta relacionada a diferenga que existe entre o 

valor economico de uma entidade e o valor registrado em suas informag6es 

contabeis, segundo o fndice mundial de avaliag6es emitido pela Morgan Stanley, o 

valor cotado das entidades que comp6e as bolsas de valores do mundo e em media, 

o dobro do seu valor contabil. 

A diferenga entre o valor contabil e o valor de negociagao dessas entidades, 

referida no paragrafo acima, cresceu ainda mais nos ultimos anos em fungao, 

especialmente, da grande representatividade de seus ativos intangfveis em relagao 

aos demais ativos dentro da composigao patrimonial dessas entidades. 

Dentre os fatores responsaveis por esse crescimento esta a recente onda de 

fus6es e incorporag6es ocorridas nas ultimas decadas, a expansao do setor de 

servigos por todo o mundo, a velocidade e extensao da mudanga tecnol6gica, 

especialmente no campo das tecnologias de informagao, a sofisticagao e a 

integragao dos mercados financeiros internacionais, alem e, sobretudo, a fonte de 

riqueza que provem da inteligencia humana e os recursos intelectuais. 
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Figura 1 - Componentes do valor de negociactao das empresas no mercado 
Fonte: A autora (201 0). 

28 

Desse cenario resultam problemas de como as entidades devem avaliar e 

tratar contabilmente esses ativos intangfveis. 

Porem, antes de tratarmos de assuntos relacionados a avaliagao de desses 

atiVOS intangfveis e importante delinearmos OS principais aspectos que determinam 

ou fazem de um ativo um intangfvel. 

Segundo CPC 04 temos: "A definigao de ativo intangfvel" requer que ele seja 

identificavel, para diferencia-lo do agio derivado da expectativa de rentabilidade 

futura (goodwil~, reconhecido em uma combinagao de neg6cios que e um ativo que 

representa beneffcios economicos futures gerados por outros ativos adquiridos em 

uma combinagao de neg6cios, que nao sao identificados individualmente e 

reconhecidos separadamente. Tais beneffcios economicos futures podem advir da 

sinergia entre os ativos identificaveis adquiridos ou de ativos que, individualmente, 

nao se qualificam para reconhecimento em separado nas demonstrag6es contabeis. 

Ainda sabre as principais caracterfsticas dos ativos intangfveis tem-se que: 

um ativo satisfaz o criteria de identificagao, em termos de definigao de um ativo 

intangfvel, quando: 

a) for separavel, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, 

transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com 

urn contrato, ativo ou passive relacionado, independents da intengao de 

uso pela entidade; ou 

b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, 

independentemente de tais direitos serem transferfveis ou separaveis da 
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entidade ou de outros direitos e obrigagoes. 

Conforms ja mencionado anteriormente, a entidade controla urn ativo quando 

detem o poder de obter beneffcios economicos futuros gerados pelo recurso 

subjacente e o poder de restringir o acesso de terceiros a esses beneffcios. 

Normalmente, a capacidade da entidade de controlar os beneffcios economicos 

futuros de ativo intangfvel advem de direitos legais que possam ser exercidos num 

tribunal. A ausencia de direitos legais dificulta a comprovagao do controls. No 

entanto, a imposigao legal de urn direito nao e uma condigao imprescindfvel para o 

controls, visto que a entidade pode controlar beneffcios economicos futuros de outra 

forma. 

De toda forma o reconhecimento de urn ativo como urn intangfvel ainda e a 

preocupagao mais basica relacionada a esse assunto, pois, obviamente todos os 

dias as entidades despendem recursos ou contraem obrigagoes com a aquisigao, o 

desenvolvimento, a manutengao ou o aprimoramento de recursos intangfveis como 

conhecimento cientffico ou tecnico, desenho e implantagao de novos processos ou 

sistemas, licengas, propriedade intelectual, conhecimento mercadol6gico, nome, 

reputagao, imagem e marcas registradas, porem, nem todos os itens descritos no 

acima se enquadram na definigao de ativo intangfvel. 

Urn ativo intangfvel devera ser reconhecido apenas se atender aos requisitos 

expostos abaixo: 

a) for provavel que os beneffcios economicos futuros esperados atribufveis 

ao ativo serao gerados em favor da entidade, segundo, o CPC beneficia 

futuro sera caracterizado se: "incluir a receita da venda de produtos ou 

servigos, redugao de custos ou outros beneffcios resultantes do uso do 

ativo pela entidade"; 

b) o custo do ativo possa ser mensurado com seguranga. 

Para que se possa ilustrar e fazer urn apanhado geral de todas as questoes 

envolvidas na definigao de urn ativo intangfvel estudadas ate o momento, temos, de 

forma resumida, o esquema abaixo: 



1- Foi desenvolvido internament e: 

Pode ser separado e vendido ou alugado 

para terceiros? 

2- Foi adquirido de terceiros: 

Ha direito.s contratuais a.treiados? 

._I_. E controlado pela empresa? 

. : ·.,~ .· ~ Existem direitos legais? 

GE) 

Beneficios Futuros: 

Receita ou uso? 

Figura 2 - Esquema de reconhecimento de ativos intangfveis 
Fonte: A autora (201 0). 
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4.2 DIFICULDADES ENFRENTADAS NA MENSURAQAO DE ATIVOS 

INTANGfVEIS 

Atualmente existe uma necessidade de se explicar, de forma diferente do 

passado, o desempenho da empresa. A contabilidade que mede o acumulo e a 

concentragao de capital de uma empresa e baseia-se em custos, diz exatamente 

quanta vale o ativo. 

Porem, esse modele de mensuragao nao se aplica para ativos intangfveis. 0 

custo da produgao do conhecimento - ativo intangfvel - esta muito menos 

relacionado ao seu valor ou prego do que a produgao de urn bern tangfvel. Portanto, 

investimentos em equipamentos e maquinas sao mais faceis de medir que 

investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento. 

A determinagao de regras claras em relagao o que pode ou nao ser 

considerado ativo intangfvel e sem duvidas urn grande passe na diregao de tornar 

mais proximo do valor de quotizagao das entidades e os valores registrados em seus 

livros contabeis. 
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No entanto, nao torna a tarefa pratica de bern mensurar esses ativo mais facil, 

uma vez que tanto a teoria contabil quanto as teorias sobre ativos intangfveis 

apresentam diversos problemas de ordem operacional. 0 grande problema que se 

evidencia com as teorias tradicionais e que alguns dos seus indicadores nao 

representam adequadamente a realidade das entidades. Ja a teoria do Capital 

lntelectual enfrenta a grande dificuldade da generaliza<;ao, pois alguns ativos 

intangfveis sao unicos a cada empresa. 

Apesar de existirem inumeras formulas matematicas empenhadas na arte de 

dotar de valor tiel esses ativos, inumeras fontes de informa<;ao convergem em 

harmonia com o que preconiza o 6rgao regulador CPC ao tratar destas questoes 

relacionadas as diferentes maneiras de bern mensurar urn ativo intangfvel. 

Tal informa<;ao fornecida pelo 6rgao regulador CPC permite compreender que 

o mercado, no caso em que para o bern que se deseja mensurar haja mercado, 

pode dar uma ideia muito adequada, ou uma estimativa muito proxima do real, 

sendo dessa forma uma fonte confiavel de informa<;ao. 

Ja para os casos em que nao haja mercado ativo entende-se que o valor justo 

seria a correspondents a quantia que a entidade desembolsou para possuf-lo e 

observar ainda de acordo com CPC 04 "Na apura<;ao desse valor, a entidade deve 

considerar o resultado de opera<;6es recentes com ativos similares". 

Existem ainda os casos em que o ativo e unico da entidade, nao havendo 

para ele comercializa<;ao em mercado ativo. 

Nesses casos a recomenda<;ao e que as pr6prias empresas desenvolvam 

tecnicas para bern se adaptem as suas caracterfsticas e possam dessa forma 

contribuir para encontrar o valor justo do bern, esses indicadores de mensura<;ao 

podem basear-se: 

a) utiliza<;ao de valores referencia ou outras indica<;6es que determinam a 

rentabilidade do ativo (tais como: receitas, participa<;ao de mercado e lucro 

operacional) ou fluxo de royalties que pode ser obtido com o licenciamento 

do ativo intangfvel a terceiros em opera<;ao sem favorecimento; ou 

b) a estimativa de fluxo de caixa futuro lfquido descontado gerado por esse 

ativo. 
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4.3 PORQUE TANTO INTERESSE EM ATIVOS INTANGfVEIS 

Tamanho interesse em ativos intangfveis atualmente se deve ao fato de que 

essa classe de bens cresceu fortemente nas ultimas decadas e tern feito a diferenga 

nas operag6es de negociag6es envolvendo empresas, por se tratar de item que 

agrega muito valor econ6mico as organizag6es. 

Na opiniao de Edvinson e Malone (1998, p. 22) "[ ... ] os ativos intangfveis 

surgiram em resposta a urn crescenta reconhecimento de que fatores extra 

contabeis pod em ter uma importante participagao no valor real de uma empresa". 

0 valor de mercado de uma empresa resulta da combinagao de seus ativos 

tangfveis e intangfveis, como sugere Stewart (2001) e e demonstrado na Figura a 

seguir: 

Ativos 
Tangfveis 

Figura 3 - Componentes de valor de mercado das empresas segundo Stewart 
Fonte: Stewart (2001 , p. 13) 

Outra importante razao para tamanho interesse das empresas em ativos 

intangfveis se deve ao fato de que as caracterfsticas ffsicas dos produtos podem ser 

copiadas rapidamente ao contrario das caracterfsticas intangfveis que dificilmente 

podem ser reproduzidas e ainda criam barreiras emocionais e filos6ficas contra a 

concorrencia, bern como vantagem competitiva sustentavel de Iongo prazo. 

Outra evidencia da importancia dos intangfveis e o crescimento do fndice 

valor de mercado sabre valor contabil (market-to-book ratio). Como bern observa Lev 

(2001 ), o fndice valor de mercado sabre valor contabil das empresas american as 
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cresceu de 1 (nos anos 80) para 6 (em 2001) e esse crescimento esta relacionado a 
grande valorizagao do prego das agoes nesses ultimos anos. 

Essa valorizagao, por sua vez, pode ser derivada da crescenta importancia 

que os investidores passaram a atribuir aos ativos intangfveis como a marca, a 

inovagao, os ativos humanos, entre outros. 

Alem de todos os motivos acima listados ainda soma-se o fato se que o valor 

dos intangfveis pode, por exemplo, servir de base para operag6es de fusao ou 

aquisigao. Tambem pode servir como base para operagoes de securitizagao ou 

garantias de emprestimos. 

4.4 REPRESENTATIVIDADE DOS INTANGfVEIS NAS ORGANIZAQOES 

Estudos realizados com empresas listadas em bolsa nos EUA e Europa 

revelam que, em media, 66% do valor de mercado destas empresas devem-se aos 

ativos intangfveis, em especial a marca. Por exemplo, o valor de mercado da Coca 

Cola e de mais de US$ 120 bilh6es de d61ares, enquanto a sua marca vale sozinha 

cerca de US$ 80 bilh6es 

Dentre as brasileiras urn estudo realizado pela JAM - Intangible Asset 

Management Consultoria, em parceria com a The Brander e Brand Finance, aponta 

as empresas brasileiras de maior valor de ativos intangfveis, ap6s o pior momento 

da crise mundial e tendencia de recuperagao economica. Pela ordem, as dez 

maiores sao: 

a) o Bradesco (R$ 51,3 bilh6es); 

b) a Petrobras (R$ 50,5 Bilh6es); 

c) o ltau Unibanco (R$ 48,2 bilhoes); 

d) a Ambev (R$ 43,4 bilh6es); 

e) o Banco do Brasil (R$ 39,7 bilh6es); 

f) a Vale (R$ 32,5 bilh6es); 

g) a Gerdau (R$ 15,8 bilh6es); 

h) a Vivo (R$ 11 ,3 bilh6es); 

i) a Natura (R$ 10,4 bilh6es); 
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j) o CSN (R$ 8,9 bilh6es). 

Para se ter ideia da representatividade, considerando-se apenas as dez 

listadas acima tem-se um total de R$ 401 ,4 bilh6es, ou seja, 23°/o de todo intangfvel 

das empresas listadas em bolsa no Brasil. 

No quadro abaixo temos a representatividade de ativos intangfveis, quando 

relacionado ao valor total de mercado, em diversos setores: 

Representatividade (%)do Valor dos lntangiveis no Valor de Mercado Total (Market Cap) das 
Empresas, por segmento da Economia (2007) 

EMPRESA o/o DE INTANGIVEL NO VALOR TOTAL DE 
MERCADO 

Mod a 77°/o 

3o. Setor 71% 

Internet 68% 

Consultoria e Servigos Profissionais 61°/o 

Educagao e Treinamento 59°/o 

Tecnologia da lnformagao 53% 

Farmaceutica 49% 

Bens de Consumo Nao Duraveis 47°/o 

Eletroeletronicos 45% 

Higiene e Beleza 43% 

Financeira 42°/o 

Telecom 41% 

Varejo 39% 

Saude 36°/o 

Textil 34% 

Qulmica 33°/o 

Qulmica 33°/o 

Seguros 32°/o 

Aviagao 31% 

Papel & Celulose 31% 

Energia 30°/o 

Siderurgia, Metalurgia, Mineragao 27% 

Atacado e Distribuigao 26°/o 

Atacado e Distribuigao 26°/o 

Petroqulmica 25°/o 

Petroqulmica 25°/o 

Automobillstica 8°/o 
.. 

Quadro 3 - Representat1v1dade percentual do valor de 1ntang1ve1s nas empresas por segmento da 
economia 

Fonte: Adaptado do site: <http//:www.administradores.com.br>. 
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No Quadro podemos observar o descolamento evidente entre o valor contabil 

e o de mercado das empresas. 

Mas, segundo pesquisas realizadas por empresas de consultoria 

independents, comparado a outros pafses, o Brasil ainda e urn pafs com forte 

presenga de empresas de capital tangfvel. Este valor representa apenas 0,6% da 

soma de todos os ativos intangfveis das empresas listadas em bolsa no mundo, uma 

pequena contribuigao considerando o porte do pafs. A media mundial e de 66% de 

ativos intangfveis como proporgao do valor de mercado das empresas em bolsa. 

4.5 A INCERTEZA RELACIONADA AOS INTANGfVEIS 

Os fatores que fazem de urn ativo intangfvel urn bern de diffcil reconhecimento 

e mensuragao estao atrelados principalmente a constante necessidade de inovagao, 

pois esses bens estao irremediavelmente atrelados a inovagao e, a inovagao e 

incerta por natureza, apenas alcangada com investimentos de risco em outros ativos 

intangfveis, como capital humano, tecnologia e pesquisa. 

Soma-sea isso ainda o fato de que, o que pode ser inovagao provavelmente, 

uma fonte de vantagem competitiva hoje, pode nao continuar sendo no futuro 

imediato, pois outras inovag6es podem ter sido desenvolvidas e a inovagao anterior 

tornar-se obsoleta antes mesmo que a entidade possa obter o retorno do 

investimento realizado. 

0 grau de incerteza relacionado ao retorno efetuado em inovag6es e tamanho 

que segundo Baruch (2000) a volatilidade de ganhos de pesquisa e desenvolvimento 

e, em media, tn3s vezes maior que a volatilidade de ganhos associados com 

investimentos ffsicos. 

Megido e Xavier (2003) consideram que com a velocidade brutal das 

inovag6es e de avangos tecnol6gicos, a "exclusividade" e temporaria e a tecnologia 

vira commoditie rapidamente. 

Alem da incerteza atrelada a inovagao, alguns estudos apontam tambem para 

o conflito contabil propriamente dito que pode decorrer, por exemplo, da 

subjetividade dos itens gerados internamente (goodwil~ que vai contra os princfpios 

contabeis da materialidade e substancia sobre a forma, e, devido a essa 
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subjetividade, encontram-se alguns problemas na sua avaliagao que ferem os 

princfpios da Prudencia e Confiabilidade. Como relata Schmidt e Santos (2002), 

podem ser de projegao do lucro ou do fluxo de caixa futuro; de definigao da taxa a 

ser utilizada; e de definic;ao do horizonte. 

