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RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo verificar quais características determinam a adoção dos métodos 

de amortização dos ativos intangíveis pelas empresas de capital aberto, listadas na 

BM&FBOVESPA nos segmentos de nível 1, nível 2 e novo mercado. A análise foi realizada a 

partir dos dados de 2015. Foram consideradas 103 empresas de capital aberto com dados 

secundários, utilizando-se o sistema Economática®. Para verificar os determinantes das 

escolhas contábeis pelos métodos de amortização em ativos intangíveis, utilizou-se as seguintes 

variáveis: Tamanho, Endividamento, Capital, Setor Econômico e Nível de Governança. As 

observações obtidas a partir destas variáveis permitiram identificar a existência de alguns 

fatores que podem determinar as escolhas dos métodos de amortização dos ativos intangíveis. 

A variável “tamanho”, mostrou-se relevante no modelo utilizado, suportando a hipótese de 

Watts & Zimmerman (1978), que grandes empresas, tentam amenizar os riscos políticos, 

podendo apresentar incentivos para a seleção de métodos contábeis. As variáveis 

endividamento e governança corporativa, se mostraram significativas e apenas a variável 

capital social, não foi significativa para uma das escolhas contábeis estudadas. Também foi 

possível identificar que a maioria das empresas pesquisadas, ainda utiliza o método linear. Os 

achados deste estudo indicam que apesar da adoção das IFRS em 2008 e das alterações 

ocorridas na legislação brasileira em 2007 e 2009, após transcorridos quase dez anos, as 

empresas não tem metodologia para definir o método de amortização que melhor exprime os 

valores reais de seus intangíveis. 
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1 INTRODUÇÃO 

   O objetivo desta pesquisa é verificar quais características determinam a adoção dos 

métodos de amortização dos ativos intangíveis pelas empresas de capital aberto, listadas na 

BM&FBOVESPA nos segmentos de nível 1, nível 2 e novo mercado. 

   As empresas realizam escolhas contábeis com base em normas regulamentares que 

oferecem flexibilidade, para que as entidades tenham a melhor representação da situação 

econômico-financeira, a partir das demonstrações Contábeis (Silva, Martins & Lemes, 2016). 

   Essa liberdade de escolhas se apresenta na maioria das vezes de forma positiva, tendo 

em vista a necessidade das empresas em obter a melhor representação da realidade e dos fatos 

econômicos e financeiros acerca do patrimônio das entidades, porém em outros casos, as 

escolhas podem levar os gestores a realizarem ações oportunistas, diferentes daquelas para os 

quais os objetivos das normas apontam.  

   Para Iudícibus (1995) a finalidade da contabilidade consiste em fornecer aos usuários, 

informações para tomar decisões. Dessa forma, a contabilidade assume papel relevante, 

auxiliando as decisões dos gestores, diante de possíveis opções, a escolherem aquela que melhor 

representa as informações, as adições e as diminuições do patrimônio das entidades.  

   São muitas as informações a serem disponibilizadas pela contabilidade sendo também 

diversas as ferramentas à disposição dos usuários. As demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas, as notas explicativas, os relatórios da administração, pareceres e outros 

instrumentos, formam os chamados relatórios financeiros.  

   Conforme Silva et al. (2016), para se entender de forma mais profunda as motivações 

que levam às escolhas contábeis, é necessária uma base teórica capaz de explicar como diversos 

fatores influenciam e até limitam tais escolhas. No conjunto de informações apresentadas nos 

relatórios financeiros, algumas podem conter e revelar as escolhas contábeis das entidades. 

   Dentre algumas das escolhas contábeis, está a de quais métodos de amortização dos 

Ativos Intangíveis a empresa utilizará. Os métodos de amortização utilizados pelas empresas 

do mercado de capitais brasileiro é um tema ainda pouco explorado na literatura acadêmica, no 

entanto está inserido dentro de outra temática relevante, o Ativo Intangível, frequentemente 

estudada pelos pesquisadores da área contábil e também de outras áreas afins. 

   Niyama e Silva (2011) reforçam que o Ativo Intangível não é um tema recente na 

contabilidade e que existe uma confusão em relação aos termos utilizados, como é o caso do 

goodwill, marcas e patentes, entre outros.  

   O interesse e utilização das informações contábeis, em relação aos Ativos Intangíveis, 

aumentou em razão de diversos fatores, dentre outros, a globalização, o desenvolvimento das 

tecnologias, o atual cenário econômico mundial, o crescimento e desenvolvimento do mercado 

de capitais, a competição entre as empresas e a capacidade das entidades gerarem riquezas 

(Moura, Mecking & Scarpin, 2012; Klann, Popik, Kreuzberg & Salla, 2014; Moura & Varela, 

2014; Moura, Varela & Beuren, 2014; Liszbinski, Kronbauer, Macagnan & Patias, 2014; Dutra, 

Schnorrenberger & Reina, 2009; Miranda, Schnorrenberger, Gasparetto & Lunkes, 2010). 

   Neste contexto, muitos são os estudos que procuram evidenciar as escolhas contábeis a 

partir dos eventos ocorridos ao longo dos anos. As mudanças ocorridas no padrão contábil no 

Brasil, o risco de gerenciamento oportunista que pode levar inclusive a fraudes, a natureza das 

escolhas contábeis e o objetivo das normas internacionais em apresentar a informações 

relevantes aos usuários, de acordo com as escolhas adotadas, servem de motivação para a 

presente pesquisa, que se concentra na abordagem dos métodos escolhidos pelas entidades, para 

realizar a amortização dos bens e direitos com vida útil definida.  

