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RESUMO 

Objetiva-se investigar incentivos econômicos que possam distinguir a capacidade de 

reconhecimento de ativos intangíveis (AIs) das empresas, sob a perspectiva de existência desses 

fatores impulsionadores da evidenciação de AIs. Os incentivos econômicos analisados na 

pesquisa são o porte, o endividamento, a rentabilidade, o setor e o mercado de atuação das 

empresas. Trata-se de um estudo empírico-analítico, com abordagem quantitativa. Direciona-

se na verificação de quais incentivos econômicos aumentam a probabilidade de empresas 

possuírem AIs reconhecidos nas suas demonstrações contábeis. É empregada a regressão 

logística, cuja variável dependente (dummy) foi constituída entre empresas com maior 

representatividade de AIs (1) e empresas com menor representatividade de AIs (0), 

determinadas, respectivamente, com base no 1º e 4º quartil da relação entre ativos intangíveis 

e ativos totais. Foram analisados 12 períodos, compreendidos entre o primeiro trimestre de 2011 

e o último de 2013. São analisadas 498 empresas, sendo 108 brasileiras (BM&FBovespa) e 390 

americanas (NYSE, NASDAQ e AMEX), com um total de 4.881 observações. Os resultados 

foram consistentes com pesquisas anteriores quanto a influência do porte, endividamento e 

mercado de atuação no aumento da probabilidade de empresas serem mais intensivas em AIs. 

Foram rejeitadas as hipóteses quanto à rentabilidade e setor de atuação. As restrições 

normativas para reconhecimento, mensuração e evidenciação de AIs são discutidas como 

provável contribuição para os resultados inesperados obtidos. Os resultados são consistentes 

conforme validações do modelo, obtendo uma média de 62,53% de acurácia. 
 

Palavras-chave: Ativos Intangíveis; Evidenciação; Incentivos Econômicos; Determinantes. 
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Área temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 
 

1 INTRODUÇÃO 

As empresas possuem diversos mecanismos para torná-las diferentes e competitivas 

comparadas às suas concorrentes. A vantagem competitiva sustentável, constituída por meio de 

recursos e capacidades inerentes à produção heterogênea entre as empresas (BARNEY, 1991), 

depende de fatores diversos como presença de liderança (COCKBURN; HENDERSON; 

STERN, 2000), nome da marca, capital humano e estrutura organizacional (CORRADO; 

HULTEN; SICHEL, 2005), inovação (SCHUMPETER, 1988), capital intelectual 

(COCKBURN; GRILICHES, 1987) ou absorção de conhecimentos e operacionalização de 

mudanças (COHEN; LEVINTHAL, 1989). 

Nessa amplitude de portfólios gerenciais, Teece (2015) estabelece a emergência do 

desenvolvimento de novos conceitos para análises de negócios. Trata da dificuldade de 

mensuração de valores não monetários capazes de gerar valor para as empresas. Para Pucci et 

al., 2014), o conceito de intangíveis tornou-se fundamental por constituírem esse valor 

existente, mas de difícil mensuração. 

A mensuração de intangíveis é divulgada nos demonstrativos contábeis, 

especificamente no balanço patrimonial. Contudo, a limitação imposta pelos normativos 

contábeis contribui para o distanciamento entre o valor real e o valor contábil. (PUCCI et al., 

2014). Teece (2015) afirma ser um grande desafio descobrir, profundamente, a real expectativa 

de caixa decorrente de ativos, sendo um dos maiores enigmas da teoria econômica e financeira. 

No caso brasileiro, atualmente com seu modelo contábil convergido ao europeu, por 

meio da adoção dos normativos emitidos pelo International Accounting Standards Board – 

IASB, a dificuldade permanece. Até mesmo os normativos americanos (ainda não convergido 

ao IASB) são alinhados aos normativos brasileiro e europeu restringindo o reconhecimento de 

ativos intangíveis (AIs) a critérios compatíveis com os ativos tangíveis, quais sejam o ativo for 

separável, resultar de direitos contratuais e for controlado pela entidade. 

Nesta linha, a percepção sobre a perspectiva de rentabilidade futura e, portanto, a análise 

de performance das empresas fica prejudicada. Conforme apresentado em Pucci et al. (2014), 

a definição “coerente” de intangíveis será fundamental nesta análise, pois busca explicar a 

diferença entre o book e o market value. Uma definição com maior acurácia acaba por 

privilegiar a definição do valor contábil da empresa, gerando reconhecimento e 

desreconhecimento de intangíveis nos demonstrativos contábeis. 

Pesquisas, nacionais e internacionais, identificaram fatores contributivos para 

evidenciação de AIs, tais como (ARRIGHETTI; LANDINI; LASAGNI, 2014; CHEN; JIANG; 

LIN, 2014; SHAKINA; MOLODCHIK, 2014; ANTOLDI; CERRATO; DEPPERU, 2013; 

DECKER et al., 2013; AVELINO; PINHEIRO; LAMOUNIER, 2012; MOURA; SCARPIN; 

MECKING, 2013; RITA; ENSSLIN, 2010; MACAGNAN, 2009; PEREZ e FAMÁ, 2006; 

KAYO, TEH; BASSO, 2006; KAYO e FAMÁ, 2004). Essa pesquisa direciona-se em investigar 

o seguinte problema de pesquisa: Quais os incentivos econômicos são significativos para 

determinar um maior reconhecimento de ativos intangíveis? 
Os incentivos econômicos são definidos constitutivamente nessa pesquisa, 

correspondem aos fatores impulsionadores da evidenciação de AIs, sendo adotados como foco 

do estudo o porte, o endividamento, a rentabilidade, o setor e o mercado de atuação da empresa. 