Ormiston e Fraser (2000) argumentam ainda sabre a dificuldade de bern 

quantificar os ativos intangfveis dizendo que: 

Alguns fatos necessarios para avaliar uma empresa nao estao disponfveis 
nas Demonstragoes Financeiras. Entre estes, estao inclufdos os intangfveis 
tais como: relagoes entre empregados e gerentes, a moral e a eficiencia dos 
empregados, a reputagao da firma em relagao aos seus clientes, seu 
prestfgio diante a comunidade, a eficiencia da gestao, e o potencial de 
exposigao as mudangas na regulagao - como, par exemplo, esforgos em 
relagao ao meio ambiente. Essas caracterfstica impactam o sucesso de 
operagao de qualquer empreendimento tanto de maneira direta como 
indireta, mas sao diffceis de quantificar". 
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5 ATIVOS INTANGIVES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE 

5.1 GERAQAO INTERNA DE ATIVOS 

Se nao bastasse toda a complexidade inerente aos ativos adquiridos quer 

seja separadamente, quer seja em uma combinagao de neg6cios, ainda temos os 

ativos desenvolvidos internamente, que sao 0 principal foco de interesse deste 

trabalho, pois derivam da singular contribuigao pessoal de cada urn dos envolvidos 

em seu desenvolvimento. Segundo analises da literatura disponfvel e possfvel 

concluir que os ativos intangfveis gerados internamente sao os que possuem a 

maior dificuldade de identificagao de criterios que assim os qualifiquem, pois: 

a) se faz necessaria identificar se ativo intangfvel identificado gerara 

beneffcios economicos futuros esperados; 

E o mais complexo e trabalhoso de seria: 

b) determinar com seguranga o custo desse ativo internamente gerado com 

as contribuig6es fragmentadas de cada urn dos seus colaboradores. 

A maior dificuldade reside no fato de que nem sempre e facil separar o custo 

incorrido com a geragao interna de ativo intangfvel do custo da manutengao ou 

melhoria com as operagoes regulares (do dia-a-dia) da entidade. Muitas vezes torna

se complicado identificar com a seguranga necessaria o que de fato e incorporagao 

de urn novo ativo e o que e apenas uma manutengao rotineira ou uma melhoria 

simples de urn processo pre-existente. 

E invariavelmente em alguns casos, os custos podem englobar despesas 

operacionais e custos associados a manutengao ou incremento do goodwill da 

entidade. Para resolver esta questao, a Contabilidade classifica a geragao do ativo 

internamente em duas fases: a fase de pesquisa e a de desenvolvimento. Neste 

sentido, a Deliberagao N° 553 e a norma contabil internacional IAS38 preveem que, 

na fase de pesquisa, os gastos devem ser incorridos como Despesa do Exercfcio, e, 
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na fase de Desenvolvimento, o gasto deve ser reconhecido como Ativo lntangfvel se 

a entidade puder demonstrar os seguintes aspectos: 

a) viabilidade tecnica para concluir o ativo intangfvel de forma que ele seja 

disponibilizado para uso ou venda; 

b) intengao de concluir o ativo intangfvel e de usa-lo ou vende-lo; 

c) capacidade para usar ou vender o ativo intangfvel; 

d) forma como o ativo intangfvel ira gerar beneffcios economicos futuros. 

Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar tambem a existencia de 

mercado para os produtos do ativo intangfvel ou para o proprio ativo intangfvel ou, 

caso esse se destine ao uso interno, a sua utilidade: 

a) disponibilidade de recursos tecnicos, financeiros e outros recursos 

adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo 

intangfvel; e 

b) capacidade de mensurar com seguranga os gastos atribufveis ao ativo 

intangfvel durante seu desenvolvimento. 

A mensuragao desse tipo de ativo, desenvolvido internamente, nao segue 

nenhuma das regras pressupostas, pois ele possui caracterfsticas (micas e que 

muitas vezes nem ao menos se assemelham a algo que esteja disponfvel em 

mercado ativo, pode ser o resultado de uma serie de processos de diversos 

sistemas diferentes que quando reunidos geram o resultado que a empresa 

necessita. Ao reunirmos todos esses aspectos fica claro que nao se e possfvel tragar 

uma regra que seja verdadeira e valida a todas as entidades, o momenta requer 

julgamento e born senso das entidades e de cada profissional contabil inserido 

dentro de sua realidade diaria. 

5.2 EXEMPLOS DE ATIVOS INTANGfVEIS GERADOS INTERNAMENTE 

Comumente os ativos gerados internamente nas organizagoes derivam de 
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experiencias e necessidades com as quais os membros da empresa se deparam 

todos os dias. 

Podem surgir de dificuldades para se executar determinadas tarefas em que a 

solugao aplicada ja nao responde de forma satisfat6ria podem surgir tambem da 

interagao entre os envolvidos em que a troca de experiencia resulta em melhorias no 

processo, ou ainda quando as empresas se interessam em desenvolver novas 

solug6es para seus processes internos e resolvem investir em estudos que possam 

agregar valor as suas operag6es. 

As atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), em particular, 

constituem ativos intangfveis de grande importancia. Dependendo do setor de 

atividade, esse intangfvel possui importancia fundamental. As empresas do setor 

farmaceutico, por exemplo, encontram nessa atividade uma fonte essencial para a 

manutengao de suas vantagens competitivas e dos seus valores economicos, pois o 

setor farmaceutico vive de descobrir novas maneiras de manusear materiais obtendo 

desses resultados que sao formulas qufmicas posteriormente testadas patenteadas 

e produzidas em larga escala. 

De acordo com a taxonomia de Kayo (2002), as atividades de P&D sao 

classificadas como Ativos de lnovagao. Segundo Lev (2001, p. 55), a inovagao esta 

relacionada, principalmente, as atividades de pesquisa e desenvolvimento. Essa 

pesquisa pode ser pura, voltada ao desenvolvimento de novas ciencias e 

tecnologias, ou aplicada, voltada ao desenvolvimento de produtos e processes. Lev 

(2001) afirma que os investimentos nesses intangfveis contribuem de forma 

significativa para aumentar a produtividade da empresa. 

Empresas que trabalham com bens ou servigos que demandam alta 

tecnologia tambem costumam investir muito em P&D, criando equipes especificas de 

trabalho para focar no desenvolvimento de novas solug6es e investindo alto em 

ferramentas que simulam ambientes de testes identicos aos originais, onde se 

operam transag6es exatamente nos mesmos moldes das que ocorrem normalmente 

dentro da empresa. 

Conforme mencionado no item relacionado a mensuragao, para que a fase de 

desenvolvimento e os gastos a ela inerentes possam ser consideradas ativo 

intangfvel sao necessaries controles que permitam a comprovagao segura de que os 

custos registrados de fato estao atrelados os desenvolvimento do novo bern. 

Essas despesas capitalizadas relacionadas aos desenvolvimentos internos 
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retornam ao resultado atraves da amortizagao que se inicia assim que o novo bern 

desenvolvido e colocado em produgao, ou seja, assim que a empresa passa a poder 

usufruir de suas vantagens e obter seus beneffcios. 
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6 CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

Em linhas conclusivas entende-se que e do interesse e do objetivo desse 

trabalho o destaque de alguns aspectos que se julga serem os mais importantes 

dentro do contexto trabalhado. 

Ressalta-se prioritariamente a ideia de que os intangfveis possuem valor, e 

este valor e inerente a sua sinergia com outros ativos da empresa, ou seja, somente 

no conjunto de toda a empresa, em seus aspectos humanos, relacionais e 

estruturais e que se pode criar o ambiente propicio para a geragao de valor 

agregado que se espera dos intangfveis. 

Na linha dos investimentos em RH cabe ressaltar que o valor da contribuigao 

de cada urn dos indivfduos que compoe uma organizagao pode ser maximizado ou 

degradado de acordo com as polfticas e praticas de gestao aplicadas, a utilizagao de 

ferramentas estrategicas e o nfvel de taticas de incentive e motivagao para urn 

gerenciamento de capital humano orientado para os objetivos empresarias. 

Outro aspecto importante e a conclusao de que os intangfveis tern urn valor 

economico e dessa forma contribuem efetivamente para o valor real da empresa, 

assim sendo, nao e mais possfvel que as empresas trabalhem de forma alheia a 

importancia dessa informagao na composigao de seus demonstratives. Pois a 

ausencia de divulgagao destes investimentos nos relat6rios contabeis distorce o 

efetivo valor de sua magnitude e ainda pode acarretar perda de bons neg6cios ou 

ate mesmo perda de mercado. 

Em conformidade com esse raciocfnio, estao as alteragoes advindas com a 

Lei 11.638/2007 que propoe, entre outras coisas, alinhar parametres relacionados 

aos intangfveis e assim sendo, chega para agregar fatores que possibilitem as 

entidades ter urn caminho ou urn sentido a seguir no intuito maior de bern 

representarem seus ativos diante de urn mercado avido por informagoes cada dia 

mais precisas. 

Porem, o aspecto de principal destaque e ideia final deste texto nao poderia 

ser outra senao, o indiscutfvel valor do fator humano nas organizagoes, pois, ainda 

que se desenvolvam as mais inimaginaveis tecnologias que se estabelegam os mais 

automaticos dos processes, que se mecanize a maioria das atividades, ainda assim 

nada substituira o poder de criar, a arte de inovar e a vontade de fazer melhor que e 
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inerente ao ser humano e sao justamente essas caracterfsticas que fazem dele o 

protagonista nas historias de sucesso das organizag6es. 
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1. 0 objetivo do presente Pronunciamento Tecnico e o de definir o tratamento 
contabil dos ativos intangiveis que nao sao abrangidos especificamente em outro 
Pronunciamento. Este Pronunciamento estabelece que uma entidade deve 
reconhecer utn ativo intangivel apenas se determinados criterios especificados 
neste Pronunciamento forem atendidos. 0 Pronunciamento tambem especifica 
cotno mensurar o valor contabil dos ativos intangiveis, exigindo divulgay5es 
especificas sobre esses ativos. 

Alcance 

2. 0 presente Pronunciamento aplica-se a contabilizayaO de ativos intangiveis, 
exceto: 

(a) ativos intangiveis dentro do alcance de outro pronunciatnento; 
(b) agio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill ou fundo de 

comercio) surgido na aquisiyao de investimento avaliado pelo metodo de 
equivalencia patritnonial ou decorrente de combinayao de neg6cios~ 

(c) ativos financeiros, que atendatn a defini9ao de Instrutnentos Financeiros; 
(d) arrendatnentos mercantis dentro do alcance de outro pronunciamento; 
(e) direitos de explorayao de recursos minerais e gastos com a explorayao ou o 

desenvolvilnento e a extrayao de minerios, petr6leo, gas natural e outros 
recursos exauriveis similares; 

(f) ativos intangiveis de longo prazo, classificados como mantidos para venda, 
ou incluidos em urn grupo de itens que estejam classificados como mantidos 
para venda; 

(g) ativos fiscais diferidos; 
(h) ativos decorrentes de beneficios a etnpregados; e 
(i) custos de aquisiyao diferidos e ativos intangiveis resultantes dos direitos 

contratuais de seguradora segundo contratos de seguro. No caso dos ativos 
intangiveis, tnestno relacionados a contratos de seguro, os requerimentos de 
divulga9ao contidos neste Pronunciamento sao aplicaveis (itens 118 a 128). 

3. No caso de pronunciatnento que se refira a assunto especifico, prevalece o 
conteudo desse pronunciamento especifico. 

4. Alguns ativos intangiveis podetn estar contidos em elementos que possuetn 
substancia fisica, como urn disco (cotno no caso de software), documentayao 
juridica (no caso de 1icenya ou patente) ou em urn fihne. Para saber se utn ativo 
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que contetn elementos intangiveis e tangiveis deve ser tratado cotno ativo 
imobilizado ou como ativo intangivel, nos termos do presente Pronunciamento, a 
entidade avalia qual elemento e mais significativo. Por exemplo, urn software de 
uma maquina-ferratnenta controlada por computador que nao funciona sem esse 
software especifico e parte integrante do referido equipatnento, devendo ser 
tratado como ativo itnobilizado. 0 mesmo se aplica ao sistema operacional de urn 
computador. Quando 0 software nao e parte integrante do respectivo hardware, 
ele deve ser tratado como ativo intangivel. 

5. Entre outros, o presente Pronunciamento aplica-se a gastos com propaganda, 
marcas, patentes, treinatnento, inicio das operav5es (tambem denominados pre
operacionais) e atividades de pesquisa e desenvolvimento. As atividades de 
pesquisa e desenvolvimento destinatn-se ao desenvolvimento de conhecimento. 
Por conseguinte, apesar de poderem gerar urn ativo com substancia fisica (p.ex., 
urn prot6tipo ), o elemento fisico do ativo e secundario em relavao ao seu 
cotnponente intangivel, isto e, o conhecimento incorporado ao mesmo. 

6. No caso de arrendatnento financeiro, o ativo correspondente pode ser tangivel ou 
intangivel. Ap6s o reconhecimento inicial, o arrendatario aplica o presente 
Pronunciamento para a contabilizavao de urn ativo intangivel. Direitos cedidos 
por meio de contratos de licenciamento para itens como filmes cinematograficos, 
gravav5es em video, pe9as, tnanuscritos, patentes e direitos autorais se 
enquadram no presente Pronunciamento. 

7. As exclusoes do alcance deste Pronunciamento podem ocorrer no caso de 
determinadas atividades ou transav5es que sao tao especializadas que dao origetn 
a questoes que requerem tratatnento diferenciado. Essas questoes ocorrem na 
contabilizavao de gastos com a exploravao ou o desenvolvitnento e a extravao de 
petr6leo, gas e depositos minerais de industrias extrativas ou no caso de contratos 
de seguros. Portanto, o presente Pronunciatnento nao e aplicavel a tais atividades 
e contratos. Entretanto, este Pronunciamento aplica-se a outros ativos intangiveis 
utilizados ( caso do software) e a outros gastos incorridos (como os gastos pre
operacionais) por industrias extrativas ou seguradoras. 

Defini~oes 

8. Os termos abaixo sao utilizados no presente Pronunciamento cotn os seguintes 
significados: 

Mercado ativo e urn tnercado no qual se verificam as seguintes condiv5es: 

(a) os itens transacionados no tnercado sao homogeneos; 
(b) com prado res e vendedores dispostos a negociar podem ser encontrados a 

qualquer momento; e 

CPC_04 
4 



c~ ' ... ~<OMOT<Do 
PRONUNCIAMENTOS 
CONTABEIS 

(c) os prec;os estao disponiveis para o publico. 

Combinacao de neg6cios e o resultado de transac;oes ou outros eventos em que urn 
adquirente obtem o controle de u1na ou 1nais atividades e1npresariais diferentes. A 
obtenc;ao do controle pode ser alcanc;ada de diversas formas. 

Data de aguisicao de u1na combinac;ao de neg6cios e a data em que a adquirente 
obtem efetivamente o controle sobre a adquirida. 

Amortizacao e a alocac;ao sistematica do valor amortizavel de ativo intangivel ao 
Iongo da sua vida util. 

Ativo e urn recurso: 

(a) controlado por uma entidade como resultado de eventos passados; e 
(b) do qual se espera que resultem beneficios economicos futuros para a 

entidade. 

Valor contabil e o valor pelo qual urn ativo e reconhecido no balanc;o patritnonial 
ap6s a deduc;ao da amo11izac;ao acu1nulada e da perda por desvalorizac;ao. 

Custo e o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de 
qualquer outra re1nunerac;ao dada para adquirir urn ativo na data da sua aquisic;ao 
ou construc;ao, ou ainda, se for o caso, o valor atribuido ao ativo quando 
inicialmente reconhecido de acordo com as disposic;oes especificas de outro 
Pronunciamento. 

Valor amortizavel e o custo de urn ativo ou outro valor que substitua o custo, 
menos o seu valor residual. 

Desenvolvitnento e a aplicac;ao dos resultados da pesquisa ou de outros 
conhecitnentos em Uln plano OU projeto visando a produc;ao de 1nateriais, 
dispositivos, produtos, processos, sistemas ou servic;os novos ou substancialmente 
aprimorados, antes d~ inicio da sua produc;ao comercial ou do seu uso. 

Valor especifico para a entidade e o valor presente dos fluxos de caixa que uma 
entidade espera (i) obter co1n o uso continuo de u1n ativo e co1n a alienac;ao ao final 
da sua vida util ou (ii) incorrer para a liquidac;ao de urn passivo. 