  Em linhas gerais, este trabalho contribui com a literatura sobre escolhas contábeis, uma 

vez que analisa as possibilidades de as empresas realizarem opções diferenciadas, frente ao 



 

 
 

atual cenário econômico. Além disso, é importante conhecer os determinantes que fazem as 

empresas escolherem e utilizarem os diferentes métodos na amortização dos Ativos Intangíveis 

com vida útil definida, uma vez que estes valores são contabilizados como custos, impactando 

nos valores auferidos pela empresa quando da apuração do resultado no exercício e 

consequentemente na distribuição dos montantes correspondentes aos dividendos.  

  Para os usuários da informação contábil, conhecer quais os determinantes das escolhas 

pelos métodos de amortização utilizados, pode contribuir na identificação das empresas que 

melhor refletem a realidade dos intangíveis.  

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Escolhas Contábeis 

   Muitos são os pesquisadores que se ocupam com os estudos sobre as escolhas contábeis. 

Trabalhos brasileiros e internacionais demonstram teorias e aspectos inerentes a esta temática. 

Estes estudos se baseiam em duas vertentes: a primeira delas é a teoria microeconômica que 

trata dos indivíduos racionais e dos incentivos utilizados pelos gestores em busca dos resultados 

pretendidos e a segunda, consiste na utilização das Teorias Contratual da Firma, Teoria da 

Agência e na Teoria Positivista, esta última apresentada por Watts e Zimmerman entre os anos 

de 1960 a 1970. Mas foi após este período, que pesquisas empíricas começam a se despontar, 

como uma sequência das pesquisas iniciadas por Watts e Zimmerman (Holthausen, 1990; Fieds, 

Lys & Vicent, 2001; Andrade, Silva & Malaquias, 2013; Souza, Silva & Rech, 2015; Souza, 

Botinha & Lemes, 2016; Silva, Martins & Lemes, 2016). 

 Fields, Lys e Vicent (2001) analisaram as pesquisas dos anos 90 que tratavam de estudar 

os determinantes e as consequências da escolha contábil. O estudo focou em três tipos de 

imperfeições de mercado que influenciam as escolhas dos gestores: custos de agência, 

assimetrias de informações e externalidades para partes não contratantes (Fields, Lys & 

Vicente, 2001). 

 Posteriormente, Francis (2001) ao realizar uma revisão acerca de quatro aspectos 

apresentados na pesquisa de Fields, Lyz e Vicente (2001), afirma que é importante definir 

claramente o que é escolha contábil para delimitar quais são os itens e fenômenos estudados 

sobre o assunto, sendo que a falta de tal definição, pode dificultar a realização de pesquisas 

sobre esta temática (Francis, 2001). 

 Para Fields et. al (2001) uma escolha contábil pode ser definida como qualquer decisão 

que tem por propósito, influenciar na forma e/ou substância, as ferramentas fornecidas pela 

contabilidade, como por exemplo os relatórios financeiros, cálculos realizados pela 

contabilidade, bem como a percepção de entidades reguladoras. 

 A motivação dos gestores é um aspecto importante para o entendimento das escolhas 

contábeis. Saber se tais motivos possuem a intenção de influenciar dados da contabilidade, ou 

se as escolhas foram impactadas por outros fatores é tão relevante quanto o primeiro aspecto 

(Fields, Lys & Vicente, 2001). 

 Haller e Wehrfritz (2013) afirmam existir escolhas implícitas e explicitas quando as 

entidades aplicam as normas internacionais, fazendo com que as mesmas se tornem um 

problema. Segundo os autores, isto ocorre em razão de fatores como a liberdade de interpretação 

por parte de quem irá aplicar a norma, a necessidade das empresas realizarem estimativas, em 

detrimento de valores que não se conhece, e ainda, em consequência dos julgamentos aplicados 

no momento das escolhas. 



 

 
 

 Segundo Paulo (2007) “os resultados contábeis podem ser afetados propositalmente 

pelas atividades operacionais ou escolhas contábeis”. O modo oportunista dos gestores, ao 

utilizarem escolhas contábeis contidas nas normas, podem maximizar os lucros, evidenciar 

aspectos das demonstrações contábeis até então não tão aparentes, e até mesmo manipular os 

números contábeis (Deltzen & Zülch, 2012). 

 Watts e Zimmerman (1990) com a Teoria Positivista procuram explicar e prever 

fenômenos particulares que se desenvolvem e se apoiam em observações da realidade. A 

respeito desta perspectiva e o modo oportunista dos gestores agirem, os autores discorrem sobre 

três hipóteses. A primeira delas é a que considera a situação onde estando todos os fatores de 

numa constante, a intenção do gestor seria antecipar os lucros futuros para o período corrente, 

e por consequência, a antecipação da remuneração. Esta hipótese, faz sentido, quando os 

incentivos e remunerações estiverem baseados nos resultados apresentados pela contabilidade. 