Objetiva-se, portanto, investigar incentivos econômicos que possam distinguir a capacidade de 

reconhecimento de AIs das empresas. 

A contribuição da pesquisa é suportada na continuidade da discussão sobre o 

reconhecimento, mensuração e evidenciação de AIs, propondo ser imprescindível, para os 

mercados atuais, a melhor evidenciação desses recursos por constituírem elemento primordial 

na manutenção da vantagem competitiva das empresas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Evidenciação de ativos intangíveis 

Nas economias atuais, o conceito de intangíveis tornou-se fundamental, especialmente 

pela importância dada por terceiros à avaliação desses ativos. Os intangíveis constituem o 

acréscimo de valor obtido por uma empresa por meio de aspectos endógenos e individuais. 

Porém, mesmo com essa crescente importância em mensurar e reconhecer ativos constitutivos 

da vantagem competitiva em um ambiente complexo, as demonstrações contábeis atualmente 

não oferecem divulgação adequada de alguns intangíveis, especialmente para aqueles 

descaracterizados de "identificabilidade" ou "controle". (PUCCI et al., 2014). 

Lev (2001) associa o interesse em ativos intangíveis à competição e ao desenvolvimento 

de tecnologia da informação, elevando os ativos intangíveis (AIs) ao nível gerador de valor nas 

empresas. Assim, AIs sugerem perspectiva de resultados futuros, característica essencial para 

um ativo, conforme constatado por Sorescu e Spanjol (2008) e Nisiyama e Oyadomari (2012). 

Para Perez e Famá (2006), AIs, como marcas, patentes, concessões públicas, capital 

intelectual e goodwill são ativos singulares, cujas características únicas poderiam possibilitar a 

diferenciação entre as empresas e a obtenção de vantagens competitivas. Na mesma linha, Ritta, 

Ensslin e Ronchi (2010) apontaram os AIs combinados com outros fatores, tais como 

localização geográfica, habilidades gerenciais e aspectos comerciais, como vantagens na 

geração de resultados e um diferencial competitivo no mercado. 

Os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), goodwill, concessões e 

marcas e patentes são as referências mais próximas percebidas nos intangíveis, seja em 

pesquisas acadêmicas ou nas demonstrações contábeis. Segundo Crisóstomo (2009), os 

sistemas contábeis fazem referência a três categorias de intangíveis: goodwill, P&D e outros 

ativos intangíveis, esses últimos constituídos, por exemplo, pelas patentes, marcas, direitos de 

autoria, quotas de importação e licenças. Ainda assim, percebe-se o distanciamento dos valores 

atribuídos, pela contabilidade, a esses ativos por meio dos seus normativos e a sua representação 

fidedigna com base no seu real valor, acabando por gerar dúvidas ou descrédito aos usuários 

dessa informação. 

No Brasil, por exemplo, o CPC 04 (R1), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), estabelece critérios para considerar um ativo como intangível. Os critérios 

são satisfeitos quando o ativo for separável, resultar de direitos contratuais e for controlado pela 

entidade. (CPC 04 (R1), 2010). Dessa forma, nem todos os investimentos dedicados a essas 

iniciativas são considerados como ativos intangíveis. As alterações societárias ocorridas no 

Brasil, após 2007, implicaram na convergência do padrão contábil brasileiro ao internacional. 

Portanto, o CPC 04 (R1) alinha-se ao IAS 38 emitido pelo International Accounting Standards 

Board – IASB. Outro padrão contábil é o americano, normatizado pelo Financial Accounting 

Standards Bord – FASB. 

Em se tratando de ativos intangíveis, os normativos dos padrões brasileiro (CPC 04), 

americano (ASC 350) e europeu (IFRS 38) são convergentes nas definições de ativos 

intangíveis, assim como o tratamento para o goodwill e ativos gerados internamente. Desse 

modo, independente do país, fica evidente a restrição imposta ao gestor no reconhecimento 

contábil de um ativo intangível. Geralmente, casos com bastante confiabilidade como 

investimentos em desenvolvimento (pesquisas normalmente são classificadas como despesas), 

marcas e patentes e a aquisição de outras empresas (combinação de negócios) há o 

reconhecimento mais frequente de intangíveis (ERNST&YOUNG, 2011). 

Reina, Ensslin e Jorge (2010) destacam a habitualidade de se verificar empresas com 

bens intangíveis superiores aos bens tangíveis nos seus balanços patrimoniais. Destacam as 

marcas como os principais AIs para essas empresas, porém pelo grau de subjetividade inerente 

é de difícil mensuração. Gerencialmente, para Sánchez, Chaminade e Olea (2000), os ativos 

intangíveis passam por três etapas: a) identificação de intangíveis críticos relacionados à criação 
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de valor; b) mensuração desses intangíveis e; c) monitoramento e controle dos AIs, 

corroborando com a ideia de subjetividade e dificuldade de reconhecimento pela contabilidade. 

Ledoux e Cormier (2013) observaram melhorias no reconhecimento de intangíveis e 

despesas após a adoção do IAS 38 por empresas canadenses não-financeiras. Espera-se a mesma 

postura em empresas brasileiras e americanas. Contudo, o estudo também identificou a perda 

de relevância na evidenciação voluntária, especialmente em informações sobre inovação. 

Dessa forma, é razoável encontrar aspectos divergentes entre empresas com ativos 

intangíveis mais representativos e menos representativos em relação ao seu ativo total, pois 

considerando as limitações normativas impostas para o reconhecimento e mensuração, apenas 

empresas com características específicas seriam capazes de conseguir reconhecer valores 

expressivos de AIs em suas demonstrações. 