Valor justo de u1n ativo e o valor pelo qual urn ativo pode ser negociado entre 
partes interessadas, conhecedoras do neg6cio e independentes entre si, com 
ausencia de fatores que pressionem para a liquidac;ao da transac;ao ou que 
caracterizem uma transac;ao co1npuls6ria. 
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Perda por desvalorizacao e o valor pelo qual o valor contabil de urn ativo ou de 
uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperavel (Pronunciamento 
Tecnico CPC 01 - Redw;ao ao Valor Recuperavel de Ativos). 

Ativo intangivel e urn ativo nao monetario identificavel sem substancia fisica. 

Ativo tnonetario e aquele representado por dinheiro ou por direitos a seretn 
recebidos em dinheiro. 

Pesquisa e a investigac;ao original e planejada realizada com a expectativa de 
adquirir novo conhecimento e entendimento cientifico ou tecnico. 

Valor residual de utn ativo intangivel e o valor estimado que uma entidade obteria 
com a venda do ativo, ap6s deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo ja 
tivesse a idade e a condic;ao esperadas para o fim de sua vida util. 

Vida utile: 

(a) o periodo de tempo no qual a entidade espera utilizar urn ativo; ou 
(b) o numero de unidades de produc;ao ou de unidades semelhantes que a 

entidade espera obter pela utilizac;ao do ativo. 

Ativo Intangivel 

9. As entidades freqlientemente despendetn recursos ou contraem obrigac;oes cmn a 
aquisic;ao, o desenvolvimento, a tnanutenc;ao ou o aprimoramento de recursos 
intangiveis cotno conhecimento cientifico ou tecnico, desenho e ilnplantac;ao de 
novos processos ou sistemas, licenc;as, propriedade intelectual, conhecimento 
mercadol6gico, nome, reputac;ao, imagem e marcas registradas (incluindo nmnes 
cotnerciais e titulos de publicac;oes ). Exetnplos de itens que se enquadratn ness as 
categorias amplas sao: softwares, patentes, direitos autorais, direitos sobre filmes 
cinematograficos, listas de clientes, direitos sobre hipotecas, licenc;as de pesca, 
quotas de importac;ao, franquias, relacionamentos cotn clientes ou fomecedores, 
fidelidade de clientes, participac;ao no tnercado e direitos de comercializac;ao. 

10. Nem todos os itens descritos no item anterior se enquadram na definic;ao de ativo 
intangivel, ou seja, sao identificaveis, controlados e geradores de beneficios 
economicos futuros. Caso UlTI item abrangido pelo presente Pronunciatnento nao 
atenda a definic;ao de ativo intangive1, o gasto incorrido na sua aquisic;ao ou 
gerac;ao intema deve ser reconhecido cotno despesa quando incorrido. No 
entanto, se o item for adquirido em utna combinac;ao de neg6cios, passa a fazer 
parte do agio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
reconhecido na data da aquisic;ao (ver itetn 67). 
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11. A defini<;ao de ativo intangivel requer que ele seja identificavel, para diferencia
lo do agio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill). 0 agio 
derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido em uma 
combina<;ao de neg6cios e urn ativo que representa beneficios economicos 
futuros gerados por outros ativos adquiridos em uma combina<;ao de neg6cios, 
que nao sao identificados individualmente e reconhecidos separadamente. Tais 
beneficios econcnnicos futuros podem advir da sinergia entre os ativos 
identificaveis adquiridos ou de ativos que, individualmente, nao se qualificam 
para reconhecimento em separado nas demonstra<;5es contabeis. 

12. Utn ativo satisfaz o criterio de identifica<;ao, em termos de defini<;ao de utn ativo 
intangivel, quando: 

(a) for separavel, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, 
licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com urn contrato, 
ativo ou passivo relacionado, independente da inten<;ao de uso pela entidade; 
ou 

(b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente 
de tais direitos serem transferiveis ou separaveis da entidade ou de outros 
direitos e obriga<;5es. 

Controle 

13. A entidade control a urn ativo quando de tern o poder de obter beneficios 
economicos futuros gerados pelo recurso subjacente e de restringir o acesso de 
terceiros a esses beneficios. Nonnahnente, a capacidade da entidade de controlar 
OS beneficios econotnicos futuros de ativo intangfvel advem de direitos legais que 
possam ser exercidos num tribunal. A ausencia de direitos legais dificulta a 
comprova<;ao do controle. No entanto, a itnposi<;ao legal de urn direito nao e utna 
condi<;ao imprescindivel para o controle, visto que a entidade pode controlar 
beneficios econ6tnicos futuros de outra forma. 

14. 0 conhecimento de mercado e o tecnico podem gerar beneficios econotntcos 
futuros. A entidade controla esses beneficios se, por exetnplo, o conhecimento 
for protegido por direitos legais, tais como direitos autorais, uma limita<;ao de urn 
acordo cotnercial (se pennitida) ou o dever legal dos empregados de tnanterem a 
confidencialidade. 

15. A entidade pode dispor de equipe de pessoal especializado e ser capaz de 
identificar habilidades adicionais que gerarao beneficios economicos futuros a 
partir do treinatnento. A entidade pode tambem esperar que esse pessoal continue 
a disponibilizar as suas habilidades. Entretanto, o controle da entidade sobre os 
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eventuais beneficios economicos futuros gerados pelo pessoal especializado e 
pelo treinamento e insuficiente para que esses itens se enquadre1n na defini<;ao de 
ativo intangivel. Por razao semelhante, raramente u1n talento gerencial ou tecnico 
especifico atende a defini<;ao de ativo intangivel, a nao ser que esteja protegido 
por direitos legais sobre a sua utiliza<;ao e obten<;ao dos beneficios economicos 
futuros, alem de se enquadrar nos outros aspectos da defini<;ao. 

16. A entidade pode ter uma carteira de clientes ou participa<;ao de mercado e esperar 
que, em virtude dos seus esfor<;os para criar relacionamentos e fidelizar clientes, 
estes continuarao a negociar com a entidade. No en tanto, a ausencia de direitos 
legais de prote<;ao ou de outro tipo de controle sobre as rela<;5es com os clientes 
ou a sua fidelidade faz com que a entidade normalmente nao tenha controle 
suficiente sobre os beneficios economicos previstos, gerados do relacionamento 
com os clientes e de sua fidelidade, para considerar que tais itens (p.ex. carteira 
de clientes, participa<;ao de mercado, relacionamento e fidelidade dos clientes) se 
enquadrem na defini<;ao de ativos intangiveis. Entretanto, na ausencia de direitos 
legais de prote<;ao do relacionamento com clientes, a capacidade de realizar 
opera<;5es com esses clientes ou silnilares por meio de rela<;5es nao contratuais 
(que nao sejam as advindas de uma combina<;ao de neg6cios) fomece evidencias 
de que a entidade e, mesmo assi1n, capaz de controlar os eventuais beneficios 
economicos futuros gerados pelas rela<;5es com clientes. Uma vez que tais 
opera<;5es tmnbem fomece1n evidencias que esse relacionamento com clientes e 
sepanivel, ele pode ser definido como ativo intangivel. 

Beneficia economico futuro 

17. Os beneficios econ61nicos futuros gerados por ativo intangivel pode1n incluir a 
receita da venda de produtos ou servi<;os, redu<;ao de custos ou outros beneficios 
resultantes do uso do ativo pela entidade. Por exemplo, o uso da propriedade 
intelectual em urn processo de produ<;ao pode reduzir os custos de produ<;ao 
futuros em vez de au1nentar as receitas futuras. 

Reconhecimento e mensura~ao 

18. 0 reconhecimento de urn item como ativo intangivel ex1ge que a entidade 
de1nonstre que ele atende: 

(a) a defmi<;ao de ativo intangivel (ver itens 8 a 17); e 
(b) os criterios de reconhecilnento (ver itens 21 a 23). 

Este requerimento e ap1icavel a custos incorridos inicialmente para adquirir ou 
gerar intemmnente urn ativo intangive1 e aos custos incorridos posterionnente para 
acrescentar algo, substituir parte ou recoloca-lo em condi<;5es de uso. 
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19. Os itens 25 a 32 tratam da aplica9ao dos criterios de reconhecimento de ativos 
intangiveis adquiridos separadamente, enquanto os itens 33 a 42 tratam da sua 
aplica9ao a ativos intangiveis adquiridos em u1na combina9ao de neg6cios. 0 
item 43 trata da avalia9ao inicial dos ativos intangiveis adquiridos por meio de 
subven9ao ou assistencia govemamentais; os itens 44 a 46, das permutas de 
ativos intangiveis; OS itens 47 a 49, do agio derivado da expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) gerado intemamente. Os itens 50 a 66 tratam do 
reconhecimento e mensura9ao micims dos ativos intangiveis gerados 
intemamente. 

20. A natureza dos ativos intangiveis implica, em muitos casos, nao haver o que ser 
adicionado ao ativo nem se poder substituir parte dele. Por conseguinte, a 
maioria dos gastos subseqtientes provavelmente sao efetuados para manter a 
expectativa de beneficios economicos futuros incorporados ao ativo intangivel 
existente, e nao atendem a defini9ao de ativo intangivel, tampouco aos criterios 
de reconhecimento do presente Pronunciamento. Ale1n disso, dificilmente gastos 
subseqtientes sao atribuidos diretmnente a determinado ativo intangivel em vez 
da entidade como urn todo. Portanto, somente e1n raras ocasioes os gastos 
subseqtientes (incorridos ap6s o reconhecimento inicial de ativo intangivel 
adquirido ou a conclusao de u1n gerado intemamente) deve1n ser reconhecidos no 
valor contabil de ativo intangivel. E1n confonnidade cmn o ite1n 63, gastos 
subseqtientes com marcas, titulos de publicay5es, logo1narcas, listas de clientes e 
itens de natureza si1nilar ( quer sejam eles adquiridos extemamente ou gerados 
intemamente) sempre sao reconhecidos no resultado, quando incorridos, uma vez 
que nao se consegue separa-los de outros gastos incorridos no desenvolvimento 
do neg6cio como urn todo. 

21. Urn ativo intangivel deve ser reconhecido apenas se: 

(a) for provavel que os beneficios econo1nicos futuros esperados atribuiveis ao 
ativo serao gerados em favor da entidade; e 

(b) o custo do ativo possa ser 1nensurado com seguranya. 

22. A entidade deve avaliar a probabilidade de gera9ao dos beneficios economicos 
futuros utilizando pre1nissas razoaveis e comprovaveis que representem a 1nelhor 
esti1nativa da administra9ao em rela9ao ao conjunto de condi9oes econo1nicas 
que existirao durante a vida 1itil do ativo. 

23. A entidade utiliza seu julgmnento para avaliar o grau de certeza relacionado ao 
fluxo de beneficios economicos futuros atribuiveis ao uso do ativo, coin base nas 
evidencias disponiveis no mo1nento do reconheci1nento inicial, dando 1naior peso 
as evidencias extemas. 

24. Urn ativo intangivel deve ser reconhecido inicialmente ao custo. 
CPC_04 
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25. Normalmente, o prec;o que a entidade paga para adquirir separadamente utn ativo 
intangivel reflete sua expectativa sobre a probabilidade de os beneficios 
economicos futuros esperados, incorporados no ativo, seretn gerados a seu favor. 
Em outras palavras, a entidade espera que haveni beneficios econotnicos a seu 
favor, mesmo que haja incerteza em relac;ao a epoca e ao valor desses beneficios 
economicos. Portanto, a condic;ao de probabilidade a que se refere o item 21(a) e 
sempre considerada atendida para ativos intangiveis adquiridos separadamente. 

26. Alem disso, o custo de ativo intangivel adquirido em separado pode normalmente 
ser mensurado com seguranc;a, sobretudo quando o valor e pago em dinheiro ou 
com outros ativos 1nonetarios. 

27. 0 custo de ativo intangivel adquirido separadmnente inclui: 

(a) seu prec;o de compra, acrescido de impastos de importac;ao e impastos nao 
recuperaveis sobre a cotnpra, ap6s deduzidos os descontos comerciais e 
abatimentos; e 

(b) qualquer custo diretamente atribuivel a preparac;ao do ativo para a finalidade 
proposta. 

28. Exemplos de custos diretamente atribuiveis sao: 

(a) Custos de beneficios aos empregados incorridos diretamente para que o ativo 
fique em condic;oes operacionais (de uso ou funcionamento ); 

(b) honorarios profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique etn 
condic;oes operacionais; e 

(c) custos com testes para verificar se o ativo esta funcionando adequadmnente. 

29. Exemplos de gastos que nao fazem parte do custo de ativo intangivel: 

(a) custos incorridos na introduc;ao de novo produto ou servic;o (incluindo 
propaganda e atividades protnocionais ); 

(b) custos da transferencia das atividades para novo local ou para nova categoria 
de clientes (incluindo custos de treinamento ); e 

(c) custos administrativos e outros custos indiretos. 

30. 0 reconhecimento dos custos no valor contabil de ativo intangivel cessa quando 
esse ativo esta nas condic;oes operacionais pretendidas pela administrac;ao. 
Portanto, os custos incorridos no uso ou na transferencia ou reinstalac;ao de ativo 
intangivel nao sao incluidos no seu valor contabil, como, por exetnplo, os 
seguintes custos: 
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(a) custos incorridos durante o periodo em que urn ativo capaz de operar nas 
condiv5es operacionais pretendidas pela administravao nao e utilizado; e 

(b) prejuizos operacionais iniciais, tais como os incorridos enquanto a demanda 
pelos produtos do ativo e estabelecida. 

31. Algumas operav5es realizadas e1n conexao com o desenvolvimento de ativo 
intangivel nao sao necessarias para deixa-lo e1n condiv5es operacionais 
pretendidas pela administravao. Essas atividades eventuais podem ocorrer antes 
ou durante as atividades de desenvolvilnento. Como essas atividades nao sao 
necessarias para que urn ativo fique em condiv5es de funcionar da maneira 
pretendida pela ad1ninistravao, as receitas e as despesas relacionadas devem ser 
reconhecidas imediatmnente no resultado e incluidas nas suas respectivas 
classificav5es de receita e despesa. 

32. Se o prazo de pagamento de ativo intangivel excede os prazos nonnais de 
credito, seu custo e o equivalente ao prevo a vista. A diferenva entre esse valor e 
o total dos pagamentos deve ser reconhecida como despesa com juros durante o 
periodo, a 1nenos que seja passive! de capitalizavao, como custo financeiro 
diretamente identificavel de ativo, durante o periodo em que esteja sendo 
preparado para o uso pretendido pela administravao (quando se tratar de ativo 
que leva necessarimnente urn periodo substancial de tempo para ficar pronto para 
o seu uso ). Nesse ultilno caso, o custo financeiro deve ser capitalizado no valor 
do ativo. 

Aquisi~ao no contexto de combina~ao de negocios 

33. Se u1n ativo intangivel for adquirido e1n uma combinavao de neg6cios, o seu 
custo e o valor justa na data de aquisivao, o qual reflete as expectativas sabre a 
probabilidade de que os beneficios economicos futuros incorporados no ativo 
serao gerados em favor da entidade. E1n outras palavras, a entidade espera que 
haja beneficios economicos em seu favor, 1nesmo se houver incerteza em relavao 
a epoca e ao valor desses beneficios economicos. Portanto, a condivao de 
probabilidade a que se refere o ite1n 21(a) e sempre considerada atendida para 
ativos intangiveis adquiridos em u1na combinavao de neg6cios. Se urn ativo 
adquirido em uma co1nbinavao de neg6cios for separavel ou resultar de direitos 
contratuais ou outros direitos legais, considera-se que exista infonnavao 
suficiente para mensurar com seguranva o seu valor justa. Portanto, o criteria de 
mensuravao previsto no ite1n 21 (b) e sempre considerado atendido para ativos 
intangiveis adquiridos em uma combinavao de neg6cios. 

34. Portanto, o adquirente deve reconhecer na data da aquisivao, separadamente do 
agio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) apurado e1n uma 
co1nbinavao de neg6cios, u1n ativo intangivel da adquirida, independentemente 
de o ativo ter sido reconhecido pela adquirida antes da aquisivao da empresa. Isso 
significa que a adquirente reconhece como ativo, separadamente do agio 
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derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill), u1n projeto de 
pesquisa e desenvolvimento em anda1nento da adquirida se o projeto atender a 
defmi9ao de ativo intangivel. Urn projeto de pesquisa e desenvolvi1nento em 
andamento da adquirida atende a definiyaO de ativo intangivel quando: 

(a) corresponder a defmiyao de ativo; e 
(b) for identificavel, ou seja, e separavel ou resulta de direitos contratuais ou 

outros direitos legais. 