Esta hipótese se relaciona com o plano de bônus dos gestores. A segunda hipótese é a utilização 

da contabilidade a fim de evitar a quebra de cláusulas contratuais, isto provoca a antecipação 

de resultados positivos que ocorreriam somente em período futuro, evitando dessa forma, a 

ocorrência de um default. Esta segunda hipótese é denominada de cláusulas contratuais de 

dívidas. A terceira hipótese, consiste no fato do gestor preferir adiar para períodos futuros os 

lucros correntes, em razão dos denominados custos políticos da firma. Esta terceira e última 

hipótese, é então conhecida como hipótese dos custos políticos (Watts & Zimmerman, 1990, p. 

138). 

 Segundo Paulo (2007) “adicionalmente a informação contábil é influenciada pela 

existência de critérios alternativos de mensuração e evidenciação, fazendo com que o 

administrador possa escolher dentre as normas e práticas permitidas pela regulamentação 

contábil, quando essa existir”. Neste caso, os gestores podem realizar as escolhas contábeis 

considerando-se a sua natureza, ou seja, a essência das escolhas contábeis, podem revelar o 

motivo de tais decisões. 

 Fields et. al (2001) apresentam as seguintes naturezas para as escolhas contábeis: 

quando se tem mais de uma regra aceita para o mesmo evento, na realização de julgamentos e 

estimativas requeridas por alguns sistemas da contabilidade, nas decisões de estratégicas de 

evidenciação, o momento que os eventos serão reconhecidos e o comportamento de lobby.  

 A presente pesquisa se concentra nesta primeira natureza, quando se tem mais de uma 

regra para o mesmo fato contábil, e esta pode ser utilizada a critério da empresa. O aspecto 

regulatório é apresentado em vários estudos, como o principal elemento para que haja a 

comparabilidade das informações contábeis.  

 Para De Souza e Lemes (2016) a “comparabilidade é uma das características qualitativas 

de melhoria da utilidade da informação contábil, que permite aos usuários identificar e 

compreender as similaridades entre os itens e as diferenças entre eles”. Para tanto, as normas 

expedidas pelos órgãos reguladores são apresentadas no sentido de melhorar a utilidade das 

informações contábeis, haja vista a similaridade entre as entidades (IASB Framework, 2011). 

 Carmo (2014) afirma que os critérios utilizados na prática contábil sofrem alterações 

restritivas em razão da limitação oferecida pelas normas, quando a contabilidade reconhece os 

fatos, mensuram os elementos ou quando as evidenciações são limitadas nas demonstrações 

contábeis. 

 Além das escolhas expressas nas normas, que são editadas e divulgadas pelos órgãos 

reguladores, existem aquelas que são consideradas ocultas, e por isto são mais difíceis de serem 

caracterizadas. As escolhas contábeis evidentes, podem ser observadas de forma mais fácil nas 

demonstrações contábeis. Em se tratando das escolhas contábeis ocultas, ocorrem após o 



 

 
 

julgamento e interpretação dos critérios normativos, dificultando a sua observação nos 

demonstrativos da contabilidade (Silva, 2016). 

 Dessa forma, quanto ao tipo, os métodos de amortização dos ativos intangíveis, são 

considerados escolhas evidentes, pois se tratam de escolhas facilmente localizadas nas 

demonstrações contábeis, estando complementarmente, também apresentados nas notas 

explicativas. 

 As escolhas contábeis evidentes, envolvem análise quanto ao reconhecimento e 

mensuração. Silva (2016) afirma que “as escolhas contábeis de mensuração se referem às 

escolhas de quais métodos utilizar para avaliar/mensurar determinado evento econômico”. 

Quanto ao reconhecimento, estas escolhas poderão impactar nas demonstrações contábeis, nos 

valores expressos nos demonstrativos, fluxos de caixa e nos componentes patrimoniais (Silva, 

2016). 

 Assim, de acordo com os estudos apresentados, é possível perceber duas discussões 

principais sobre as escolhas contábeis, uma que vai de encontro ao estabelecido pelos órgãos 

reguladores, expressa nas normas, e outra que considera o possível gerenciamento de resultados 

e o comportamento oportunista dos indivíduos. 

 

2.2 Estudos recentes sobre escolhas contábeis no Brasil  

    Recentemente vários estudos relacionados ao tema das escolhas contábeis foram 

desenvolvidos no Brasil. Trabalhos abordam a comparabilidade a partir das escolhas contábeis, 

(Souza, Botinha & Lemes, 2016; Souza, Silva & Rech, 2015; Araújo, Souza & Lemes, 2015; 

Souza, et. al, 2015), a suavização de resultados e possibilidade de gerenciamento de resultados 

através das escolhas contábeis (Kolozsvari & Macedo, 2016; Ribeiro, & Colauto, 2016; Barros, 

Menezes, Colauto, & Teodoro, 2014; Barros, Soares,  & Lima, 2013; Almeida & Bezerra, 2012; 

Formigoni, Antunes, Paulo,  & Pereira, 2012; Martinez, 2011; Murcia & Wuerges, 

2011;  Rodrigues & Martins, 2010; Martinez, & Cardoso, 2009; Coelho & Lopes, 2007; 

Matsumoto & Parreira, 2007), o conservadorismo nas escolhas contábeis (Silva, Gonçalves, 

Tavares, & Lima, 2010; determinantes e características das escolhas contábeis (Botinha & 

Lemes, 2016; Murcia, Souza, Wuerges & Duarte, 2013; Lorencini, & Costa, 2012) dentre 

outros.   