Alguns fatores, denominados constitutivamente nessa pesquisa como incentivos 

econômicos, são destacados em pesquisas nacionais para relação com a evidenciação de AIs 

(ARRIGHETTI; LANDINI; LASAGNI, 2014; AVELINO; PINHEIRO; LAMOUNIER, 2012; 

MACAGNAN, 2009; SHAKINA; MOLODCHIK, 2014): porte; (RITA; ENSSLIN, 2010): 

receita líquida, patrimônio líquido e valor de mercado; (MACAGNAN, 2009): setor, grau de 

internacionalização, anos de existência e diferença entre o preço da ação; (KAYO, TEH; 

BASSO, 2006; MACAGNAN, 2009; CHEN; JIANG; LIN, 2014): endividamento; (KAYO; 

FAMÁ, 2004; PEREZ; FAMÁ, 2006; MACAGNAN, 2009; DECKER et al., 2013): 

rentabilidade; (ANTOLDI; CERRATO; DEPPERU, 2013): consórcios de exportação; e, 

(MOURA; SCARPIN; MECKING, 2013): ambientes mais competitivos (fator contingencial), 

corroborando com a divergência de empresas quanto à propensão em possuir AIs. 

Os incentivos econômicos analisados nessa pesquisa, como determinantes para maior 

intensidade de intangíveis nos ativos da empresa, são o porte, o endividamento, o setor de 

atuação, a rentabilidade e o mercado de atuação (brasileiro e americano), conforme hipóteses 

da pesquisas a seguir apresentadas com suas respectivas fundamentações. 

 

2.2 Formulação das Hipóteses 

Consonante com (ARRIGHETTI; LANDINI; LASAGNI, 2014; AVELINO; 

PINHEIRO; LAMOUNIER, 2012; MACAGNAN, 2009) a pesquisa avaliará a influência do 

porte na probabilidade de uma empresa possuir maior reconhecimento de AIs nas suas 

demonstrações. 

As grandes empresas possuem maior número de contratos, projetos, atividades 

produtivas e comerciais e necessitam de mais financiamento (MACAGNAN, 2009). 

Adicionalmente, empresas com porte maior possuem melhor estrutura para manter a 

acumulação de AIs e protegê-los, absorvendo o custo de marcas e patentes. ARRIGHETTI; 

LANDINI; LASAGNI, 2014). 

Shakina e Molodchik (2014) complementam reforçando a influência dos intangíveis na 

atratividade do investimento, especialmente quando as empresas possuem experiência, tamanho 

e foco inovador. O tamanho ou porte da firma será mensurado, nessa pesquisa, pelo valor de 

mercado em consonância com os trabalhos de Greenhalgh e Rogers (2006) e Sandner e Block 

(2011). Dessa forma, apresenta-se a primeira hipótese da pesquisa: 

H1: Empresas de maior porte possuem maior probabilidade de reconhecer AIs nas 

suas demonstrações. 

O endividamento, verificado por (KAYO, TEH; BASSO, 2006; MACAGNAN, 2009) 

como influentes na evidenciação de AIs, também comporá avaliação dessa pesquisa. Kayo, Teh 

e Basso (2006) identificaram menor endividamento em empresas intensivas em inovação, cujas 

proxies foram patente e P&D. Em contrapartida, Macagnan (2009) aponta o endividamento 

como fonte de financiamento dos intangíveis, justificado pelo retorno futuro. 
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Para Chen, Jiang e Lin (2014), a teoria do pecking order, cuja proposta sugere uma 

hierarquia na estruturação do capital das empresas, implica em uma maior assimetria de 

informação quando empresas possuem mais ativos intangíveis e, portanto, usando mais dívidas 

com terceiros. 

Essa pesquisa ao analisar empresas de capital aberto, avalia gestões profissionais dada 

a responsabilidade com usuários externos em geral, especialmente investidores e acionistas. 

Assim, são acolhidas as justificativas de endividamento alegando retornos futuros para 

financiamento de AIs, especialmente por serem investimento de risco. 

Assim, a segunda hipótese da pesquisa fica assim constituída: 

H2: Empresas com maior endividamento possuem maior probabilidade de 

reconhecer AIs nas suas demonstrações. 

Pavitt (1984) apresenta uma taxonomia para inovação, considerando diferença do seu 

uso por empresas industriais, dando base para a classificação setorial do Índice Brasil de 

Inovação – IBI para avaliação de setores intensivos em P&D. Na mesma linha de artigos 

nacionais, serão considerados como itens de inovação, nessa pesquisa, os itens de AIs 

mensurados nas demonstrações contábeis. Axtle-Ortiz (2013) também confirma essa 

perspectiva incluindo o setor industrial dentre os fatores influentes no valor dos ativos 

intangíveis. Dessa forma, pertencer ao setor industrial aumenta a probabilidade de uma empresa 

ter valores mais expressivos de AIs em suas demonstrações, justificando a formulação da 

terceira hipótese da pesquisa. 

H3: Empresas do setor industrial possuem maior probabilidade de reconhecer AIs 

nas suas demonstrações. 

Como já mencionado, há a possibilidade de o endividamento contribuir na geração de 

resultados futuros quando há uma boa gestão de ativos. Assim, justifica-se propor o aumento 

na rentabilidade quando se possui intangíveis representativos no portfólio de ativos. Embora 

Brito, Brito e Morganti (2009) não identificarem relação significativa entre indicadores de 

inovação e métricas de lucratividade, outras pesquisas identificaram essa relação (DECKER et 

al., 2013; MIRANDA; GALLON; NOGUEIRA, 2011; MACAGNAN, 2009; PEREZ; FAMÁ, 

2006; KAYO; FAMÁ, 2004). Os resultados convergem para o fato de haver melhor resultado 

quando a empresa é intensiva em ativos intangíveis. 