Mensura.;ao do valor justo de ativo intangivel1 adquirido em combina.;ao de 
negocios 

35. Se urn ativo intangivel adquirido e1n u1na co1nbinayao de negocios for separavel 
ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, considera-se que o seu 
valor justo pode ser 1nensurado co1n seguranya. Quando, para as estimativas 
utilizadas na avalia9ao do valor justo de ativo intangivel, existir u1na gama de 
resultados possiveis, com diferentes probabilidades, a incerteza passa a fazer 
parte da detennina9ao do valor justo. Se urn ativo intangivel adquirido em uma 
COlnbinayaO de negocios tiver vida util definida, havera a presunyaO de que 0 

valor justo possa ser estitnado com seguranya. 

36. U1n ativo intangivel adquirido e1n u1na combinac;ao de negoc1os pode ser 
separavel, em detenninadas circunstancias, apenas conjuntamente com os ativos 
tangiveis ou intangiveis relacionados. Por exemplo, o titulo de uma revista pode 
nao ser negociavel separadamente da base de dados de assinantes ou uma 1narca 
de agua mineral de determinada fonte nao pode ser vendida se1n a propria fonte. 
Nesses casos em que o valor justo individual de cada ativo do grupo nao puder 
ser medido com seguranc;a, o adquirente deve reconhecer urn grupo de ativos 
como urn unico ativo separadalnente do agio derivado da expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill). 

3 7. Da 1nes1na fonna, as expressoes "marca" e "no1ne comercial" costumam ser 
utilizadas como sinonimos de 1narca registrada e de outros tipos de 1narcas. No 
entanto, normahnente as primeiras sao os nomes co1nerciais genericos, usados 
como referencia a u1n grupo de ativos complementares, tais co1no a marca 
registrada e o respectivo no1ne co1nercial, formulas, receitas e especializac;ao 
tecnica. Caso os valores justos individuais dos ativos intangiveis 
co1nple1nentares, incluindo a 1narca, nao possam ser apurados individualmente, o 
adquirente reconhece-os num so ativo. Se for possivel1nensurar com seguranc;a 
esses valores de fo1ma individualizada, o adquirente pode, ainda, reconhece-los 

I Exceto 0 agio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), 0 qual nao e parte do alcance deste 
Pronunciamento, como previsto no item 2. 
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como urn unico ativo se eles tiveretn vida util semelhante. 

38. Os prec;os de mercado cotados etn mercado ativo oferecem uma estimativa 
confiavel do valor justo de ativo intangivel (ver tambem item 78). 0 prec;o de 
mercado adequado costuma ser o prec;o corrente de oferta de cotnpra. Se nao 
estiver disponivel, o prec;o da operac;ao similar mais recente pode oferecer uma 
base de estimativa do valor justo, desde que nao tenha ocorrido nenhuma 
mudanc;a economica significativa entre a data da operac;ao e a data em que o 
valor justo do ativo e estimado. 

39. Se nao existir mercado ativo para utn ativo intangivel, o seu valor justo sera o 
valor que a entidade teria pago por ele, na data de aquisic;ao, etn operac;ao setn 
favorecimento entre partes conhecedoras do assunto e dispostas a negociar com 
base na melhor informac;ao disponivel. Na apurac;ao desse valor, a entidade deve 
considerar o resultado de operac;oes recentes com ativos similares. 

40. As entidades habitualmente envolvidas na compra e venda de ativos intangiveis 
exclusivos ( ou unicos) podem desenvolver tecnicas para tnensurar indiretamente 
os seus valores justos. Essas tecnicas podem ser utilizadas para a mensurac;ao 
inicial de ativo intangivel adquirido em uma combinac;ao de neg6cios se o seu 
objetivo for estimar o valor justo e se refletirem operac;oes correntes no setor a 
que esses ativos pertencem. Tais tecnicas incluetn, conforme o caso: 

(a) a aplicac;ao de tnultiplos que refletem as atuais operac;oes de mercado a 
indicadores que determinam a rentabilidade do ativo (tais como: receitas, 
participac;ao de mercado e lucro operacional) ou o fluxo de royalties que pode 
ser obtido com o licenciatnento do ativo intangivel a terceiros em operac;ao 
sem favorecitnento; ou 

(b) a estitnativa de fluxo de caixa futuro liquido descontado gerado por esse 
ativo. 

Gastos subseqiientes em projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento 
adquirido 

41. Gastos de pesquisa ou desenvolvimento: 

(a) relativos a projeto de pesquisa e desenvolvilnento etn andatnento, adquirido 
etn separado ou etn combinac;ao de neg6cios e reconhecido cotno ativo 
intangivel; e 

(b) incorridos ap6s a aquisic;ao desse proj eto, 

devetn ser contabilizados de acordo com os itens 53 a 61 (fase de pesquisa e fase 
de desenvolvitnento ). 
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42. A aplicac;ao das disposic;oes dos itens 53 a 61 significa que os gastos 
subseqlientes de projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento, adquirido 
separadamente ou em uma combinac;ao de neg6cios e reconhecido como ativo 
intangivel, devem ser reconhecidos da seguinte maneira: 

(a) gastos de pesquisa- como despesa quando incorridos; 
(b) gastos de desenvolvimento que nao atendem aos criterios de reconheci1nento 

como ativo intangivel, previstos no item 56 - como despesa quando 
incorridos; e 

(c) gastos de desenvolvimento em conformidade com referidos criterios de 
reconhecimento do ite1n 56 - adicionados ao valor contabil do projeto de 
pesquisa ou desenvolvimento em andamento adquirido. 

Aquisi~ao por meio de subven~ao ou assistencia governamentais 

43. Em alguns casos, urn ativo intangivel pode ser adquirido se1n custo ou por valor 
no1ninal, por meio de subvenc;ao ou assistencia govemamentais. Isso pode 
ocorrer quando urn govemo transfere ou destina a uma entidade ativos 
intangiveis, como direito de aterrissagem em aeroporto, licenc;as para operac;ao 
de estac;oes de radio ou de televisao, licenc;as de importac;ao ou quotas ou direitos 
de acesso a outros recursos restritos. Os custos incorridos que sejam diretamente 
atribuidos a preparac;ao do ativo para o uso pretendido devem ser acrescidos ao 
valor de registro inicial, exceto se outra previsao estiver contida em 
Pronunciamento especifico. 

Permuta de ativos 

44. Urn ou mais ativos intangiveis podem ser adquiridos por 1neio de pennuta por 
ativo ou ativos nao monetarios, ou conjunto de ativos monetarios e nao 
1nonetarios. 0 ativo ou ativos objeto de permuta podem ser de mesma natureza 
ou de naturezas diferentes. 0 texto a seguir refere-se apenas a permuta de ativo 
nao 1nonetario por outro; todavia, o mesmo conceito pode ser aplicado a todas as 
pennutas descritas anterionnente. 0 custo de ativo intangivel e mensurado pelo 
valor justo a nao ser que (a) a operac;ao de pennuta nao tenha natureza comercial 
ou (b) o valor justo do ativo recebido e do ativo cedido nao possa ser 1nensurado 
com seguranc;a. 0 ativo adquirido e 1nensurado dessa forma mesmo que a 
entidade nao consiga dar baixa imediata ao ativo cedido. Se o ativo adquirido nao 
for mensuravel ao valor justo, seu custo e detenninado pelo valor contabil do 
ativo cedido. 

45. A entidade deve detenninar se a operac;ao de pennuta tern natureza comercial 
considerando ate que ponto os seus fluxos de caixa futuros serao modificados e1n 
virtude da operac;ao. A operac;ao de pennuta tern natureza comercial se: 

(a) a configurac;ao (ou seja, risco, oportunidade e valor) dos fluxos de caixa do 
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ativo recebido for diferente da configurac;ao dos fluxos de caixa do ativo 
cedido; ou 

(b) o valor especifico para a entidade de parcela das suas atividades for afetado 
pelas mudanc;as resultantes da pennuta; e 

(c) a diferenc;a etn (a) ou (b) for significativa em relac;ao ao valor justo dos ativos 
permutados. 

Para determinar se utna operac;ao de permuta tern natureza comercial, o valor 
especifico para a entidade da parcela das suas atividades afetado pela operac;ao 
deve estar refletido nos fluxos de caixa ap6s os efeitos da sua tributac;ao. 0 
resultado dessas analises pode ficar claro sem que a entidade realize calculos 
detalhados. 

46. 0 item 21 (b) especifica que uma das condic;oes de reconhecimento de ativo 
intangivel e a mensurac;ao do seu custo com seguranc;a. 0 valor justo de ativo 
intangivel para o qual nao existe1n transac;oes comparaveis s6 pode ser 
mensurado com seguranc;a: (a) sea variabilidade da faixa de estimativas de valor 
justo razoavel nao for significativa ou (b) se as probabilidades de varias 
estilnativas, dentro dessa faixa, possatn ser razoavelmente avaliadas e utilizadas 
na mensurac;ao do valor justo. Caso a entidade seja capaz de 1nensurar cmn 
seguranc;a tanto o valor justo do ativo recebido cotno do ativo cedido, entao o 
valor justo do segundo e usado para determinar o custo, a nao ser que o valor 
justo do pritneiro seja 1nais evidente. 

Agio derivado da expectativa de rentabilidade futura (Goodwill) gerado 
internamente 

4 7. 0 agio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado 
intemmnente nao deve ser reconhecido cotno ativo. 

48. E1n alguns casos incorre-se e1n gastos para gerar beneficios economicos futuros, 
1nas que nao resultmn na criac;ao de ativo intangivel que se enquadre nos criterios 
de reconhecilnento estabelecidos no presente Pronunciamento. Esses gastos 
costummn ser descritos co1no contribuic;oes para o agio derivado da expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) gerado intematnente, 0 qual nao e reconhecido 
cotno ativo porque nao e urn recurso identificavel ( ou seja, nao e separavel nem 
adve1n de direitos contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade 
que pode ser 1nensurado com seguranc;a ao custo. 

49. As diferenc;as entre valor de mercado da entidade e o valor contabil de seu 
patrim6nio liquido, a qualquer lnomento, podem incluir uma serie de fatores que 
afetatn o valor da entidade. No entanto, essas diferenc;as nao representatn o custo 
dos ativos intangiveis controlados pela entidade. 
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Ativo intangivel gerado internamente 

50. Por vezes e dificil avaliar se urn ativo intangivel gerado intemamente se qualifica 
para 0 reconhecitnento, devido as dificuldades para: 

(a) identificar se, e quando, existe urn ativo identificavel que gerara beneficios 
economicos futuros esperados; e 

(b) determinar com seguranc;a o custo do ativo. Em alguns casos nao e possivel 
separar o custo incorrido com a gerac;ao intema de ativo intangivel do custo 
da manutenc;ao ou melhoria do agio derivado da expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) gerado intemamente ou com as operac;oes regulares (do dia
a-dia) da entidade. 

Portanto, alem de atender as exigencias gerais de reconhecitnento e mensurac;ao 
inicial de ativo intangivel, a entidade deve aplicar os requerimentos e orientac;oes 
contidos nos itens 51 a 66, a seguir, a todos os ativos intangiveis gerados. 

51. Para avaliar se u1n ativo intangivel gerado intemamente atende aos criterios de 
reconhecimento, a entidade deve classificar a gerac;ao do ativo: 
(a) na fase de pesquisa; e/ou 
(b) na fase de desenvolvimento. 

E1nbora os termos "pesquisa" e "desenvolvimento" esteja1n definidos, as 
express5es "fase de pesquisa" e "fase de desenvolvi1nento" tern urn significado 
1nais amplo para efeitos deste Pronunciamento. 

52. Caso a entidade nao consiga diferenciar a fase de pesquisa da fase de 
desenvolvimento de projeto intemo de criac;ao de ativo intangivel, o gasto como 
projeto deve ser tratado co1no incorrido apenas na fase de pesquisa. 

Fase de pesquisa 

53. Nenhum ativo intangivel resultante de pesquisa (ou da fase de pesquisa de 
projeto intemo) deve ser reconhecido. Os gastos co1n pesquisa ( ou da fase de 
pesquisa de projeto intemo) deve1n ser reconhecidos como despesa quando 
incorridos. 

54. Durante a fase de pesquisa de projeto intemo, a entidade nao esta apta a 
demonstrar a existencia de ativo intangivel que gerara provaveis beneficios 
economicos futuros. Portanto, tais gastos sao reconhecidos co1no despesa quando 
incorridos. 

55. Sao exe1nplos de atividades de pesquisa: 

(a) atividades destinadas a obtenc;ao de novo conheci1nento; 
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(b) busca, avaliac;ao e selec;ao final das aplicac;oes dos resultados de pesquisa ou 
outros conhecimentos; 

(c) busca de altemativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, 
sistemas ou servic;os; e 

(d) formulac;ao, projeto, avaliac;ao e selec;ao final de altemativas possiveis para 
tnateriais, dispositivos, produtos, processos, sistetnas ou servic;os novos ou 
aperfeic;oados. 

Fase de desenvolvimento 

56. Urn ativo intangivel resultante de desenvolvimento ( ou da fase de 
desenvolvimento de projeto interno) deve ser reconhecido somente se a entidade 
puder demonstrar todos os aspectos a seguir enumerados: 

(a) viabilidade tecnica para concluir o ativo intangivel de forma que ele seja 
disponibilizado para uso ou venda; 

(b) intenc;ao de concluir o ativo intangivel e de usa-lo ou vende-lo; 
(c) capacidade para usar ou vender o ativo intangivel; 
(d) forma como o ativo intangivel deve gerar beneficios econcnnicos futuros. 

Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar a existencia de mercado 
para os produtos do ativo intangivel ou para o proprio ativo intangivel ou, 
caso este se destine ao uso intemo, a sua utilidade; 

(e) disponibilidade de recursos tecnicos, financeiros e outros recursos adequados 
para concluir seu desenvolvitnento e usar ou vender o ativo intangivel; e 

(f) capacidade de mensurar coin seguranc;a os gastos atribuiveis ao ativo 
intangivel durante seu desenvolvimento. 

57. Na fase de desenvolvimento de projeto intemo, a entidade pode, em alguns casos, 
identificar urn ativo intangivel e demonstrar que este gerara provaveis beneficios 
econ6micos futuros, uma vez que a fase de desenvolvimento de urn projeto e 
mais avanc;ada do que a fase de pesquisa. 

58. Sao exemplos de atividades de desenvolviinento: 

(a) projeto, construc;ao e teste de prot6tipos e modelos pre-produc;ao ou pre
utilizac;ao; 

(b) projeto de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que envolvatn nova 
tecnologia; 

(c) projeto, construc;ao e operac;ao de fabrica-piloto, desde que ja nao esteja em 
escala econmnicamente viavel para produc;ao cotnercial; e 

(d) projeto, constluc;ao e teste da altemativa escolhida de materiais, dispositivos, 
produtos, processos, sistetnas e servic;os novos ou aperfeic;oados. 

59. Para detnonstrar como urn ativo intangivel gerara provaveis beneficios 
econ6micos futuros, a entidade avalia os beneficios econ6tnicos a serem obtidos 
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por meio desse ativo com base nos principios do Pronunciamento Tecnico CPC 
01 - Reduc;ao ao Valor Recupenivel de Ativos. Se o ativo gerar beneficios 
econ6micos sotnente em conjunto co1n outros ativos, deve ser considerado o 
conceito de unidades geradoras de caixa previsto no Pronunciamento Tecnico 
CPC 01. 

60. A disponibilidade de recursos para concluir, usar e obter os beneficios gerados 
por urn ativo intangivel pode ser evidenciada, por exemplo, por urn plano de 
neg6cios que detnonstre os recursos tecnicos, financeiros e outros recursos 
necessarios, e a capacidade da entidade de garantir esses recursos. Em alguns 
casos, a entidade demonstra a disponibilidade de recursos extemos ao conseguir 
junto a urn financiador indicac;ao de que ele esta disposto a financiar o plano. 