 A cerca das escolhas contábeis e dos ativos intangíveis, alguns estudos foram realizados 

recentemente e por estarem em consonância com o objetivo do presente trabalho, merecem 

destaque. 

 Souza et. al (2016), identificaram o grau de comparabilidade das demonstrações 

contábeis de 230 empresas de capital aberto, sendo que destas 184 eram brasileiras e 43 

portuguesas, em relação às escolhas contábeis em ativos intangíveis (IAS 38). As escolhas 

contábeis que fizeram parte da análise foram quanto a mensuração, reconhecimento, avaliação 

e impairment. O período analisado foi de 2010 a 2012, o resultado da pesquisa apresentou uma 

maior comparabilidade das empresas brasileiras em relação as entidades portuguesas, porém as 

empresas de Portugal, apresentaram maior constância quanto as escolhas contábeis ao longo do 

período estudado.  

 Souza e Lemes (2015) identificaram a comparabilidade das escolhas contábeis na 

mensuração de ativos imobilizados, de ativos intangíveis e de propriedades para investimento 

(PPI) de companhias abertas do Brasil, Chile e Peru, estudaram ainda se determinadas 

características das entidades podem influenciar a escolha dos gestores pelo valor justo. Os 

achados da pesquisa revelam que a comparabilidade entre os países estudados aumentou após 



 

 
 

a adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS) para o ativo imobilizado, o ativo 

intangível não apresentou grande comparabilidade e as propriedades para investimento, não 

houve aumento após adoção das (IFRS). Para os autores, a adoção das (IFRS) não garantiu a 

comparabilidade. Os autores identificaram ainda que as características estudadas, influenciaram 

as escolhas dos gestores, indicando possivelmente o uso das opções (escolhas contábeis) para 

o gerenciamento de resultados.  

 Barbosa, Lemes e Souza (2014) identificaram o nível de comparabilidade na 

mensuração ao valor justo de empresas de capital aberto, em conformidade com os 

Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Foram analisadas as 

demonstrações contábeis de 65 entidades da carteira do índice Bovespa no primeiro 

quadrimestre de 2014, no ano de transição e no ano de adoção das Normas Internacionais de 

contabilidade, 2009 e 2010. Os resultados indicam aumento no uso do valor justo quanto a 

mensuração dos itens investigados, quanto à comparabilidade, os autores identificaram uma 

redução, que provavelmente, segundo os autores, pode ser atribuída as escolhas contábeis.  

 

2.3 Ativos Intangíveis 

 O conceito de Ativo de forma em geral, em conformidade com a Estrutura Conceitual 

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC, 2008, item 49, p. 16), é “um recurso 

controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem 

futuros benefícios econômicos para a entidade”.  

 De acordo com o CPC-04, o ativo “é um ativo não monetário identificável sem 

substância física ou o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ”.  

 O Ativo Intangível foi editado pelo Pronunciamento Técnico – CPC 04, sendo que a sua 

aprovação está registrada na Ata da 28ª Reunião Ordinária do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis, realizada no dia 03 de outubro de 2008, que foi posteriormente revisada (R1) e 

aprovada em 05 de novembro de 2011.  

 O Pronunciamento foi elaborado a partir do IAS – 38 – Intangible Assets, emitido pelo 

IASB – International Accounting Standards Board e sua aplicação, no julgamento do Comitê, 

está em conformidade com o documento editado pelo IASB (Termo de Aprovação CPC 04 – 

Ativo Intangível), estando também aprovado pela Deliberação da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM n° 644/2010 e pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – 

CFC n° 1.303/2010. 

 Valor contábil de um bem no Ativo Intangível é o valor pelo qual o ativo é reconhecido 

no balanço patrimonial após a dedução da amortização acumulada, objeto deste estudo, e da 

perda por desvalorização (CPC-04/2011).  

 O Ativo Intangível no Balanço Patrimonial se configura pelo valor total, inicialmente 

utilizado para a contabilização e posteriormente, diminuído do valor correspondente a 

amortização e das perdas por desvalorização de Ativos. 

 

2.3.1 Amortização dos Ativos Intangíveis 
   Na definição contida no CPC 04, “a amortização é a alocação sistemática do valor 

amortizável de Ativo Intangível ao longo da sua vida útil. ” Sendo este período de tempo, 

conforme mencionado anteriormente, podendo ser limitado por questões econômicas, legais 

e/ou por questões contratuais. Esta definição contém em si, outras denominações que precisam 

ser melhor compreendidas, como é o caso dos termos “alocar sistematicamente” o valor 

correspondente a amortização. O conceito de “valor amortizável” e de “vida útil”. 

   A alocação sistemática, consiste em atribuir valores de amortização, ao longo de um 

determinado período.  O valor amortizável é o custo de aquisição diminuído do valor residual. 



 

 
 

Em regra, se registra a diminuição do valor dos direitos classificados no Ativo Intangível, e 

correspondente à perda de valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade 

industrial (patente) e comercial (marca), ou qualquer outro com existência ou exercício de 

duração limitada ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente 

limitado. 

   A contabilização de um Ativo Intangível baseia-se na sua vida útil. Um ativo com vida 

útil definida deve ser amortizado, enquanto a de um Ativo Intangível com a vida útil indefinida 

não deve ser amortizado, mas testada, anualmente, sua recuperabilidade (CPC-04/2011). 