Os achados de Boujelben e Fedhila (2011) alinham-se aos demais demonstrando haver 

efeito positivo do investimento em AIs no fluxo de caixa operacional futuro, persistindo em até 

três períodos de defasagem. Marrocu, Paci e Pontis (2011) sugerem a acumulação de AIs dada 

a sua relação positiva com a produtividade das empresas. Desse modo, propõe-se a quarta 

hipótese de pesquisa: 

H4: Empresas com maior rentabilidade possuem maior probabilidade de 

reconhecer AIs nas suas demonstrações. 

Para a quinta hipótese, abordou-se a diferença entre empresas americanas e brasileiras, 

sob a justificativa de haver empresas com maior intensidade de AIs nas empresas 

estadunidenses. Embora não se tenha identificado pesquisas voltadas diretamente a essa 

diferenciação, é possível confirmar essa proposição com base em (GOUVEIA, 2007; 

MONACO, 2014 e CAVALCANTI; PEREIRA NETO, 2014). Todos assinalam pela ampla 

vantagem dos Estados Unidos sobre o Brasil quando se trata de registro de invenções e maior 

capacidade tecnológica. De acordo com Monaco (2014), no Brasil, além do baixo volume, o 

tempo de espera para registro de patentes passou de pouco mais de 6 anos em 2003 para 11 

anos, em 2013. Portanto, um retrocesso. Considerando o registro contábil de um ativo intangível 

com base na confiabilidade e controle, os ativos intangíveis de empresas brasileiras passam 

bastante tempo para absorver tais investimentos. Nessa perspectiva, a hipótese cinco propõe: 

H5: Empresas americanas possuem maior probabilidade de reconhecer AIs nas 

suas demonstrações, comparadas a empresas brasileiras. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296312001166
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3 METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

Quanto à caracterização da pesquisa, optou-se por um estudo empírico-analítico, que, 

segundo Martins (2002, p.34), “[...] são abordagens que apresentam em comum a utilização de 

técnicas de coleta, tratamento e análise de dados marcadamente quantitativos [...]. Têm forte 

preocupação com a relação causal entre variáveis. A validação da prova científica é buscada 

através de testes dos instrumentos, graus de significância e sistematização das definições 

operacionais”. 
 

3.2 Amostra 

A amostra foi composta por todas as empresas ativas listadas na Bolsa de Valores de 

São Paulo (BM&FBOVESPA), na New York Stock Exchange (NYSE), na National Association 

Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) e na American Stock Exchange (AMEX), 

com dados trimestrais do período de 2011 a 2013, compondo 12 períodos de análise. Foi 

utilizado esse período de tempo devido ao fato do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) – 

Ativo Intangível - ter sido aprovado em 2010.  

Foram excluídas da amostra as empresas: financeiras, devido às regulamentações e 

peculiaridades específicas do setor (KAYO; TEH; BASSO, 2006); que não tinham Ativos 

Intangíveis reconhecidos; que não apresentaram Patrimônio Líquido positivo em 31 de 

dezembro de cada ano; que não apresentaram disponibilidade dos demais dados suficientes; e, 

por fim, aquelas que se apresentaram como outliers (porte, endividamento e rentabilidade). 

Portanto, foram analisadas 498 empresas, sendo 108 brasileiras e 390 americanas, com um total 

de 4.881 observações.  

 

3.3 Coleta e Tratamento dos Dados  
Os dados necessários à execução desta pesquisa foram todos coletados no banco de 

dados do Economática©, foram tabulados e inseridos no software estatístico STATA. Obteve-

se, ainda, ajuda do Microsoft Excel®, em que foram organizados alguns gráficos e planilhas 

para melhor representação dos achados.  

Após a tabulação, os dados foram analisados por meio da estatística descritiva, com a 

indicação das médias, desvios-padrão, máximos e mínimos. Destaca-se, também, a utilização 

do teste de diferença de média de Mann-Whitney (duas amostras independentes), a fim de 

verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas das variáveis utilizadas 

(porte, endividamento e rentabilidade) entre as empresas com mais e menos AIs. O Teste de 

Mann-Whitney foi utilizado já que os testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro Wilk indicaram 

que os dados não apresentavam distribuição normal.   

Em seguida, para verificar quais as variáveis indicam maior probabilidade das empresas 

terem mais AIs reconhecidos, utilizou-se a análise de regressão logística, conforme 

metodologia utilizada em estudos anteriores (ARRIGHETTI; LANDINI; LASAGNI, 2013; 

COSTA; SILVA; LAURENCEL, 2013). Segundo Dias Filho e Corrar (2009), a regressão 

logística tem algumas particularidades que a distingue dos demais modelos de regressão. A 

principal é a dicotomia que possui a variável dependente, exigindo que o resultado das análises 

se associe às categorias, como aceitar ou rejeitar, positivo ou negativo. Destacando que os 

resultados da variável dependente devem permitir interpretações em termos de probabilidade e 

não apenas classificação em categorias (DIAS FILHO;CORRAR, 2009).     

O modelo empregado nesta pesquisa foi:  

 
logit (p) = β0 + β1 Porte + β2 Endividamento + β3 Rentabilidade + β4 Bolsa + β5Indústria + ε (1) 
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A variável dependente (ativo intangível) destaca-se como dicotômica (dummy), na qual 

foi atribuído 0 (zero) para empresas com menor representatividade de AIs em relação ao Ativo 

Total e 1 (um), para empresas com maior representatividade de AIs em relação ao Ativo Total. 