61. Os sistetnas de custeio de utna entidade podem muitas vezes mensurar com 
seguranc;a o custo da gerac;ao intema de ativo intangivel e outros gastos 
incorridos para obter direitos autorais, licenc;as ou para desenvolver software de 
cotnputadores. 

62. Marcas, titulos de publicac;oes, listas de clientes e outros itens similares, gerados 
intemamente, nao devem ser reconhecidos como ativos intangiveis. 

63. Os gastos incorridos co1n 1narcas, titulos de publicac;oes, listas de clientes e 
outros itens sitnilares nao podem ser separados dos custos relacionados ao 
desenvolvimento do neg6cio como urn todo. Dessa fonna, esses itens nao sao 
reconhecidos cotno ativos intangiveis. 

Custo de ativo intangivel gerado internamente 

64. 0 custo de ativo intangivel gerado intematnente que se qualifica para o 
reconhecimento contabil nos tennos deste Pronunciamento como estabelecido no 
item 24 se restringe a soma dos gastos incorridos a partir da data em que o ativo 
intangive1 atende os criterios de reconhecimento contidos nos itens 21, 22 e 56. 0 
item 71 nao permite a reintegrac;ao de gastos anteriormente reconhecidos como 
despesa. 

65. 0 custo de ativo intangivel gerado intematnente inclui todos os gastos 
diretamente atribuiveis, necessarios a criac;ao, produc;ao e preparac;ao do ativo 
para ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administrac;ao. Exemplos 
de custos diretatnente atribuiveis: 

(a) gastos com tnateriais e servic;os consumidos ou utilizados na gerac;ao do ativo 
intangivel; 

(b) custos de beneficios a etnpregados relacionados a gerac;ao do ativo intangivel; 
(c) taxas de registro de direito legal; e 
(d) amortizac;ao de patentes e licenc;as utilizadas na gerac;ao do ativo intangivel. 
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66. Os seguintes itens nao sao componentes do custo de ativo intangivel gerado 
intemamente: 

(a) gastos com vendas, administrativos e outros gastos indiretos, exceto se tais 
gastos puderetn ser atribuidos diretmnente a prepara<;ao do ativo para uso; 

(b) ineficiencias identificadas e prejuizos operacionais iniciais incorridos antes 
do ativo atingir o desempenho planejado; e 

(c) gastos com o treinamento de pessoal para operar o ativo. 

Exemplo do item 64 

Uma entidade esta desenvolvendo novo processo de produ<;ao. No exercicio de 
20X5, os gastos incorridos formn de $ 1.000, dos quais $ 900 foram incorridos 
antes · de 1 o de dezembro de 20X5 e $ 100 entre essa data e 31 de dezembro de 
20X5. A entidade esta a pta a demonstrar que em 1 o de dezembro de 20X5 o 
processo de produ<;ao atendia aos criterios para reconhecilnento como ativo 
intangivel. 0 valor recuperavel do know-how incorporado no processo (inclusive 
futuras saidas de caixa para conclui-lo e deixa-lo pronto para uso) esta estimado 
etn $ 500. 

Ao fmal de 20X5, o processo de produ<;ao esta reconhecido cotno ativo intangivel 
ao custo de $ 100 (gas to incorrido desde a data em que os criterios de 
reconhecimento foram atendidos, ou seja, 1 o de dezembro de 20X5). Os gastos de 
$ 900 incorridos antes de 1 o de dezembro de 20X5 sao reconhecidos como despesa 
porque os criterios de reconhecimento s6 foram atendidos nessa data, nao sendo 
incluidos no custo do processo de produ<;ao reconhecido na data do balan<;o. 

No exercicio de 20X6, os gastos incorridos sao de $ 2.000. Ao final de 20X6, o 
valor recuperavel do know-how incorporado no processo (inclusive futuras saidas 
de caixa para conclui-lo e deixa-lo pronto para uso) esta estitnado em $1.900. 

Ao fmal de 20X6, o custo do processo de produ<;ao e de $ 2.100 (gastos de $ 100 
reconhecidos no fmal de 20X5 tnais $ 2.000 reconhecidos em 20X6). A entidade 
deve reconhecer utna perda de valor de $ 200 para ajustar o valor contabil do 
processo antes dessa perda de valor ($ 2.1 00) ao seu valor recuperavel ($ 1.900). 
Essa perda de valor deve ser provisionada para o caso de, em urn periodo posterior, 
os requeritnentos de reversao de perda de valor, previstos no Pronunciamento 
Tecnico CPC 01 - Redu<;ao ao Valor Recuperavel de Ativos, serem atendidos. 

Reconhecimento de despesa 
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67. Os gastos co1n u1n item intangivel devem ser reconhecidos como despesa quando 
incorridos, exceto: 
(a) se fizerem parte do custo de ativo intangivel que atenda aos criterios de 

reconhecimento (ver itens 18 a 66); ou 
(b) se o item e adquirido e1n u1na combina9ao de neg6cios e nao possa ser 

reconhecido como ativo intangivel. Nesse caso, esse gasto (incluido no custo 
da co1nbina9ao de neg6cios) deve fazer parte do valor atribuivel ao agio 
derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) na data de 
aquisi9ao. 

68. Em alguns casos sao incorridos gastos para gerar beneficios econcnnicos futuros 
a entidade, sem a aquisi9ao ou cria9ao de ativo intangivel ou outros ativos 
passiveis de serem reconhecidos. No caso do fornecitnento de produtos, a 
entidade reconhece esse gasto co1no despesa quando tiver o direito de acessar 
aqueles produtos. No caso do fomecimento de servi9os, a entidade reconhece o 
gasto como despesa quando recebe os servi9os. Por exe1nplo, gastos com 
pesquisa deve1n ser reconhecidos como despesa quando incorridos (ver ite1n 53), 
exceto quando forem adquiridos co1no parte de uma combina9ao de neg6cios. 

Exemplos de outros gastos a serem reconhecidos como despesa quando incorridos: 

(a) gastos com ati vidades pre-operacionais destinadas a consti tuir a e1npresa ( ou 
seja, custo do inicio das opera9oes), exceto se estiverem incluidas no custo de 
u1n ite1n do Ativo Imobilizado. 0 custo do inicio das opera9oes pode incluir 
custos de estabelecimento, tais como custos juridicos e de secretaria, 
incorridos para constituir a pessoa juridica, gastos para abrir novas 
instala9oes ou neg6cio ( ou seja, custos pre-abertura) ou gastos co1n o inicio 
de novas unidades operacionais ou o lan9amento de novos produtos ou 
processos; 

(b) gastos com treinatnento; 
(c) gastos co1n publicidade e atividades pro1noc1ona1s (incluindo envto de 

catalogos ); e 
(d) gastos com re1nanejamento ou reorganiza9ao, total ou parcial, da entidade. 

69. U rna entidade te1n o dire ito de acessar os produtos quando estes pas sam a ser de 
sua propriedade. Da 1nesma fonna, ela te1n o direito de acessar produtos que 
tenhatn sido desenvolvidos por u1n fomecedor, de acordo com os tennos de 
contrato de fomecimento e cuj a entrega possa ser exigida pela entidade e1n troca 
do paga1nento efetuado. Servi9os sao recebidos quando sao prestados por urn 
fomecedor de acordo com contrato de presta9ao de servi9os e nao quando a 
entidade usa os 1nesmos para prestar outros servi9os, como, por exe1nplo, para 
enviar material de publicidade aos clientes. 

70. 0 item 68 nao impede que a entidade reconhe9a o paga1nento antecipado co1no 
ativo, quando hens tenhatn sido pagos antes de a entidade obter o direito de 
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acessar aqueles hens. De fonna similar, o item 68 nao impede que a entidade 
reconhec;a o pagamento antecipado como ativo, quando servic;os tiverem sido 
pagos antes de a entidade receber esses servic;os. 

Despesas anteriores nao reconhecidas como ativo 

71 . Gastos com urn itetn intangivel reconhecidos inicialmente como despesa nao 
devem ser reconhecidos como parte do custo de ativo intangivel em data 
subseqiiente. 

Mensura~ao apos reconhecimento 

72. A Esttutura Conceitual para a Elaborac;ao e Apresentac;ao das Demonstrac;oes 
Contabeis que consta do Pronunciatnento Conceitual Basico do CPC preve que a 
entidade pode, em determinadas circunstancias, optar pelo metodo de custo ou 
pelo tnetodo de reavaliac;ao para a sua politica contabil. Quando a opc;ao pelo 
metodo de reavaliac;ao nao estiver restringida por Lei ou norma legal 
regularmente estabelecida2

, a entidade deve optar em reconhecer utn ativo 
intangivel pelo tnetodo de custo (item 74) ou pelo metodo de reavaliac;ao (itetn 
75). Caso utn ativo intangivel seja contabilizado cmn base no metodo de 
reavaliac;ao, todos os ativos restantes da sua classe devem ser registrados 
utilizando o tnestno tnetodo, exceto quando nao existir tnercado ativo para tais 
itens. 

73. Uma classe de ativos intangiveis e urn grupo de ativos com natureza e uso 
setnelhante, 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 
detnonstrac;oes contabeis, representando uma mistura de custos e valores em 
datas diferentes. 

Metodo de custo 

74. Ap6s o seu reconhecimento inicial, utn ativo intangivel deve ser apresentado ao 
custo, tnenos a eventual atnortizac;ao acumulada e a perda acumulada 
(Pronunciamento Tecnico CPC 01 - Reduc;ao ao Valor Recuperavel de Ativos ). 

Metodo de reavalia.;ao 

7 5. Ap6s o seu reconhecitnento inicial, se permitido legalmente2
, urn ativo intangivel 

pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo 

2 Na data da aprova9aO deste Pronunciamento, a reavalia9aO de bens tangiveis ou intangiveis nao e 
permitida devido as previsoes contidas na Lei n°. 11.638/07, que alterou a Lei n°. 6.404/76, com vigencia a 
partir de 1 o de janeiro de 2008 
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a data da reavalia<;ao. Para efeitos de reavalia<;ao nos termos do presente 
Pronunciamento, o valor justo deve ser apurado em rela<;ao a urn mercado ativo. 
A reavalia<;ao deve ser realizada regularmente para que, na data do balan<;o, o 
valor contabil do ativo nao apresente divergencias relevantes em rela<;ao ao seu 
valor justo. 

76. 0 metodo de reavalia<;ao nao permite: 
(a) a reavalia<;ao de ativos intangiveis que nao tenhatn sido previamente 

reconhecidos como ativos; nem 
(b) o reconhecimento inicial de ativos intangiveis a valores diferentes do custo. 

77. 0 metodo de reavalia<;ao e aplicado ap6s UlTI ativo ter sido inicialmente 
reconhecido pelo custo. No entanto, se apenas parte do custo de urn ativo 
intangivel e reconhecido como ativo porque ele nao atendia aos criterios de 
reconhecimento ate determinado ponto do processo (ver item 64), o 1netodo de 
reavalia<;ao pode ser aplicado a todo o ativo. Ale1n disso, o metodo de 
reavalia<;ao pode ser aplicado a ativo intangivel recebido por subven<;ao ou 
assistencia governamental e reconhecido pelo valor nominal (ver item 43). 

78. E raro existir 1nercado ativo, com as caracteristicas descritas no item 8, para urn 
ativo intangivel, 1nas pode acontecer. Por exemplo, e1n alguns locais, pode haver 
1nercado ativo para licen<;as de taxi, licen<;as de pesca ou cotas de produ<;ao 
transferiveis livre1nente. No entanto, pode nao haver mercado ativo para marcas, 
titulos de publica<;oes, direitos de edi<;ao de musicas e filmes, patentes ou marcas 
registradas porque esse tipo de ativo e unico. Alem do Inais, apesar de ativos 
intangiveis sere1n comprados e vendidos, contratos sao negociados entre 
co1npradores e vendedores individuais e transa<;oes sao relativamente raras. Por 
essa razao, o pre<;o pago por urn ativo pode nao constituir evidencia suficiente do 
valor justo de outro. Ade1nais, os pre<;os 1nuitas vezes nao estao disponiveis para 
o publico. 

79. A freqtiencia das reavalia<;oes depende da volatilidade do valor jus to de ativos 
intangiveis que estao sendo reavaliados. Se o valor justo do ativo reavaliado 
diferir significativatnente do seu valor contabil, sera necessaria realizar outra 
reavalia<;ao. 0 valor justo de alguns ativos intangiveis pode variar 
significativatnente, exigindo, por isso, reavalia<;ao anual. Reavalia<;oes freqtientes 
sao desnecessarias no caso de ativos intangiveis se1n varia<;oes significativas do 
seu valor justo. 

80. Se urn ativo intangivel for reavaliado, a amortiza<;ao acumulada na data da 
reavalia<;ao deve ser: 
(a) atualizada proporcionalmente a varia<;ao no valor contabil bruto do ativo, 

para que esse valor, ap6s a reavalia<;ao, seja igual ao valor reavaliado do 
ativo; ou 

(b) elilninada contra o valor contabil bruto do ativo, atualizando-se o valor 

CPC_04 
22 



~c_ "--+!:;DE -
P RONUNCIAMENTOS 
CONTABEIS 

liquido pelo valor reavaliado do ativo. 

81. Caso urn ativo intangivel etn uma classe de ativos intangiveis reavaliados nao 
possa ser reavaliado porque nao existe mercado ativo para ele, deve ser 
reconhecido pelo custo menos a amortiza9ao acumulada e a perda por 
desvaloriza9ao. 

82. Se o valor justo de ativo intangivel reavaliado deixar de poder ser apurado em 
rela9ao a urn tnercado ativo, o seu valor contabil deve ser o valor reavaliado na 
data da ultima reavalia9ao em rela9ao ao mercado ativo, tnenos a eventual 
amortizayao acutnulada e a perda por desvaloriza9ao. 

83. 0 fato deja nao existir tnercado ativo para o ativo intangivel reavaliado pode 
indicar que ele pode ter perdido valor, devendo ser testado de acordo com o 
Pronunciamento Tecnico CPC 01- Redu9ao ao Valor Recuperavel de Ativos. 

84. Se o valor justo do ativo puder ser determinado em rela9ao a urn mercado ativo 
na data de avalia9ao posterior, o tnetodo de reavalia9ao deve ser aplicado a partir 
dessa data. 

85. Se o valor contabil de ativo intangivel aumentar em virtude de reavalia9ao, esse 
aumento deve ser creditado diretamente a conta propria do patrimonio liquido. 
No entanto, o aumento deve ser reconhecido no resultado quando se tratar da 
reversao de decrescilno de reavaliayao do mesmo ativo anteriormente 
reconhecido no resultado. 

86. Se o valor contabil de ativo intangivel diminuir em virtude de reavalia9ao, essa 
diminui9ao deve ser reconhecida no resultado. No entanto, a diminui9ao do ativo 
intangivel deve ser debitada diretmnente ao patrimonio liquido, contra a conta de 
reserva de reavalia9ao, ate o seu litnite. 

87. 0 saldo acumulado relativo a reavalia9ao acumulada do ativo intangivel incluida 
no patrimonio liquido sotnente pode ser transferida para lucros acumulados 
quando for realizada. 0 valor total pode ser realizado com a baixa ou a aliena9ao 
do ativo. Entretanto, utna parte da reavalia9ao pode ser realizada enquanto o 
ativo e usado pela entidade; nesse caso, o valor realizado sera a diferenya entre a 
mnortiza9ao baseada no valor contabil do ativo e a mnortiza9ao que teria sido 
reconhecida cotn base no custo hist6rico do ativo. A transferencia para lucros 
acumulados nao transita pelo resultado. 

Vida Util 

88. A entidade deve avaliar sea vida util de ativo intangivel e definida ou indefinida 
e, no primeiro caso, a dura9ao ou o volume de produ9ao ou unidades setnelhantes 
que formam essa vida util. A entidade deve atribuir vida util indefinida a UlTI 
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ativo intangivel quando, com base na amilise de todos os fatores relevantes, nao 
existe urn limite previsivel para o periodo durante o qual o ativo deveni gerar 
fluxos de caixa liquidos positivos para a entidade. 