   “A vida útil é o período de tempo no qual a entidade espera utilizar um ativo ou o número 

de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização 

do Ativo” (CPC 04/2011). A entidade deve avaliar se a vida útil de um Ativo Intangível é 

definida ou indefinida e, no primeiro caso, a duração ou o volume de produção ou unidades 

semelhantes que formam essa vida útil.  

   A vida útil indefinida pode ser entendida como a aplicação de recursos por parte da 

empresa no processo de produção, em um direito, que trará resultados, mas a empresa não 

consegue enxergar em um horizonte visual, qual seria o tempo a ser estimado até o momento 

em que o Ativo Intangível deixará de obter recurso com tal bem ou direito. A vida útil é um 

aspecto que impactará diretamente na amortização, ou seja, quando o Ativo Intangível tiver 

vida útil definida, sofrerá amortização, quando a vida útil for indefinida, não sofrerá 

amortização. Em se tratando de vida útil indefinida, a empresa não consegue estimar quando é 

que o Ativo Intangível deixará de gerar benefício econômico (CPC-04/2011). 

   A entidade deve atribuir vida útil indefinida a um Ativo Intangível quando, com base na 

análise de todos os fatores relevantes, não existe um limite previsível para o período durante o 

qual o ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a entidade (CPC-04/2011). 

   Estão sujeitos à amortização os direitos relativos ao desenvolvimento de fórmulas e 

processos de fabricação, etc. A entidade poderá desenvolver um processo produtivo e registrar 

no órgão competente a patente e segundo a lei de patentes esse registro tem um prazo legal de 

validade, depois desse prazo esse registro se torna de uso comum, findando o prazo, não 

trazendo nenhum benefício econômico para a entidade, após sofrer a amortização (CPC-

04/2011).  

   Outro direito diz respeito a exploração de direitos autorais, marcas e patentes alheias, 

etc. a empresa paga pelo direito autoral, mas quando se finaliza o contrato, a empresa não tem 

mais nenhum direito de exploração. Quando se chega ao final da vida útil definida, a entidade 

não terá mais direito algum, tudo com prazo legal, ou contratualmente definido, ao término do 

contrato, a entidade não terá mais direito. Obtenção de licenças, autorizações ou concessões 

oriundas do Poder Público: transferências do poder público a entidades privadas para explorar 

determinado serviço (CPC-04/2011). 

   A Obtenção de licenças de uso de determinados softwares por prazo de duração limitada. 

A empresa encomenda um software exclusivo que poderá ser utilizado somente durante um 

determinado período de tempo, conforme contratado (CPC-04/2011). 

 

2.3.1.1 Métodos e taxas de amortização 
   O método de amortização utilizado deverá refletir o padrão de consumo pela entidade 

dos benefícios econômicos futuros, estes podem ser entendidos como os recursos que 

aumentam as receitas ou diminuem as despesas (CPC-04/2011), por exemplo, um determinado 

processo produtivo de uma empresa que utiliza novos maquinários e que diminuem as despesas 

com pessoal, salários e outros benefícios. O padrão de benefício econômico deve ser analisado 

pela entidade, para que possa entender o comportamento dos retornos.  



 

 
 

   Conforme o CPC-04 se não for possível estabelecer com confiabilidade o padrão 

econômico, a entidade deverá utilizar o método linear, sendo que a amortização deverá ser 

reconhecida como despesa no resultado. 

   Reza o Artigo 183, inciso VII da Lei das S.A sobre os critérios de avaliação de todos os 

ativos, tipo de valor dos ativos apresentados para cada ativo, para cada ativo qual o valor a ser 

apresentado. “Art. 183. No Balanço, os elementos do Ativo serão avaliados segundo os 

seguintes critérios: (...) VII – os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na 

aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização”. 

   Os Ativos Intangíveis ficam classificados contabilmente no Balanço Patrimonial, no 

Ativo Não Circulante, referente aos bens e direitos de longo prazo. Conforme o artigo 183, § 2º 

da Lei das S.A.  “A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será 

registrada periodicamente nas contas de: (…) b) amortização, quando corresponder à perda do 

valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e 

quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens 

de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado” (Lei 6.404/1976). 

   Quando o benefício econômico gerado por determinado direito é limitado pelo tempo, 

ou seja, a entidade espera obter lucro por um determinado período, porém no futuro esse 

resultado positivo deixará de ser alcançado, seja por questões de obsolescência ou por questões 

contratuais ou legais, o valor aplicado no presente, irá progressivamente se perder ao longo do 

tempo, seja ao final do contrato, ou ao término da expectativa da empresa em obter recurso 

econômico com determinado bem (lucro), ou por questões legais, este fenômeno é conhecido 

como amortização.  

    

3 Métodos e Técnicas da Pesquisa 

   Nesta seção são apresentados os elementos utilizados para operacionalização da 

pesquisa. Esta pesquisa se caracteriza como documental e descritiva, por se utilizar de fontes 

primárias (notas explicativas) e secundárias (dados da Economática), para consecução dos 

objetivos. A abordagem do problema é qualitativa e quantitativa. 