O enquadramento da representatividade dos AIs estabeleceu-se em observação aos 25% (4º 

quartil) maiores e 25% menores (1º quartil) da amostra. 

As variáveis independentes, constituintes dos incentivos econômicos, contidas no 

modelo, suas definições (proxies) escolhidas e o sinal positivo ou negativo esperado para cada 

uma delas estão demonstrados no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Operacionalização das Variáveis Independentes (incentivos econômicos) 

Variável Sigla Definição 
Sinal 

Esperado 

Porte Porte Logaritmo do Valor de Mercado + 

Endividamento Endiv 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

dividido pelo Patrimônio Líquido 
+ 

Rentabilidade Rent Lucro Operacional dividido pelo Ativo Total + 

Indústria Indust 
0 (zero) para as empresas não industriais e 1 

(um) para as empresas do setor industrial 
+ 

Bolsa Bolsa 
0 (zero) para as empresas brasileiras e 1 (um) 

para as empresas americanas 
+ 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Segundo Gujarati e Porter (2011), depois de calcular os coeficientes da regressão 

logística, o passo seguinte consiste em determinar se as variáveis independentes são associadas 

significativamente à variável de resultado. Desse modo, foi feito, primeiramente, o teste de 

Wald, cuja finalidade é aferir o grau de significância de cada coeficiente da equação logística, 

inclusive a constante (GUJARATI; PORTER, 2011).  

 Em sequência, foi feito o Log Likelihood Value (LR Statistic), a fim de avaliar a 

significância do modelo estimado. Segundo Dias Filho e Corrar (2009), o LR statistic é um 

indicador que busca aferir a capacidade do modelo em estimar a probabilidade associada à 

ocorrência de determinado evento (DIAS FILHO; CORRAR, 2009).  

Contudo, deve-se salientar, ainda, que o LR statistic não tem um significado intrínseco, 

considerado de forma isolada oferece pouca informação sobre o grau de adequação. Assim, 

cumprindo um papel semelhante ao coeficiente de determinação nas regressões lineares, 

utilizou-se de dois indicadores  Pseudos–R2, quais sejam, Cox&Snell e Nagelkerke 

(GUJARATI; PORTER, 2011; DIAS FILHO; CORRAR, 2009). 

Por fim, para verificar o nível de ajustamento do modelo, aplicou-se dois testes: Hosmer 

e Lemeshow e Count R2. O teste de Hosmer e Lemeshow, segundo Dias Filho e Corrar (2009), 

avalia o modelo ajustado comparando frequências observadas e as esperadas, através de um 

teste Qui-Quadrado. De fato, esse teste consiste em dividir o número de observações em cerca 

de dez classes e, em seguida, verifica se as frequências previstas pela equação e os valores 

realmente observados são diferentes estatisticamente. Em suma, o teste de Hosmer-Lameshow 

é um teste de validação do modelo, a fim de verificar se o modelo logístico ajustado é adequado. 

O teste Count R2 realizada procedimento semelhante, visto que se a probabilidade prevista de 

um elemento da amostra for maior que 0,5, classifica-o como 1, e, se for menor que 0,5, 

classifica-o como 0. Em seguida, a estatística do teste Count R2 compara a probabilidade 

prevista à realidade e calcula-se o quociente entre o número de previsões corretas e o número 

total de observações (GUJARATI; PORTER, 2011; DIAS FILHO; CORRAR, 2009). 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Inicialmente, foram calculadas as estatísticas descritivas das variáveis da pesquisa para 

os grupos com AIs de maior e menor representatividade, conforme evidenciado na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Análise descritiva e posição das médias 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Porte _0  15.2264 1.1831 12.6026 18.1843 

Porte _1 15.6107 1.1247 12.6048 18.2035 

Endividamento_0 1.1780 2.3534 0 66.8444 

Endividamento_1 1.4217 3.8288 0 86.8613 

Rentabilidade_0 0.0126 0.0151 -0.0330 0.0575 

Rentabilidade_1 0.0133 0.0113 -0.0313 0.0533 

Nota: 0 = “menor representatividade de AIs”; 1= “maior representatividade de AIs”. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observa-se, em média, a presença de maior porte (tamanho), maior endividamento e 

maior rentabilidade entre as empresas com maior representatividade de AIs em comparação as 

demais. Conforme as hipóteses formuladas nesta pesquisa, esses resultados eram esperados, 

pois a literatura mostra preponderância de AIs nas empresas com maior tamanho/porte: 

(SHAKINA; MOLODCHIK, 2014; ARRIGHETTI; LANDINI; LASAGNI, 2014; AVELINO; 

PINHEIRO; LAMOUNIER, 2012; SANDNER; BLOCK, 2011; MACAGNAN, 2009; 

GREENHALGH; ROGERS, 2006); as mais endividadas: (CHEN; JIANG; LIN, 2014; 

MACAGNAN, 2009); e, as mais rentáveis: (DECKER et al., 2013; MIRANDA; GALLON; 

NOGUEIRA, 2011; BOUJELBEN; FEDHILA, 2011; MARROCU; PACI; PONTIS, 2011; 

MACAGNAN, 2009; PEREZ; FAMÁ, 2006; KAYO; FAMÁ, 2004). Contudo, vale destacar 

que, para todas as variáveis, a variação da média apresentou-se relativamente baixa entre os 

grupos, indicando certa homogeneidade no porte (variação de 2,5%), endividamento (variação 

de 20,68%) e rentabilidade (variação de 5,55%) entre as empresas com maior e menor 

representatividade de AIs.  