89. A contabilizac;ao de ativo intangivel baseia-se na sua vida util. Utn ativo 
intangivel com vida util definida deve ser amortizado (ver itens 97 a 1 06), 
enquanto a de urn ativo intangivel com vida util indefinida nao deve ser 
amortizado (ver itens 107 a 110). Os exemplos incluidos neste Pronunciamento 
ilustram a determinac;ao da vida util de diferentes ativos intangiveis e a sua 
posterior contabilizac;ao com base na determinac;ao da vida util. 

90. Muitos fatores sao considerados na detenninac;ao da vida util de ativo intangivel, 
inclusive: 
(a) a utilizac;ao prevista de utn ativo pela entidade e se o ativo pode ser 

gerenciado eficientemente por outra equipe de administrac;ao; 
(b) os ciclos de vida tipicos dos produtos do ativo e as infonnac;oes publicas 

sobre estimativas de vida util de ativos semelhantes, utilizados de maneira 
semelhante; 

(c) obsolescencia tecnica, tecnol6gica, cotnercial ou de outro tipo; 
(d) a estabilidade do setor etn que o ativo opera e as mudanc;as na detnanda de 

tnercado para produtos ou servic;os gerados pelo ativo; 
(e) medidas esperadas da concorrencia ou de potenciais concorrentes; 
(f) o nivel dos gastos de manutenc;ao requerido para obter os beneficios 

economicos futuros do ativo e a capacidade e intenc;ao da entidade para 
atingir tal nivel; 

(g) o periodo de controle sobre o ativo e os limites legais ou similares para a sua 
utilizac;ao, tais como datas de vencimento dos arrendamentos/locac;oes 
relacionados; e 

(h) sea vida util do ativo depende da vida util de outros ativos da entidade. 

91. 0 termo "indefinida" nao significa "infinita". A vida util de ativo intangivel deve 
levar em considerac;ao apenas a tnanutenc;ao futura exigida para mante-lo no 
nivel de desetnpenho avaliado no tnomento da estimativa da sua vida util e 
capacidade e intenc;ao da entidade para atingir tal nivel. A conclusao de que a 
vida util de ativo intangivel e indefinida nao deve estar fundamentada etn uma 
previsao de gastos futuros superiores ao necessaria para mante-lo nesse nivel de 
desempenho. 

92. Considerando 0 hist6rico de rapidas alterac;oes na tecnologia, OS softwares e 
tnuitos outros ativos intangiveis estao suscetiveis a obsolescencia tecnol6gica. 
Portanto, e provavel que sua vida util seja curta. 

93. A vida util de ativo intangivel pode ser tnuito longa ou ate indefinida. A incerteza 
justifica a prudencia na estimativa da sua vida util, tnas isso nao justifica escolher 
urn prazo tao curto que sej a irreal. 
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94. A vida util de ativo intangivel resultante de direitos contratuais ou outros direitos 
legais nao deve exceder . a vigencia desses direitos, podendo ser menor 
dependendo do periodo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. Caso os 
direitos contratuais ou outros direitos legais sejam outorgados por urn prazo 
limitado renovavel, a vida util do ativo intangivel s6 deve incluir 0 prazo de 
renovac;ao, se existirem evidencias que suportem a renovac;ao pela entidade sem 
custo significativo. 

95. Pode1n existir tanto fatores econ6micos como legais influenciando a vida util de 
ativo intangivel. Os fatores econ61nicos determinam o periodo durante o qual a 
entidade recebeni beneficios econ6micos futuros, enquanto os fatores legais 
podem restringir o periodo durante o qual a entidade controla o acesso a esses 
beneficios. A vida util a ser considerada deve ser o menor dos periodos 
determinados por esses fatores. 

96. A existencia dos fatores a seguir, entre outros, indica que a entidade esta apta a 
renovar os direitos contratuais ou outros direitos legais sem custo significativo: 
(a) existem evidencias, possivelmente co1n base na experiencia, de que os 

direitos contratuais ou outros direitos legais serao renovados. Se a renovac;ao 
depender de autorizac;ao de terceiros, devem ser incluidas evidencias de que 
essa autorizac;ao sera concedida; 

(b) existem evidencias de que quaisquer condic;oes necessarias para obter a 
renovac;ao serao cumpridas; e 

(c) o custo de renovac;ao para a entidade nao e significativo se comparado aos 
beneficios econ61nicos futuros que se espera flua1n para a entidade a partir 
dessa renovac;ao. 

Caso esse custo seja significativo, quando comparado aos beneficios econ61nicos 
futuros esperados, o custo de "renovac;ao" deve representar, em essencia, o custo 
de aquisic;ao de urn novo ativo intangivel na data da renovac;ao. 

Ativo intangivel com vida iitil definida 

Periodo e metodo de amortiza~ao 

97. 0 valor mnortizavel de ativo intangivel com vida util definida deve ser 
apropriado de fonna siste1natica ao Iongo da sua vida util esti1nada. A 
mnortizac;ao deve ser iniciada a partir do momenta em que o ativo estiver 
disponivel para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condic;oes 
necessarios para que possa funcionar da maneira pretendida pela administrac;ao. 
A amortizac;ao deve cessar na data e1n que o ativo e classificado como mantido 
para venda ou incluido e1n urn grupo de ativos classificado como 1nantido para 
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venda ou, ainda, na data etn que ele e baixado, o que ocorrer primeiro. 0 tnetodo 
de amortizac;ao utilizado reflete o padrao de consumo pela entidade dos 
beneficios economicos futuros. Se nao for possivel determinar esse padrao com 
seguranc;a, deve ser utilizado o tnetodo linear. A despesa de amortizac;ao para 
cada periodo deve ser reconhecida no resultado, a nao ser que outra norma ou 
Pronunciamento contabil pennita ou exija a sua inclusao no valor contabil de 
outro ativo. 

98. Podem ser utilizados varios metodos de amortizac;ao para apropriar de forma 
sistematica o valor mnortizavel de urn ativo ao Iongo da sua vida util. Tais 
metodos incluetn 0 metodo linear, tatnbem conhecido COlTIO metodo de linha reta, 
o metodo dos saldos decrescentes e o metodo de unidades produzidas. A selec;ao 
do metodo deve obedecer ao padrao de consumo dos beneficios economicos 
futuros esperados, incorporados ao ativo, e aplicado consistentetnente entre 
periodos, a nao ser que exista alterac;ao nesse padrao. 

99. A amortizac;ao deve normahnente ser reconhecida no resultado. No entanto, por 
vezes os beneficios econotnicos futuros incorporados no ativo sao absorvidos 
para a produc;ao de outros ativos. Nesses casos, a amortizac;ao faz parte do custo 
de outro ativo, devendo ser incluida no seu valor contabil. Por exetnplo, a 
amortizac;ao de ativos intangiveis utilizados em processo de produc;ao faz parte 
do valor contabil dos estoques. 

Valor residual 

100. Deve-se presumir que o valor residual de ativo intangivel com vida util definida e 
zero, a nao ser que: 
(a) haja comprmnisso de terceiros para comprar o ativo ao final da sua vida util; 

ou 
(b) exista mercado ativo para ele e: 

(i) o valor residual possa ser determinado etn relac;ao a esse tnercado; 
e 

(ii) seja provavel que esse mercado continuara a existir ao final da vida 
util do ativo. 

101. 0 valor amortizavel de ativo com vida util definida e detenninado ap6s a 
deduc;ao de seu valor residual. Utn valor residual diferente de zero itnplica que a 
entidade espera a alienac;ao do ativo intangivel antes do final de sua vida 
economica. 

102. A estitnativa do valor residual baseia-se no valor recuperavel pela alienac;ao, 
utilizando os prec;os em vigor na data da estimativa para a venda de ativo similar 
que tenha atingido o final de sua vida util e que tenha sido operado em condic;oes 
semelhantes aquelas etn que 0 ativo sera utilizado. 0 valor residual e revisado 
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pelo menos ao fmal de cada exercicio. Uma alterac;ao no valor residual deve ser 
contabilizada como 1nudanc;a na estimativa contabil, de acordo com as nonnas 
em vigor sobre Praticas Contabeis, Mudanc;as nas Estilnativas Contabeis e 
Correc;ao de Erros. 

103. 0 valor residual de ativo intangivel pode ser aumentado. A despesa de 
amortizac;ao de ativo intangivel sera zero enquanto o valor residual subseqilente 
for igual ou superior ao seu valor contabil. 

Revisao do periodo e do metodo de amortiza~ao 

104. 0 periodo e 0 metodo de amortizac;ao de ativo intangivel com vida util definida 
devem ser revisados pelo 1nenos ao final de cada exercicio. Caso a vida util 
prevista do ativo seja diferente de estimativas anteriores, o prazo de mnortizac;ao 
deve ser devidamente alterado. Se houver alterac;ao no padrao de consumo 
previsto, o 1netodo de amortizac;ao deve ser alterado para refletir essa mudanc;a. 
Tais mudanc;as devem ser registradas como mudanc;as nas estimativas contabeis, 
de acordo com as normas em vigor sobre Praticas Contabeis, Mudanc;as nas 
Estimativas Contabeis e Correc;ao de Erros. 

105. Ao Iongo da vida de ativo intangivel, pode ficar evidente que a esti1nativa de sua 
vida util e inadequada. Por exe1nplo, o reconhecimento de prejuizo por perda de 
valor pode indicar que o prazo de mnortizac;ao deve ser alterado. 

106. Com o decorrer do tempo, o padrao dos beneficios economicos futuros gerados 
pelo ativo intangivel que se espera ingressem na entidade pode mudar. Por 
exemplo, pode ficar evidente que 0 metodo dos saldos decrescentes e mais 
adequado que o 1netodo linear. Outro exemplo e o caso da utilizac;ao de direitos 
de licenc;a que depende de medidas pendentes em relac;ao a outros componentes 
do plano de neg6cios. Nesse caso, os beneficios economicos gerados pelo ativo 
talvez s6 sejam auferidos em periodos posteriores. 

Ativo intangivel com vida util indefinida 

107. Ativo intangivel COlTI vida util indefinida nao deve ser amortizado. 

108. De acordo com o Pronunciamento Tecnico CPC 01 - Reduc;ao ao Valor 
Recuperavel de Ativos, a entidade deve testar a perda de valor dos ativos 
intangiveis co1n vida util indefinida co1nparando o seu valor recuperavel cmn o 
seu valor contabil: 
(a) anuahnente; e 
(b) se1npre que exista1n indicios de que o ativo intangivel pode ter perdido valor. 

Revisao da vida ii til 
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109. A vida util de ativo intangivel que nao e amortizado deve ser revisada 
periodicamente para determinar se eventos e circunstancias continuam a 
consubstanciar a avalia<;ao de vida util indefinida. Caso contnirio, a tnudan<;a na 
avalia<;ao de vida util de indefinida para definida deve ser contabilizada como 
mudan<;a de estimativa contabil. 

110. De acordo com o Pronunciamento Tecnico CPC 01 - Redu<;ao ao Valor 
Recuperavel de Ativos, a revisao da vida util de ativo intangivel de indefinida 
para definida e urn indicador de que o ativo pode ja nao ter valor. Assim, a 
entidade deve testar a perda de valor do ativo em rela<;ao ao seu valor 
recuperavel, de acordo como referido Pronunciamento, reconhecendo a eventual 
desvaloriza<;ao cotno perda. 

Recupera~ao do valor contabil - Perda por redu~ao ao valor 
recuperavel de ativos 

111. Para determinar se u1n ativo intangivel ja nao tern valor, a entidade aplica o 
Pronunciamento Tecnico CPC 01 - Redu<;ao ao Valor Recuperavel de Ativos. 
Esse Pronunciamento detennina quando e como a entidade deve revisar o valor 
contabil de seus ativos, cmno detenninar o seu valor recuperavel e quando 
reconhecer ou reverter perda por desvaloriza<;ao. 

Baixa e aliena~ao 

112. 0 ativo intangivel deve ser baixado: 
(a) por ocasiao de sua aliena<;ao; ou 
(b) quando nao ha expectativa de beneficios economicos futuros cotn a sua 

utiliza<;ao ou aliena<;ao. 

113. Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de ativo intangivel devetn ser 
determinados pela diferen<;a entre o valor liquido da aliena<;ao, se houver, e o 
valor contabil do ativo. Esses ganhos ou perdas devem ser reconhecidos no 
resultado quando o ativo e baixado ( exceto se criterio especifico estiver previsto 
em outro pronunciamento contabil), mas os ganhos nao devem ser classificados 
como receitas de venda. 

114. Existe1n varias formas de aliena<;ao de ativo intangivel (p.ex. venda, 
arrendamento financeiro ou doa<;ao ). Para determinar a data da aliena<;ao de 
ativo, a entidade deve aplicar os tnesmos criterios de reconhecimento de receitas 
de venda de produtos, exceto se criterio especifico estiver previsto em outro 
Pronunciamento contabil. 

115. Se, de acordo coin o principia de reconhecitnento de ativo intangivel previsto no 
ite1n 21, a entidade reconhecer no valor contabil de ativo o custo de substitui<;ao 
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de parte de ativo intangivel, deve baixar o valor contabil da parcela substituida. 
Se a apura9ao desse valor contabil nao for praticavel para a entidade, esta pode 
utilizar o custo de substitui9ao cotno indicador do custo da parcela substituida na 
epoca ern que foi adquirida ou gerada intemarnente. 

115A. No caso de reaquisi9ao de direitos por rneio de urna cornbina9ao de neg6cios, se 
esses direitos forern subseqi.ienternente revendidos a utn terceiro, o 
correspondente valor contabil, se existir, deve ser utilizado para detenninar o 
ganho ou a perda na revenda. 

116. A irnportancia a receber pela aliena9ao de ativo intangivel deve ser reconhecida 
iniciahnente pelo seu valor justo. Se esse pagarnento for a prazo, o valor recebido 
deve ser reconhecido inicialrnente pelo valor presente. A diferen9a entre o valor 
notninal da retnunera9ao e seu valor presente deve ser reconhecida como receita 
de juros pela fluencia do prazo, refletindo o rendirnento do valor a receber. 

117. A arnortiza9ao de ativo intangivel corn vida util definida nao termina quando ele 
deixa de ser utilizado, a nao ser que esteja cornpletarnente arnortizado ou 
classificado cotno tnantido para venda. 

Divulga~ao 

Geral 

118. A entidade deve divulgar as seguintes informa96es para cada classe de ativos 
intangiveis, fazendo a distin9ao entre ativos intangiveis gerados inten1a1nente e 
outros ativos intangiveis: 

(a) COlTI vida util indefinida OU definida e, se definida, OS prazos de vida util OU as 
taxas de arnortiza9ao utilizados; 

(b) os tnetodos de arnortiza9ao utilizados para ativos intangiveis corn vida util 
defmida; 

(c) o valor contabil bruto e eventual arnortiza9ao acurnulada (rnais as perdas 
acutnuladas no valor recuperavel) no inicio e no final do periodo; 

(d) a rubric a da detnonstrayao do resultado ern que qualquer arnortiza9ao de ativo 
intangivel for incluida; 

(e) a concilia9ao do valor contabil no inicio e no final do periodo, detnonstrando: 
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(i) adi96es, indicando separadamente as que foratli geradas por 
desenvolvimento intemo e as adquiridas, bern como as 
adquiridas por meio de uma combina9ao de neg6cios; 

(ii) ativos classificados como lliantidos para venda ou incluidos elli 
grupo de ativos classificados colliO mantidos para venda e outras 
baixas; 

(iii) aullientos ou redu96es durante o periodo, decorrentes de 
reavalia96es nos termos dos itens 75, 85 e 86 e perda por 
desvaloriza9ao de ativos reconhecidas ou revertidas diretamente 
no patrimonio liquido, de acordo COlli o Pronunciamento 
Tecnico CPC 01- Redu9ao ao Valor Recupenivel de Ativos; 

(iv) provisoes para perdas de ativos, reconhecidas no resultado do 
periodo, de acordo com o Pronunciamento Tecnico CPC 01 -
Redu9ao ao Valor Recupenivel de Ativos (se houver); 

(v) reversao de perda por desvaloriza9ao de ativos, apropriada ao 
resultado do periodo, de acordo COlli o Pronunciamento Tecnico 
CPC 01 - Redu9ao ao Valor Recupenivel de Ativos (se houver); 

(vi) qualquer atliortiza9ao reconhecida no periodo; 
(vii) varia96es catlibiais liquidas geradas pela conversao das 

de1lionstra96es contabeis para a llioeda de apresenta9ao e de 
opera96es no exterior para a llioeda de apresenta9ao da entidade; 
e 

(viii) outras alterac;oes no valor contabil durante o periodo. 