   Segundo Fávero (2015, p. 130) “quando a variável dependente que representa o 

fenômeno em estudo é qualitativa, porém oferece mais de duas possibilidades de resposta 

(categorias), devemos fazer uso da regressão logística multinomial para estimarmos as 

probabilidades de ocorrência de cada alternativa, ” modelo aplicado nesta pesquisa. 

   A seguir, são apresentadas as descrições das variáveis utilizadas neste estudo, que 

inicialmente foram selecionadas, como possíveis determinantes das escolhas contábeis 

relacionadas aos métodos de amortização dos ativos intangíveis. Para a análise, considerou-se 

os dados contidos nas notas explicativas e dos relatórios financeiros (demonstrações contábeis) 

das empresas estudadas, como explicitado a seguir.  

    

3.1. Possíveis variáveis determinantes das escolhas contábeis  

   As variáveis utilizadas no presente estudo, foram investigadas em trabalhos anteriores 

sobre as escolhas contábeis, sendo que neste caso especificamente, foram utilizadas aquelas que 

possivelmente se relacionam com o ativo intangível e os métodos de amortização dos itens 

contidos neste grupo patrimonial (Watts & Zimmerman, 1978; Souza & Lemes, 2015). 

   

3.1.1 Nível de Governança 

   Oro e Klann (2015) afirmam que a seleção dos níveis de governança corporativa é 

importante, em razão das empresas listadas nestes seguimentos evidenciarem mais informações 

a respeito dos ativos intangíveis. 



 

 
 

   Ramos e Martinez (2006) fizeram a comparação dos níveis gerenciamento de resultados 

de empresas com maior nível de liquidez na Bovespa, encontrando resultados que evidenciaram 

que as empresas listadas nos seguimentos nível 1, nível 2 e novo mercado, apresentam menor 

variabilidade de accruals discricionários do que as empresas que não estão nestes níveis de 

governança corporativa. 

   

3.1.2 Ativo Total 

   Para Watts & Zimmerman (1968), as empresas maiores, por estarem mais expostas, 

tentam amenizar os riscos políticos, podendo apresentar incentivos para a seleção de métodos 

contábeis.  

   Nunes et. al (2009) demonstram que o tamanho da empresa, representado pelo Ativo 

Total, possui valor significativo quando comparado com as informações divulgadas, em razão 

das pressões de determinados usuários das informações, como por exemplo: os investidores.  

   

3.1.3 Endividamento 

   Vários são os estudos sobre escolhas contábeis que utilizam o grau de endividamento 

como variável independente no sentido de perceber se esta variável apresenta valor 

estatisticamente significativo, quando comparado com possíveis escolhas contábeis (Andrade, 

Silva & Malaquias, 2013); Rech, Cunha, Cunha & Pereira, 2013; Silva, Martins & Lima, 2014; 

Souza & Lemes, 2015; Dias, Ribeiro & Do Carmo, 2015) entre outros. 

   Lanzana (2004) afirma que quanto a evidenciação das informações, as empresas que 

apresentam maior grau de endividamento, podem apresentar maior transparência.  

   Também Dias et. al (2015) afirmam que para as empresas endividadas, evidenciar 

prejuízo se torna mais oneroso quando comparado com entidades que possuem menor grau de 

endividamento. 

 

3.1.4. Capital Social 

   Cavalcanti, Castro, Avelar, Paz e Mól (2016) em seus estudos sobre dívida financeira e 

capitais determinantes da estrutura das empresas, perceberam que há uma indicação de que as 

entidades que possuem ativos intangíveis incorrem em menos dívidas, em razão da proporção 

dos ativos intangíveis dentro da estrutura de ativos. 

   Assim, considerando que a variável endividamento se refere ao capital de terceiros 

alocados nas empresas estudadas, se optou por utilizar a variável capital social no presente 

estudo, tendo-se em vista que este representa uma parcela significativa do capital próprio das 

empresas, insere-se dentro da estrutura de capital que financia os ativos das entidades. 

 

 

3.3 Amostra da Pesquisa 

   Foram selecionadas as companhias de acordo com os dados disponíveis do programa 

Economática. Utilizou-se apenas empresas de capital aberto, listadas na BM&FBOVESPA, nos 

níveis 1, 2 e Novo Mercado, estando sujeitas a divulgação das demonstrações contábeis. A 

amostra, com base nos parâmetros oferecidos, totalizou 103 empresas. Para aplicação do teste, 

foram coletados os dados consolidados de 2015 relativos ao nível de governança, setor, 

tamanho da empresa, endividamento total, dívidas a pagar e capital social.  

   A base inicial de dados foi composta por 380 empresas, listadas em todos os 

seguimentos da Bovespa. Após, foram excluídas as entidades dos seguimentos: balcão 

organizado, Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2 e tradicional), totalizando 204 empresas, em 

razão da temática pesquisada, pois quanto mais intangível for a atividade da empresa, maior 



 

 
 

será o risco de desvio de recursos, portanto, mais difícil será para se monitorar os investimentos 

nos ativos intangíveis, porém, melhor deverá ser a Governança Corporativa da empresa, 

compensando desta forma, esta característica das suas operações (Himmelberg, Hubbard & 

Palia, 1999 

   Posteriormente, iniciou-se a análise das notas explicativas do restante das empresas, 

tendo sido analisadas neste momento, as informações quanto ao método utilizado para 

amortização dos ativos intangíveis.  