Da mesma forma, o desvio padrão das variáveis mostrou pequena variação comparando 

os grupos, indicando baixa dispersão dos dados em torno da média. Tal evidência pode ser 

considerada como não esperada, visto que a amostra é composta por entidades de vários setores 

com estruturas patrimoniais diferentes, tornando a amostra heterogênea. 

Para verificar diferenças significativas entre as variáveis das empresas com maior e 

menor representatividade de AIs, aplicou-se o teste de diferença de média para amostra 

independentes de Mann-Whitney, conforme Tabela 3. Verifica-se, por meio dos testes de 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, que todas as variáveis não apresentaram distribuição 

normal, uma vez que o p-valor dos referidos testes foi inferior a 0,05, justificando a utilização 

do teste não paramétrico. 
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Tabela 3 - Resultado do Teste de diferença de Média para Amostra Independente 

Teste Não Paramétrico 

 Teste 1* Teste 2* Teste 3* 

Estatística Z -10,997 1,420 -4,932 

p-valor 0.000 0.1556 0.000 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estatística p-valor Estatística p-valor 

Porte_0 0,031 0,000 0,990 0.000 

Porte_1 0,050 0,000 0,098 0.000 

Endividamente_0 0,254 0,000 0,455 0.000 

Endividamento_1 0,035 0,000 0,243 0.000 

Rentabilidade_0 0,083 0,000 0,971 0.000 

Rentabilidade_1 0,038 0,000 0,984 0.000 

Nota: *Teste 1 = Porte_0 versus Porte_1; *Teste 2 = Endividamento_0 versus Endividamente_1;  

*Teste 3= Renatabilidade_0 versus Rentabilidade_1. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nesse sentido, observa-se que a estatística Z do teste de Mann-Whitney, para os Testes 

1 e 3, apresentou o p-valor inferior a 0,05, o que faz com que a hipótese nula seja rejeitada, ou 

seja, as empresas com maior e menor representatividade de AIs possuem porte e rentabilidade 

diferentes, estatisticamente. Em relação à medida de endividamento, o teste estatístico aponta 

que não se deve rejeitar a hipótese nula, ou seja, não apresenta diferença estatística entre as 

empresas com maior e menor representatividade de AIs. 

Tais evidências sustentam, de forma preliminar, que o porte e a rentabilidade sejam 

fatores que influenciem a probabilidade de uma empresa apresentar altos ou baixos níveis de 

ativos intangíveis em seus balanços patrimoniais. Por outro lado, talvez o endividamento não 

seja variável significativa em influenciar a probabilidade de uma empresa apresentar altos ou 

baixos níveis de ativos intangíveis.  
A Tabela 4 apresenta os resultados da regressão, oriunda da Equação1, onde se buscou 

verificar quais os incentivos econômicos são significativos para determinar um maior 

reconhecimento de AIs. Verifica-se, no Painel B (Tabela 4), que a equação estimada apresentou 

significância estatística ao nível de 1%, tendo em vista que o p-valor obtido pela estatística LR 

foi inferior a 0,01. Percebe-se, ainda, que o teste de Cox&Snell indica que aproximadamente 

10,7% das variações ocorridas no log da razão de chance são explicadas pelo conjunto de 

variáveis. O Nagelkerke fornece resultados entre 0 e 1, indicando que o modelo é apto para 

explicar cerca de 14,3% das variações registradas na variável classificatória.  

Para detectar a presença de multicolinearidade, o único pressuposto que deve ser 

atendido no uso da regressão logística, fez-se uso do Teste FIV (Variance Inflation Factor). 

Assim, obteve-se um FIV de 2,26, 2,01 e 1,18, para as variáveis PORTE, ENDIV e RENT, 

respectivamente. Dessa forma, conclui-se pela inexistência de multicolinearidade (GUJARATI; 

PORTER, 2011). 

Por meio da estatística de Wald, observa-se que todas as variáveis explicativas, com 

exceção da variável ENDIV, apresentaram significância estatística, ao nível de 5%, uma vez 

que as “Prob. Wald” mostraram-se abaixo de 5% e atestando, portanto, que as variáveis PORT, 

RENT, INDUS e BOLSA exercem influência significativa sobre a probabilidade das empresas 

apresentarem altos níveis de ativos intangíveis. Vale salientar que a variável ENDIV mostra-se 

significativa ao nível de 10%, mostrando, também, que exerce influência sobre os ativos 

intangíveis.  
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Tabela 4 - Estimativas dos Parâmetros, Significância e FIV de cada variável  

Painel A 

Variável Coeficiente Erro Padrão Teste Wald Prob. Wald Odds Ratio FIV 

PORTE 0.2738 0.02901 9.44 0.000 1.31501 2,26 

ENDIV 0.0212 0.01123 1.89 0.059 1.02144 2,01 

RENT -4.7639 2.37803 -2.00 0.045 0.00853 1,18 

INDUS -0.8805 0.06268 -14.05 0.000 0.41457 - 

BOLSA 1.1325 0.08191 13.83 0.000 3.10361 - 

_Const -48.191 0.43057 -11.19 0.000 -  - 

Painel B 

LR statistic 55.177 Cox-Snell R2 0.107 

Prob. (LR) 0.000 Nagelkerke R2 0.143 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme dito anteriormente, os modelos de regressão logística são analisados em 

termos de logaritmo da razão da chance ou logit. Nesse sentido, o coeficiente da variável 

PORTE significa que se essa variável aumentar uma unidade, o logaritmo da razão da chance 

da variável dependente aumentaria 0,2738 unidades, configurando uma relação positiva entre 

ambas, o que era esperado. Esses achados corroboram com a hipótese de que as maiores 

empresas são as que têm maior probabilidade de terem altos níveis de ativos intangíveis. Os 

achados corroboram com Shakina e Molodchik (2014), Arrighetti, Landini e Lasagni (2014), 

Avelino, Pinheiro e Lamounier (2012), Sandner e Block (2011), Macagnan (2009) e 

Greenhalgh e Rogers (2006). 