119. Uma classe de ativos intangiveis e urn grupo de ativos de natureza e com 
utiliza9ao silliilares nas atividades da entidade. Entre os exemplos de classes 
distintas, tellios: 
(a) marcas; 
(b) titulos de peri6dicos; 
(c) softwares; 
(d) licen9as e franquias; 
(e) direitos autorais, patentes e outros direitos de propriedade industrial, de 

servi9os e operacionais; 
(f) receitas, f6nliulas, modelos, projetos e prot6tipos; e 
(g) ativos intangiveis em desenvolvilliento. 

As classes aci1lia lliencionadas develli ser separadas ( agregadas) elli classes 
menores (maiores) se isso resultar elli infonlia9ao mais relevante para os usmirios 
das de1lionstra96es contabeis. 

120. A entidade deve divulgar infonlia96es sobre ativos intangiveis que perderam o 
seu valor de acordo COlli o Pronunciamento Tecnico CPC 01 - Redu9ao ao Valor 
Recuperavel de Ativos, alelli das informa96es exigidas no itelli 118(e)(iii) a (v). 

121. A entidade deve divulgar a natureza e o valor das varia96es nas estilliativas 
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contabeis com impacto relevante no periodo corrente ou em periodos 
subseqlientes. Essa divulga9ao pode resultar de altera96es: 
(a) na avalia9ao da vida util de ativo intangivel: 
(b) no metodo de amortiza9ao; ou 
(c) nos val ores residuais. 

122. A entidade tambem deve divulgar: 
(a) em rela9ao a ativos intangiveis avaliados como tendo vida util indefinida, o 

seu valor contabil e os motivos que fundatnentatn essa avalia9ao. Ao 
apresentar essas raz5es, a entidade deve descrever os fatores mais itnportantes 
que levaram a defini9a0 de vida util indefinida do ativo; 

(b) uma descri9ao, o valor contabil e o prazo de a1nortiza9ao remanescente de 
qualquer ativo intangivel individual relevante para as demonstra96es 
contabeis da entidade; 

(c) em rela9ao a ativos intangiveis adquiridos por tneio de subven9ao ou 
assistencia govemamentais e inicialmente reconhecidos ao valor jus to ( ver 
item 43): 

(i) o valor justo inicialmente reconhecido dos ativos; 
(ii) o seu valor contabil; e 
(iii) se sao mensurados, ap6s o reconhecitnento, pelo metodo de custo 

ou de reavalia9ao;3 

(d) a existencia e os val ores contabeis de ativos intangiveis cuja titularidade e 
restrita e os valores contabeis de ativos intangiveis oferecidos como garantia 
de obriga96es; e 

(e) o valor dos comprotnissos contratuais advindos da aquisi9ao de ativos 
intangiveis. 

123. Quando a entidade descrever OS fa to res mais importantes que levaratn a defini9a0 
de que a vida util do ativo e indefinida, deve levar etn considera9a0 OS fatores 
relacionados no ite1n 90. 

Ativo intangivel mensurado apos reconhecimento utilizando o metodo de 
reavalia.;ao 

124. Caso os ativos intangiveis sejam contabilizados a valores reavaliados, a entidade 
deve divulgar o seguinte: 
(a) por classe de ativos intangiveis: 

3 Na data da aprovac;ao deste Pronunciamento, a reavaliac;ao de hens tangiveis ou intangiveis nao e 
permitida devido as previs5es contidas na Lei n°. 11.638/07, que alterou a Lei n°. 6.404/76, com vigencia a 
pmiir de 1 ode janeiro de 2008. 
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(i) a data efetiva da reavalia9ao; 
(ii) o valor contabil dos ativos intangiveis reavaliados; e 
(iii) o diferencial entre o valor contabil dos ativos intangiveis 

reavaliados e o valor desses mes1nos ativos se utilizado o 
metodo de custo especificado no ite1n 74; 

(b) o sal do da reavalia9ao, relacionada aos ativos intangiveis, no inicio e no final 
do periodo, indicando as varia96es ocorridas no periodo e eventuais restri96es 
a distribui9ao do saldo aos acionistas; e 

(C) OS metodos e premissas significativos aplicados a estimativa do valor justo 
dos ativos. 

125. Pode ser necessaria agrupar as classes de ativo reavaliados em classes 1naiores 
para efeitos de divulga9ao. No entanto, elas nao serao agrupadas se isso provocar 
a apresenta9ao de uma classe de ativos intangiveis que inclua valores mensurados 
pelos 1netodos de custo e de reavalia9ao. 

Gasto com pesquisa e desenvolvimento 

126. A entidade deve divulgar o total de gastos com pesqu1sa e desenvolvimento 
reconhecidos como despesas no periodo. 

127. Os gastos com pesquisa e desenvolvimento deve1n incluir todos os gastos 
diretatnente atribuiveis as atividades de pesquisa ou de desenvolvimento (ver 
itens 65 e 66 para obter orienta9ao sabre o tipo de gasto a incluir para efeito da 
exigencia de divulga9ao prevista no item 126). 

()utrasinforma~oes 

128. E recomendavel, mas nao obrigat6rio, que a entidade divulgue as seguintes 
infonna96es: 
(a) descri9ao de qualquer ativo intangivel totalmente amortizado que ainda esteja 

e1n opera9ao; e 
(b) breve descri9ao de ativos intangiveis significativos, controlados pela 

entidade, 1nas que nao sao reconhecidos como ati vos porque nao atendem aos 
criterios de reconheci1nento do presente Pronunciamento, ou porque foram 
adquiridos ou gerados antes de sua entrada em vigor. 

Disposi~oes transitorias 

129. Consoante previsto no item 2, este Pronuncimnento nao se aplica ao agio 
derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) decotTente da 
aquisi9a0 de investilnento avaliado pelo metodo de equivalencia patrimonial OU 

decorrente de co1nbina9ao de neg6cios. A fonna de apura9ao e reconhecilnento 
do agio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) decorrente de 
uma combina9ao de neg6cios ou decorrente da aquisi9ao de investimento 
avaliado pelo 1netodo de equivalencia patrimonial serao objetos de 
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pronunciamentos especificos pelo CPC. Enquanto esses pronunciatnentos 
especificos nao forem emitidos, a previsao de reconhecimento separado do ativo 
intangivel a que se refere o item 34 deste Pronunciamento, adquirido etn utna 
combina9ao de neg6cios, pennanece setn efeito. 

130. Os efeitos de ado9ao inicial deste Pronunciamento devem ser contabilizados 
como segue: 

(a) quando mn ativo nao atender os criterios de reconhecimento como ativo 
intangivel, mas foi anteriormente reconhecido como ativo, o item deve ser 
baixado na data da entrada em vigor deste Pronunciatnento, cotno mudanya 
de pnitica contabil, de acordo com as normas em vigor sobre Pniticas 
Contabeis, Mudanyas nas Estimativas Contabeis e Correyao de Erros; 

(b) quando utn ativo intangivel existe na data da entrada em vigor deste 
Pronunciatnento e o custo com o seu desenvolvimento atende os criterios de 
reconhecimento como ativo intangivel, mas nao estava previamente 
reconhecido como ativo, o ativo intangivel nao deve ser reconhecido na data 
da entrada etn vigor deste Pronunciamento; 

(c) quando utn ativo intangivel existe na data da entrada em vigor deste 
Pronunciatnento e o custo cotn o seu desenvolvilnento atende os criterios de 
reconhecimento como ativo intangivel, tendo sido esse custo anterionnente 
reconhecido cotno ativo, considera-se que o reconhecimento foi efetuado de 
tnaneira apropriada. 

CPC_04 
33 



(+Z ' k MOT<DE ~ 
PRONUNCIAMENTOS 
CONTABEIS 

COMITE DE PRONUNCIAMENTOS CONTABEIS 

PRONUNCIAMENTO TECNICO CPC 04 

Ativo Intangivel 

Exemplos ilustrativos 

Estes exemplos acoinpanham, mas nao fazem parte do Pronunciamento Tecnico CPC 04 
Ativo Intangivel. 

Avalia~ao da vida util de ativo intangivel 

A seguinte orientac;ao proporciona exemplos sobre a determinac;ao da vida util de ativo 
intangivel de acordo coin o Pronunciamento Tecnico CPC 04. 

Cada uin dos exemplos seguintes descreve urn ativo intangivel adquirido, os fatos e as 
circunstancias que envolvem a detenninac;ao da sua vida util e o reconhecimento 
subseqliente baseado nessa determinac;ao. 

Exemplo 1 - lista de clientes adquirida 

Uma entidade de marketing adquire uma lista de clientes e espera ser capaz de obter 
beneficios da informac;ao contida na lista por pelo menos durante uin ano, mas nao mais 
do que tres anos. 

A lista de clientes deveria ser amortizada durante a Inelhor estimativa da adininistrac;ao 
em relac;ao a sua vida util economica, por exemplo: 18 meses. Embora a entidade possa 
ter intenc;ao de adicionar nomes de clientes e/ou outra infonnac;ao a lista no futuro , os 
beneficios esperados da lista de clientes adquirida relacionam-se apenas coin os clientes 
nessa lista na data em que foi adquirida. A lista de clientes tambetn seria analisada quanto 
a necessidade de reconhecimento de perda por desvalorizac;ao de acordo com o 
Pronunciamento Tecnico CPC 01 - Reduc;ao ao Valor Recupenivel de Ativos, ao avaliar 
se ha qualquer indicac;ao de que a lista de clientes possa estar sujeita a uma perda. 

Exemplo 2 - patente adquirida que expira apos 15 anos 

Espera-se que urn produto protegido pela tecnologia patenteada seja fonte de gerac;ao de 
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fluxos de caixa liquidos em beneficia da entidade durante, pelo menos, 15 anos. A 
entidade tern o compromisso de urn terceiro para comprar essa patente em cinco anos por 
60% do justo valor da patente na data em que foi adquirida, e a entidade pretende vender 
a patente em cinco anos. 

A patente seria amortizada durante os cinco anos de vida util para a entidade, com urn 
valor residual igual ao valor presente de 60% do valor justo da patente na data em que foi 
adquirida. A patente tambetn seria analisada quanto a necessidade de reconhecimento de 
perda por desvalorizavao de acordo como Pronunciamento Tecnico CPC 01 Redw;ao ao 
Valor Recupenivel de Ativos. 

Exemplo 3 - copyright adquirido que tern vida legal remanescente de 50 anos 

A analise dos habitos dos consumidores e das tendencias do mercado proporciona 
evidencia de que o material cotn copyright ira gerar fluxos de caixa liquidos em beneficia 
da entidade durante apenas mais 30 anos. 

0 copyright deve ser atnortizado durante a sua vida util estimada de 30 anos. 0 copyright 
tatnbem seria analisado quanta a necessidade de reconhecimento de perda por 
desvalorizavao de acordo cotn o Pronunciamento Tecnico CPC 01 Reduvao ao Valor 
Recuperavel de Ativos. 

Exemplo 4- Iicen«;a de transmissao (broadcasting) adquirida que expira ap6s cinco 
a nos 

A licenva de transmissao (broadcasting) e renovavel a cada 10 anos se a entidade 
proporcionar pelo tnenos utn nivel tnedio de servivo aos seus clientes e cumprir os 
requisites legislativos relevantes. A licenva pode ser renovada indefinidamente a baixo 
custo e foi renovada duas vezes antes da aquisivao mais recente. A entidade adquirente 
pretende renovar a licenva indefinidamente e as evidencias existentes suportam a sua 
capacidade para 0 fazer. Historicamente, nao tern havido qualquer contestayaO quanto a 
renovavao da licenya. Nao se espera que a tecnologia usada na transtnissao seja 
substituida por outra tecnologia em futuro previsivel. Portanto, espera-se que a licen9a 
contribua para os fluxos de caixa liquidos em beneficia da entidade indefinidatnente. 

A licenva de transmissao seria tratada como tendo vida util indefinida porque se espera 
que contribua para os fluxos de caixa liquidos em beneficia da entidade indefinidatnente. 
Portanto, a licenva nao seria amortizada enquanto a sua vida util nao fosse detenninada 
como definida. A licenva deve ser testada quanto a necessidade de reconhecitnento de 
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perda por desvalorizac;ao de acordo como Pronuncimnento Tecnico CPC 01 Reduc;ao ao 
Valor Recupenivel de Ativos. 

Exemplo 5 - licen-;a de transmissao do exemplo 4 

A autoridade licenciadora subseqlientemente decide que vai deixar de renovar as licenc;as 
de transmissao e, em vez disso, vai leiloar essas licenc;as. No momenta em que a 
autoridade licenciadora toma essa decisao, a licenc;a de transmissao da entidade tern tres 
anos ate expirar. A entidade espera que a licenc;a continue a contribuir para os fluxos de 
caixa liquidos em favor da entidade ate expirar. 

Dado que a licenc;a de transtnissao ja nao pode ser renovada, a sua vida util deixou de ser 
indefinida. Assim, a licenc;a adquirida seria amortizada durante os tres anos de vida util 
que faltam e imediatamente testada quanta a necessidade de reconhecimento de perda por 
desvalorizac;ao de acordo cotn o Pronuncimnento Tecnico CPC 01 Reduc;ao ao Valor 
Recuperavel de Ativos. 

Exemplo 6- autoriza-;ao de rota de linhas aereas adquiridas entre duas cidades que 
expira ap6s tres anos 

A autorizac;ao de rota pode ser renovada a cada cinco anos, e a entidade adquirente 
pretende cumprir as regras e regulmnentos aplicaveis que envolvem a renovac;ao. As 
renovac;oes de autorizac;oes de rota sao rotineirmnente concedidas a u1n custo minilno e 
historicamente tern sido renovadas quando a linha aerea cumpre as regras e regulamentos 
aplicaveis. A entidade adquirente espera utilizar a rota entre as duas cidades 
indefinidamente a partir dos seus aeroportos centrais e espera que a infra-estrutura de 
suporte relacionada (utilizac;ao de portoes de aeroporto, slots e locac;oes de instalac;oes de 
tenninais) continue a funcionar nesses aeroportos enquanto tiver a autorizac;ao de rota. 
Analises da procura e dos fluxos de caixa suportam esses pressupostos. 

Dado que os fatos e as circunstancias suportam a capacidade da entidade adquirente para 
continuar a fomecer servic;os aereos indefinidamente entre as duas cidades, o ativo 
intangivel relacionado COlTI a autorizac;ao de rota e tratado COlTIO tendo vida util 
indefinida. Portanto, a autorizac;ao de rota nao seria mnortizada enquanto a sua vida util 
nao fosse determinada como definida. Seria testada quanta a necessidade de 
reconheci1nento de perda por desvalorizac;ao de acordo com o Pronunciamento Tecnico 
CPC 01 Reduc;ao ao Valor Recuperavel de Ativos. 
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Exemplo 7 - marca comercial adquirida usada para identificar e distinguir urn 
produto de consumo que tern sido lider de mercado nos ultimos oito anos 

A 1narca comercial tern vida legal restante de cinco anos, mas e renovavel a cada 10 anos 
a baixo custo. A entidade adquirente pretende renovar a marca comercial continuamente 
e a evidencia suporta a sua capacidade para faze-lo. Uma analise de (1) estudos sobre o 
ciclo de vida do produto, (2) tendencias de tnercado, competitivas e ambientais, e (3) 
oportunidades de extensao da marca proporcionam evidencia de que o produto com 
marca cotnercial ira gerar fluxos de caixa liquidos para a entidade adquirente durante urn 
periodo indefinido. 

A marca comercial seria tratada com tendo vida util indefinida porque se espera que 
contribua para fluxos de caixa liquidos para a entidade indefmidamente. Portanto, a 
marca comercial nao seria amortizada enquanto a sua vida util nao fosse determinada 
como definida. Seria testada quanto a necessidade de reconhecimento de perda por 
desvaloriza9ao de acordo com o Pronunciatnento Tecnico CPC 01 Redu9ao ao Valor 
Recuperavel de Ativos. 