   Outras 05 empresas, foram excluídas, durante a análise das notas explicativa, por não 

apresentarem as informações relativas aos métodos de amortização utilizados para o ativo 

intangível. Assim, a base de dados para o presente estudo, passou a ser composta por 103 

empresas, listados nos seguimentos: nível 1, nível 2 e novo mercado. 

   A tabela 1 a seguir, apresenta um resumo da amostra utilizada na presente pesquisa. 
Tabela 1: Amostra da pesquisa 

Níveis de Governança Quantidade de Empresas por seguimento % da amostra 

Nível 1 17 16,50 

Nível 2 12 11,65 

Novo Mercado 74 71,85 

Total de Empresas 103 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa – elaborado pelos autores - 2016. 

 

Se verifica que há um número maior de empresas no seguimento novo mercado, o que 

não invalidada a análise, indicando uma maior migração das empresas para esse nível de 

classificação de Governança Corporativa. A análise das notas explicativas ocorreu 

primeiramente pela da palavra amortização, posteriormente por método linear e por fim, pela 

expressão intangível. Nesta análise foi possível verificar a escolhas contábeis das entidades pelo 

método linear de amortização, pela escolha de outro método e também, das entidades que 

utilizam método linear e ao mesmo tempo, utilizam outro método de amortização. Foram 

excluídas da amostra 68 empresas que não apresentavam todos os dados necessários para a 

análise proposta. 

 

4 Descrição e Análise dos Dados 

Com base nas variáveis apresentadas, procedeu-se à aplicação do modelo de regressão 

logística multinomial ou modelo Logit, para testar os possíveis determinantes da probabilidade 

de as variáveis independentes possuírem características que discriminam possíveis relações 

com as escolhas contábeis relativas aos métodos de amortização utilizados pelas empresas da 

amostra. 

O modelo Logit Multinomial apresenta os coeficientes dos parâmetros estimados da 

expressão de probabilidade de ocorrência dos eventos (escolhas contábeis – 0, 1 e 2), conforme 

tabela 2. 
Tabela 2: Coeficientes das Escolhas Contábeis 

Escolha Outros 0 (O) 

Escolha Linear 1 (LN) 

Escolha Outros + Linear 2 (LN + O) 

 Fonte: Elaborado pelos autores – 2016 

 



 

 
 

Na regressão logística multinomial a variável dependente foi estruturada em três 

categorias: “0” para representar as empresas que utilizaram outros métodos de amortização 

diferentes do método linear, “1” para o caso das empresas que fizeram a escolha contábil pelo 

método linear e “2”, para representar as empresas que utilizam o método linear, para 

determinado ativo intangível e outro método de amortização para ativos intangíveis diferentes. 

 

4.1 Especificação do modelo da pesquisa 

 

Quanto à regressão logística multinomial, tem-se a seguinte especificação do modelo: 

 
 

 

= α1 + β1ATTi + β2DPGi + β3 CSi + β4DTL +ε i 

 

 

 

 

 

= α1 + β1ATTi + β2DPGi + β3 CSi + β4DTL +ε i 

 

 

 

 

Em que MÉTODO assume valores “0” nas empresas que utilizam outros métodos de 

amortização; “1” nas empresas que fizeram a escolha pelo método linear; e “2” para os casos 

em que as empresas utilizam o método linear e outro método de amortização opcional permitido 

pela norma. As análises são realizadas comparando (1) as empresas que utilizaram métodos de 

amortização linear com aquelas que não utilizaram método linear e, portanto, utilizaram outro 

método linear e (2) as empresas que utilizaram tanto o método linear, para determinado ativo 

intangível e outros métodos de amortização para ativos intangíveis distintos. 

 

4.2 Análise dos Resultados da Regressão Logística 

A interpretação do modelo logit (multinomial ou não) não se realiza em magnitude, mas 

sim, em termos de possibilidade ou não de acontecer o fato estudado. A tabela 3 apresenta os 

resultados com o modelo ajustado, com a escolha 2 (método linear e outros). 

  

ln = PROB (MÉTODO = 1|X)  

        PROB (MÉTODO = 0|X) 

ln = PROB (MÉTODO = 2|X)  

        PROB (MÉTODO = 0|X) 



 

 
 

Tabela 3 – Resultado da Regressão Logística Multinomial pelo Método Linear 

Regressão Logística Multinomial       Número de obs. = 103 Wald chi2(6) = 290.13   Prob > chi2 = 0.0000 

Log pseudolikelihood =  -73.76915         Pseudo R2     =    0.0716 

escolhas                Robust Coef.               Std. Err.             z             P>|z|          [95% Conf. Interval] 

0             

      dpg                         -2.78e-06             1.62e-06         -1.72         0.086          -5.96e-06     3.92e-07 

      n                              18.2563            1.732852        10.54         0.000          14.85997      21.65263 

      lnatt                        -2.021873            .7706011        -2.62         0.009           -3.532223  -.5115223 

    _cons                         34.35247            12.79823         2.68         0.007           9.268409    59.43654 

1             

     dpg                           -2.04e-06             1.58e-06        -1.29          0.196          -5.13e-06     1.05e-06 

        n                            17.75686              1.68709        10.53          0.000         14.45022      21.06349 

    lnatt                          -1.857181              .7743913      -2.40          0.016          -3.37496     -.3394019 

  _cons                           32.60718           12.84555          2.54          0.011         7.430366      57.78399 

2              (resultado básico) 

Fonte: Dados da pesquisa – Elaborado pelos autores 2016. 