Vale salientar, ainda, que, como o coeficiente da regressão logística revela em termos 

de logaritmo da razão da chance, o odds ratio trata apenas da razão de chance de uma variável 

informar a mudança na chance de ocorrência do evento de interesse (GUJARATI; PORTER, 

2011). Assim, ao analisar o odds ratio da variável PORTE, tem-se que a cada aumento de uma 

unidade nessa variável, aumenta-se 31,50% a chance da empresa ter altos níveis de ativos 

intangíveis. Assim, de acordo com os resultados, o crescimento de uma empresa em valor 

implica na sua necessidade de investir em AIs, possivelmente oriundos de combinações de 

negócios por aquisição de empresas menores, proteção de sua marca, investimento em novas 

tecnologias, dentre outros investimentos importantes para manutenção de sua vantagem 

competitiva. 

Ainda de acordo com a Tabela 4, o endividamento (ENDIV) possui relação positiva 

(sig. 10%), corroborando com a hipótese de aumento da probabilidade de maiores investimentos 

em AIs quando as empresas são mais endividadas. No caso dessa pesquisa, sugerindo aumento 

nos AIs com financiamento pelo capital de terceiros. No entanto, é importante destacar que ao 

analisar o odds ratio, verifica-se que se a variável ENDIV aumentar uma unidade, a chance de 

uma empresa ter altos níveis de ativo intangível aumenta em apenas 2,14%, denotando não 

haver uma política clara de financiamento dos AIs. Os achados de Kayo, Teh e Basso (2006) 

contrariam essas afirmações, pois não identificaram maior endividamento em empresas 

intensivas em inovação. Contudo, os resultados de Macagnan (2009) e Chen, Jiang e Lin (2014) 

alinham-se a essa pesquisa. Permanece, assim, a divergência da fonte de financiamento dos AIs 

pelas empresas – se com capital próprio ou de terceiros. 

A rentabilidade (RENT) não apresentou o sinal consistente com o esperado (positivo), 

indo de encontro com a hipótese teórica de que as empresas mais rentáveis são as que 

apresentam maior probabilidade de possuírem altos níveis de ativos intangíveis. Considerando 

o fato de a contabilidade não registrar todos os recursos intangíveis existentes, por motivos de 

restrição normativa, esperar-se-ia dos resultados relação positiva entre representatividade de 

AIs e rentabilidade, já que existiriam recursos não contabilizados influenciando positivamente 

os resultados da empresa. Contudo, sob outra ótica, o excesso de conservadorismo da 
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informação contábil pode ocasionar maior reconhecimento de despesas em recursos 

possivelmente contabilizáveis como intangível, elevando a probabilidade de ocorrência de 

prejuízos. Outras pesquisas (DECKER et al., 2013; MIRANDA; GALLON; NOGUEIRA, 

2011; MACAGNAN, 2009; PEREZ; FAMÁ, 2006; KAYO; FAMÁ, 2004) também 

identificaram relação positiva entre investimentos em AIs e rentabilidade. Os resultados 

inesperados alinharam-se aos achados de Brito, Brito e Morganti (2009) ao analisar empresas 

brasileiras e Cho e Pucik (2005) analisando empresas americanas. 

Da mesma forma, o setor industrial (INDUS) não apresentou o sinal consistente com o 

esperado (positivo), indo de encontro com a hipótese teórica de que as empresas do setor 

industrial são aquelas com maior probabilidade de terem altos níveis de ativos intangíveis, 

contrariando os resultados de Axtle-Ortiz (2013) por confirmarem a influência do setor 

industrial no valor dos AIs. Aqui também se estabelece uma possível limitação contábil, tendo 

em vista haver nas empresas do setor industrial maior propensão em intensidade nos 

investimentos em P&D (PAVITT, 1984), cujo reconhecimento como AIs são restritivos. Sendo 

assim, outros AIs como concessões, combinação de negócios (goodwill) e registro de marcas, 

comuns a todos os setores, não daria ao setor industrial a influência indicada por Axtle-Ortiz 

(2013) e pela hipótese da pesquisa. 

O mercado de atuação da empresa (BOLSA) demonstrou-se com coeficiente estimado 

positivo e significativo a 1%, como esperado. Esses achados corroboram com a hipótese de que 

as empresas que estão operando no mercado norte-americano possuem maior probabilidade de 

apresentarem altos níveis de ativos intangíveis. Um ponto que merece destaque é o fato de que 

se uma empresa estiver negociando suas ações no mercado norte-americano (em detrimento ao 

mercado brasileiro), aumenta-se 210,36% a chance da empresa ter altos níveis de ativos 

intangíveis. Esse resultado, possivelmente, demonstra o baixo investimento em ativos 

intangíveis por empresas brasileiras, corroborando Gouveia (2007), Monaco (2014) e 

Cavalcanti e Pereira Neto (2014), quanto a vantagem americana no que se refere a capacidade 

tecnológica e registro de invenções. 

Após a verificação da significância estatística dos parâmetros e da equação, buscou-se 

avaliar o nível de ajustamento do modelo e sua capacidade de previsão. Assim, aplicou-se dois 

testes: Hosmer e Lemeshow e Count R2. Conforme dito anteriormente, a estatística Count R2 

consiste no somatório do número de previsões corretas adotando a probabilidade de 0,5 como 

referência. Dessa forma, conforme a Tabela 5, observa-se que o modelo exposto realizou 4.881 

simulações, sendo 2.280 casos de não ocorrência e 2.601 casos possibilidade de ocorrência, 

obtendo uma média de 62,53% de acurácia do modelo. 