Exemplo 8 - marca comercial adquirida ha 10 anos que distingue urn produto de 
consumo lider 

A tnarca comercial era considerada como tendo vida util indefinida quando foi adquirida 
porque se esperava que o produto com a tnarca cotnercial gerasse fluxos de caixa liquidos 
para a entidade indefmidatnente. Contudo, uma marca concorrente inesperada entrou 
recentemente no tnercado e vai reduzir as futuras vendas do produto. A administrayao 
estima que os fluxos de caixa liquidos gerados pelo produto serao 20% inferiores no 
futuro previsivel. Contudo, a adtninistrayao espera que o produto continue a gerar fluxos 
de caixa liquidos para a entidade indefinidatnente tnesmo que por valores reduzidos. 

Como resultado do decrescitno projetado nos futuros fluxos de caixa liquidos, a entidade 
determina que o valor recuperavel estitnado da marca comercial e inferior ao valor 
contabil, sendo reconhecida a perda por desvaloriza9ao. Dado que ainda e considerada 
cmno tendo a vida util indefinida, a tnarca comercial nao seria amortizada, mas 
continuaria suj eita ao teste quanto a necessidade de reconhecitnento de a perda por 
desvalorizayao de acordo com o Pronunciamento Tecnico CPC 01 Redu9ao ao Valor 
Recuperavel de Ativos. 

Exemplo 9 - marca comercial para uma linha de produtos que foi adquirida ha 
varios anos em combinac;ao de negocios. 
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No momento de uma cmnbinac;ao de neg6cios, a adquirida produzia a linha de produtos 
ha 35 anos com muitos novos modelos desenvolvidos segundo a tnarca comercial. Na 
data de aquisic;ao, a adquirente esperava continuar a produc;ao da linha, e uma analise de 
varios fatores economicos indicou que nao havia limite para 0 periodo durante 0 qual a 
marca comercial iria contribuir para os fluxos de caixa liquidos da adquirente. 
Conseqlientemente, a marca cotnercial nao foi amortizada pela adquirente. Contudo, a 
administrac;ao decidiu recentemente que a produc;ao da linha de produtos sera 
descontinuada em urn prazo previsto de quatro anos. 

Dado que a vida util da marc a cotnercial adquirida j a nao e mais considerada COlTIO 

indefinida, o valor contabil da marca cotnercial deve ser testado quanto a necessidade de 
reconhecimento de perda por desvalorizac;ao de acordo cotn o Pronunciamento Tecnico 
CPC 01 Reduc;ao ao Valor Recuperavel de Ativos e amortizado durante os quatro anos de 
vida util remanescentes. 
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INTERPRETAC:AO TECNICA DO CPC 04 

ATIVO INT ANGivEL- CUSTO COM SITIO PARA 
INTERNET (WEBSITE) 

(Correla9ao: SIC Interpretation 32) 

1. Uma entidade pode incorrer em gastos intemos com o desenvolvimento e 
funcionatnento do seu proprio sitio para internet (website) para aces so intemo ou 
extemo. Utn website concebido para acesso extemo pode ser utilizado para varias 
finalidades, tais cotno para promover e anunciar produtos e servic;os de uma 
entidade, proporcionar servic;os eletronicos e vender produtos e servic;os. Urn 
website concebido para acesso intemo pode ser utilizado para armazenar politicas 
da entidade e dados dos clientes, bern como para pesquisar informac;oes relevantes. 

2. As fases de desenvolvimento de urn website podem ser descritas como segue: 

(a) Planej amen to - inclui a realizac;ao de estudos de viabilidade, definindo 
objetivos e especificac;oes, avaliando altemativas e escolhendo preferencias. 

(b) Desenvolvimento de aplicativos e da infra-estrutura- inclui a obten<;ao de urn 
nome de dominio, a compra e desenvolvitnento de hardware e software 
operativo, a instalac;ao de aplicativos desenvolvidos e testes. 

(c) Desenvolvimento da concepc;ao grafica - inclui o desenho do aspecto grafico 
das paginas web. 

(d) Desenvolvitnento de conteudos - inclui a criac;ao, compra, preparac;ao e 
transferencia de informac;ao, seja de natureza textual ou grafica, no website, 
antes da conclusao do desenvolvimento do website. Essa infonnac;ao pode ser 
armazenada em bases de dados individuais integradas no ( ou acessadas a 
partir do) website ou diretatnente codificada nas paginas web. 

3. Uma vez concluido o desenvolvitnento de utn website, comec;a a fase de 
funcionamento. Durante essa fase, a entidade mantetn e aperfeic;oa os aplicativos, 
infra-estrutura, concepc;ao grafica e conteudo do website. 

4. Ao contabilizar os gastos intemos cotn o desenvolvitnento e funcionamento do 
website de a entidade para acesso interno ou externo, as quest5es a seretn levadas 
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em considerac;ao sao as seguintes: 

(a) se o website se constitui em o ativo intangivel gerado internamente e que esta 
sujeito aos requerimentos do Pronunciamento Tecnico CPC 04; e 

(b) o tratatliento contabil apropriado para tais gastos. 

5. Esta Interpretac;ao nao se aplica aos gastos cotli a aquisic;ao, desenvolvimento e 
funcionamento de hardware (p. ex., servidores web, servidores de teste, servidores 
de produc;ao e conexoes a Internet) de utli website. Gastos dessa natureza devetli 
ser contabilizados cotlio ativo nao circulante, quando apropriado. Alem disso, 
quando a entidade incorre em gastos com Utli fornecedor de servic;os da Internet 
que realiza a hospedagem do website da mesma, o gasto e reconhecido como 
despesa quando incorrido. 

6. 0 Pronunciamento Tecnico CPC 04 nao se aplica a ativos intangiveis detidos por 
uma entidade para venda no curso nonlial das atividades comerciais nem a 
locac;oes que se enquadretli no conceito de arrendatliento (leasing) mercantil. 
Conseqi.ientemente, esta Interpretac;ao nao se aplica aos gastos cotli o 
desenvolvimento ou funcionatliento de urn website ( ou software de website) para 
venda a outra etlipresa. Quando Utli website e alugado ou arrendado, por meio de 
arrendamento operacional, o locador ou arrendatario deve aplicar esta 
Interpretac;ao. Quando Utli website e arrendado nos termos de arrendamento 
(leasing) financeiro, o arrendatario aplica esta Interpretac;ao ap6s o reconhecitliento 
inicial do ativo arrendado. 

Consenso 

7. 0 website de utlia entidade que decorra da fase de desenvolvimento e se destine ao 
acesso interno ou externo constitui urn ativo intangivel gerado internamente e que 
esta sujeito aos requerimentos do Pronunciamento Tecnico CPC 04. 

8. Utli website resultante de desenvolvimento deve ser reconhecido como ativo 
intangivel se, e apenas se, alem de atender os requerimentos gerais descritos no 
itetli 21 do Pronunciatliento Tecnico CPC 04 para reconhecimento e mensurac;ao 
inicial, a entidade satisfizer os requeritlientos especificados no itetli 68 do 
Pronunciamento Tecnico CPC 04. Etli particular, a entidade pode ter capacidade 
para satisfazer o requisito de demonstrar de que fonlia o seu website ira gerar 
provaveis beneficios econotliicos futuros de acordo com o item 68( d) quando, por 
exetliplo, o website tem capacidade para gerar receitas, incluindo receitas diretas 
decorrentes da disponibilizac;ao de utli servic;o de encotliendas. A entidade nao 
pode demonstrar de que fonlia urn website, desenvolvido exclusiva e basicatliente 
para promoc;ao e publicidade dos seus produtos e servic;os, ira gerar provaveis 
beneficios econotliicos futuros e, assim, todos os gastos com o desenvolvimento de 
tal website devetli ser reconhecidos cotlio despesa no tliOtliento etli que forem 
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9. Qualquer gas to intemo co1n o desenvolvimento e funcionamento do website de 
uma entidade deve ser contabilizado em conformidade com o Pronunciamento 
Tecnico CPC 04. A natureza de cada atividade que tenha gerado gasto (por 
exe1nplo, fonnayao de funcionarios e manutenyao do website) e a fase de 
desenvolvimento ou p6s-desenvolvi1nento do website deve1n ser avaliadas para 
determinar o tratatnento contabil apropriado. 

Por exe1nplo: 

(a) a fase do planejamento e semelhante em natureza a fase da pesquisa descrita 
nos itens 65 a 67 do Pronunciamento Tecnico CPC 04. 0 gasto incorrido 
nessa fase deve ser reconhecido como despesa no momento em que for 
incorrido. 

(b) a fase do desenvolvimento de aplicay5es e da infra-estrutura, a fase do 
desenho grafico e a fase do desenvolvimento de conteudos, na medida em que 
o conteudo seja desenvolvido para efeitos que nao seja a publicidade e 
promoyao dos produtos e serviyos de uma entidade, sao semelhantes em 
natureza a fase de desenvolvimento descrita nos itens 68 a 75 do 
Pronunciamento Tecnico CPC 04. 0 gasto incorrido nessas fases deve ser 
incluido no custo de urn website reconhecido como ativo intangivel, em 
conformidade com o item 8 desta Interpretayao, quando o gasto puder ser 
direta1nente atribuido e for necessaria para a criayao, produyao ou preparayao 
do website para que este seja capaz de funcionar da forma prevista pela 
ad1ninistrayao. Por exe1nplo, o dispendio co1n a aquisiyao ou criayao de 
conteudos (que nao anuncie1n nem promovam os produtos e serviyos de uma 
entidade) especificamente destinados a urn website, ou o dispendio incorrido 
para pennitir a utilizayao dos conteudos (por exe1nplo, uma taxa para adquirir 
uma licenya de reproduyao) no website, deve1n ser incluidos no custo de 
desenvolvimento quando essa condiyao for satisfeita. Porem, em 
confotmidade co1n o item 71 do Pronunciamento Tecnico CPC 04, o gasto 
com utn itetn do intangivel que inicialmente tenha sido reconhecido como 
despesa nas demonstray5es contabeis anteriores nao deve ser reconhecido 
cotno parte do custo de ativo intangivel em data posterior (por exe1nplo, se os 
custos de direitos autorais (copyright) estiverem totalmente amortizados e o 
conteudo for posterionnente disponibilizado num website). 

(c) o gasto incorrido na fase de desenvolvimento de conteudos, na 1nedida e1n 
que o conteudo seja desenvolvido para anunciar e promover os produtos e 
serviyos de u1na entidade (por exemplo, fotografias digitais dos produtos ), 
deve ser reconhecido como despesa quando incorrido e1n confonnidade co1n 
o itetn 68( c) do Pronuncia1nento Tecnico CPC 04. Por exemplo, ao 
contabilizar o gasto com serviyos profissionais prestados para tirar fotografias 
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digitais dos produtos de uma entidade e aperfeivoar a respectiva apresenta9ao, 
o gasto deve ser reconhecido como despesa a medida em que os servi9os 
profissionais vao sendo prestados durante o processo e nao quando as 
fotografias digitais forem apresentadas no website. 

(d) a fase de Funcionamento comeva quando o desenvolvimento de urn website 
estiver concluido. 0 gasto incorrido nessa fase deve ser reconhecido como 
despesa quando incorrido, a menos que cumpra os criterios de 
reconhecilnento enunciados no item 18 do Pronunciamento Tecnico CPC 04. 

10. Urn website que seja reconhecido como ativo intangivel nos termos do itetn 8 desta 
Interpreta9ao deve ser mensurado ap6s o reconhecilnento inicial aplicando-se os 
requerimentos estipulados nos itens 72 a 87 do Pronunciamento Tecnico CPC 04. 
A melhor estimativa da vida util de utn website deve ser curta. 

Apendice da Interpreta~ao Tecnica do Pronunciamento Tecnico CPC 04 

Este apendice e apenas ilustrativo e nao faz parte da Interpreta9ao. A finalidade do 
apendice e ilustrar exemplos de gastos que ocorrem durante cada uma das fases descritas 
nos itens 2 e 3 da Interpreta9ao e ilustrar a aplicavao da lnterpretavao para ajudar no 
esclarecilnento do seu sentido. Nao se destina a ser uma lista de verifica96es exaustiva 
dos gastos que possam ser incorridos. 

EXEMPLOS DE APLICA<;AO 

Fase/Natureza do Gasto Tratamento conhibil 
Planejamento 

• realizavao de estudos de viabilidade. Reconhecer COlTIO despesa quando 
incorrido de acordo cotn o item 53 do 

• definivao de especifica96es de Pronunciamento Tecnico CPC 04. 
hardware e de software. 

• avaliavao de produtos e fomecedores 
altemativos. 

• sele9ao de _Qreferencias . 

Desenvolvimento de aplica~oes e da 
infra-estrutura 

• cotnpra ou desenvolvimento de Aplicar os requisitos de registro contabil 
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Fase/N atureza do Gas to 

• 

• 

• 

hardware. 

obtenc;ao de urn no1ne de dominio. 

desenvolvimento de software operativo 
(por exemplo, sistema operativo e 
software de servidor). 

desenvolvimento de c6digo para a 
aplicac;ao. 

• instalac;ao das aplicac;oes 
desenvolvidas no servidor. 

• stress teste. 

Desenvolvimento do desenho gnifico 

• desenho da aparencia (por exe1nplo, 
layout e cor) das paginas web. 

Desenvolvimento do conteudo 

Tratamento conhibil 
de ativo imobilizado. 

Reconhecer como despesa quando 
incorrido, a menos que o dispendio possa 
ser diretamente atribuido a preparac;ao do 
website para funcionar da forma pretendida 
pela administrac;ao, e que o website 
satisfac;a os criterios de reconhecimento 
dos itens 21 e 56 do Pronunciamento 
Tecnico CPC 04*. 

Reconhecer como u1na despesa quando 
incorrido, a menos que o gasto possa ser 
diretamente atribuido a preparac;ao do 
website para funcionar da fonna pretendida 
pela administrac;ao, e que o website 
satisfac;a os criterios de reconhecimento 
dos itens 21 e 56 do Pronunciamento 
Tecnico CPC 04*. 

• criac;ao, aquisic;ao, preparac;ao (por Reconhecer como despesa quando 
exe1nplo, criac;ao de ligac;oes e incorrido de acordo co1n o item 68( c) do 
identificac;ao de c6digos) e Pronunciamento Tecnico CPC 04 ate o 
transferencia de informac;ao, seJa de ponto em que o conteudo seJa 
natureza textual ou gnifica, no website, desenvolvido para divulgar e promover os 
antes da conclusao do desenvolvimento pr6prios produtos e servic;os da entidade 
do website. Exe1nplos de conteudo (por exemplo, fotografias digitais dos 
incluem informac;ao sobre a entidade, produtos ). De outro modo, reconhecer 
produtos ou servic;os disponibilizados como despesa quando incorrido, a 1nenos 
para venda, e t6picos para acesso dos que o dispendio possa ser diretmnente 
assinantes. atribuido a preparac;ao do website para 

funcionar da forma pretendida pela 
administrac;ao, e que o website satisfac;a os 
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Fase/N atureza do Gas to 

Funcionamento 

• atualiza9ao de gnificos e revisao do 
conteudo. 

• adi9ao de novas funy5es, 
caracteristicas e conteudo. 

• registro do website e1n sistemas de 
pesqu1sa. 

• c6pia de seguranya dos dados . 

• revisao da seguran9a do aces so . 

• analise da utiliza9ao do website . 

Outros 

Tratamento conbibil 
criterios de reconhecimento dos itens 21 e 
56 do Pronunciamento Tecnico CPC 04*. 

A valiar se satisfaz a defini9ao de ativo 
intangivel e os criterios de reconhecimento 
definidos no item 18 do Pronunciamento 
Tecnico CPC 04, caso em que o gasto e 
reconhecido como valor do ativo do 
website. 

• Custos administrativos, cmn vendas, e Reconhecer como despesa quando 
outros gerais, a menos que possam ser incorrido, de acordo com os itens 
diretamente atribuidos a prepara9ao do 64 a 70 do Pronunciamento Tecnico CPC 
website para funcionar da forma 04. 
pretendida pela administra9ao. 

• ineficiencias claramente identificadas e 
perdas operacionais iniciais incorridas 
antes de o website atingir o 
desempenho planejado [por exe1nplo, 
testes de inicio de opera9ao]. 

• treinamento de empregados para operar 
o website. 

* Todo o custo co1n o desenvolvi1nento de urn Website exclusivo ou principalmente para 
promover e anunciar os pr6prios produtos e servi9os da entidade sao reconhecidos co1no 
despesa quando incorridos, de acordo como item 67 do Pronunciamento Tecnico CPC 
04. 
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