 
Tabela 5 – Teste Count R2 - Classificação dos Acertos do Modelo  

Teste de Count R2 

Classificado 0            1 Total 

Mais Ativos Intangíveis 

Menos Ativos Intangíveis 

1331           880 

949           1721 

2211 

2670 

Total 2280          2601 4881 

Classificados Corretamente 62.53% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O teste Hosmer e Lemeshow avalia a hipótese nula de inexistência de diferenças 

significativas entre os resultados previstos pelo modelo e os observados, indicando, assim, a 

precisão do modelo. Vale destacar que o modelo é considerado aderente se a probabilidade do 

teste for maior que 5% (GUJARATI; PORTER, 2011; DIAS FILHO; CORRAR, 2009). O teste 

é apresentado na Tabela 6.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296312001166
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296312001166
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Tabela 6 - Teste de Hosmer e Lemeshow 

Teste de Hosmer e Lemeshow Resultados 

Hosmer e Lemeshow  

Estatística Qui-quadrado 4862,90 

P-value 0,5461 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Analisando a Tabela 6, observa-se que o cálculo apresenta uma estatística de 4.862,90 

e um nível de significância de 0,5461, portanto, maior que 5%. Assim, o modelo é considerado 

aderente, uma vez que o resultado acarreta a não rejeição da hipótese nula, ou seja, não existe 

diferença entre os valores previstos pelo modelo e os valores observados ao nível de 

significância de 1%. Desta forma, os resultados discutidos nessa seção são validados conforme 

capacidade de previsão definidas pelos testes realizados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando haver limitações normativas para o reconhecimento e mensuração dos 

ativos intangíveis, é provável encontrar empresas com características específicas e 

significativos valores de AIs reconhecidos em suas demonstrações, objetivou-se verificar quais 

os incentivos econômicos são significativos para determinar um maior reconhecimento de AIs. 

Por meio da análise da média das variáveis, os resultados evidenciaram que as empresas 

de maior porte, maior endividamento e maior rentabilidade apresentam maior 

representatividade de AIs em comparação as demais, o que era esperado. Contudo, o teste de 

diferença de média demonstrou que as empresas com maior e menor representatividade de AIs 

possuem apenas porte e rentabilidade diferentes estatisticamente, indicando possível influência 

dessas variáveis na determinação da intensidade de AIs reconhecidos. O endividamento dos 

grupos não apresentou diferença estatística. 

O emprego da regressão logística possibilitou identificar a relação entre os incentivos 

econômicos e a representatividade dos AIs. Assim, as evidências encontradas sugeriram 

relações convergentes e divergentes com as hipóteses formuladas. 

A rentabilidade e o setor de atuação tiveram suas hipóteses rejeitadas (H3 e H4). Dessa 

forma, as empresas mais rentáveis e as do setor industrial são as que apresentam menor 

probabilidade de possuírem altos níveis de AIs. Esses resultados podem se justificar pelo 

conservadorismo contábil, onde as despesas possuem menos restrição de reconhecimento, 

comparado aos AIs. Para esse caso, novas discussões e revisões dos normativos podem ser 

realizadas com o propósito de reduzir a assimetria entre o valor contábil e o valor real dos 

intangíveis com o propósito de rever possíveis limitações quanto ao reconhecimento de AIs 

gerados internamente, como por exemplo, os gastos com P&D. 

As hipóteses H1, H2 e H5 foram aceitas. Portanto, o porte, o endividamento e o mercado 

de atuação são os incentivos econômicos identificados na pesquisa com maior probabilidade de 

apresentarem altos níveis de AIs. Esses resultados são similares aos de pesquisas anteriores e 

corroboram a ideia de as empresas de grande porte (H1) buscarem proteção de suas 

marcas/patentes, desenvolverem mais tecnologia e realizarem combinações de negócios. O 

endividamento (H2), implica na boa gestão dos ativos, considerando o financiamento dos AIs 

por meio de capital de terceiros, pois os AIs são reconhecidamente classificados como 

investimento de risco. Os resultados não deixaram essa afirmativa clara, pois a probabilidade 

de um maior endividamento aumentar a representatividade de AIs, embora positiva, foi próxima 

a zero. Já quanto ao mercado de atuação (H5), demonstrou-se maior propensão de investimento 

em AIs quando as empresas são americanas, sugerindo que o desenvolvimento tecnológico 

americano e a facilidade de registro de invenções, superiores ao brasileiro, permitam AIs mais 

valorados naquele mercado. 
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Dos resultados depreendem-se algumas implicações práticas. Destaca-se a fragilidade 

de empresas brasileiras de menor porte reconhecerem AIs, pois, conforme resultados, as 

empresas americanas de grande porte atuantes em mercado desenvolvido e, portanto, mais 

competitivo induz a evidenciação desses ativos. Outra questão a ser levantada é a emergência 

de criação de políticas de financiamentos para empresas de menor porte, pois os resultados não 

demonstram uma definição clara quanto a fonte de financiamento dos AIs e sim uma linha tênue 

tendendo para o financiamento com capital de terceiros. 

As evidências aqui apresentadas se limitam a amostra estudada, ao período 2011 a 2013 

e a metodologia empregada. Sendo assim, outras pesquisas podem ser realizadas no sentido de 

ampliação do corte temporal, utilização de outras proxies para as variáveis e/ou inclusão de 

novas variáveis e investigação em outros mercados. 
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