Nota: (dpg): dívidas pagas em 2015; (n): seguimento na Bovespa (governança): (lnatt) ativo total em 2015; 

ESCOLHAS: “0” se a entidade fez escolha por outros métodos de amortização dos ativos intangíveis, diferentes do método 

linear; e “1” se a escolha foi pelo método linear; “2” se foi o método linear + outros métodos de amortização. O modelo se 

apresentou significativo a um p value < 0,01, pseudo R2 foi de 0,0716. A variável nível de governança se mostrou significativa 

a um pvalue de 0,000, enquanto a variável correspondente a dívida paga – DPG, não se mostrou significativa, apresentando um 

valor de 0,196.  

 

A base de análise foi quanto a escolha 2 (LN + O). Em relação as escolhas contábeis 

apresentadas o modelo indica que sendo o coeficiente positivo e significativo para a base (1), 

então seria mais provável os gestores realizarem uma escolha contábil 1, isto é, a escolha seria 

para a base (1), método linear, e não para as demais escolhas.  

Porém, a escolha por outros métodos de amortização que corresponde a base (0), tem o 

valor de (34,35247), enquanto a base (1) apresenta o valor de coeficiente de (32,60718), sendo 

assim, mesmo sendo significativo e positivo o coeficiente para a base (1), o coeficiente para a 

base (0), também é positivo e significativo e maior do que o valor da base (1), em relação as 

variáveis utilizadas no modelo.   

Sendo o coeficiente positivo também para a base 0 (escolha por outros métodos de 

amortização), seria mais provável a realização de uma escolha de outros métodos do que a 

escolha (2) que significaria a escolha dos métodos linear e outros. 

Resumindo, diante dos resultados evidenciados, ao se utilizar a base (2) a escolha mais 

provável de se acontecer seria a zero (0), que considera as escolhas por outros métodos de 

amortização dos ativos intangíveis. 

 

 



 

 
 

Tabela 4 – Regressão Logística Multinomial – Escolhas com a variável Capital Social 

Regressão Logística Multinomial              Number of obs   =      103   

                                                   Wald chi2(2)  =   10.03   

                                                     Prob > chi2  =    0.0066   

Log pseudolikelihood = -78.396988         Pseudo R2       =     0.0134   

escolhas Coef. Std. Err. z p>|z| [95% Conf. Interval] 

escolha 0             

 lncs              -.3831451 .2054093   -1.87 0.062 -.7857401  .0194498 

_cons             8.123.897 3.027.208 2.68 0.007 2.190.678 1.405.712 

escolha 1             

 lncs  -.5276017     .1667794     -3.16   0.002   -.8544832     -.2007201 

_cons             1.070.024 2.482.829   4.31  0.000  5.833.989 155.665 

escolha 2             
Fonte: Dados da Pesquisa – Elaborado pelos autores – 2016. 

Nota: (lncs): capital social em 2015; ESCOLHAS: “0” se a entidade fez escolha por outros métodos de amortização 

dos ativos intangíveis, diferentes do método linear; e “1” se a escolha foi pelo método linear; “2” se foi o método linear + outros 

métodos de amortização. O modelo não apresentou ser significativo com um p value > 0,01, pseudo R2 foi de 0,0134, porém 

apresentou coeficiente positivo, na escolha “0”.  Na escolha 1, o modelo se mostrou significativo com um p value < 0,01 e 

coeficiente positivo. 

 Na análise com a variável Capital Social os resultados foram distintos em relação aos 

da tabela 3. Em relação a escolha (LN + O), o coeficiente está negativo tanto para a escolha (0), 

quanto para a escolha (1), possivelmente esta variável negativa está indicando, ser menos 

provável que seja a escolha (1) do que a escolha (2), sendo também menos provável a escolha 

(0) do que a escolha 2.  

5 Considerações Finais 

   Os estudos sobre escolhas contábeis têm se mostrado cada vez mais importante no que 

se refere a identificar características determinantes das opções utilizadas pelas empresas no 

mercado de capitais. O ideal seria se existisse uma teoria abrangente sobre as escolhas 

contábeis, e aparentemente esse fato não ocorre em razão da complexidade inerentes aos 

modelos sobre o tema (Fields, Lys & Vicent, 2001). 

   Os resultados apresentados neste estudo, evidenciam certa robustez para considerar a 

existência de alguns fatores que podem determinar as escolhas dos métodos de amortização dos 

ativos intangíveis. 

   A variável “tamanho”, mostrou-se relevante no modelo utilizado, suportando a hipótese 

de Watts & Zimmerman (1968), que grandes empresas, tentam amenizar os riscos políticos, 

podendo apresentar incentivos para a seleção de métodos contábeis.  

   Além disso, as evidências também demonstram, que as variáveis endividamento e 

governança corporativa, corroboram o fato das empresas adotarem procedimentos contábeis, 

especificamente neste estudo, relacionados às escolhas dos métodos de amortização dos ativos 

intangíveis, de forma a melhor evidenciarem as informações contábeis. 

   Apenas a análise dos resultados obtidos com a partir da variável capital social, não se 

mostrou significante, porém se mostra como uma característica que pode de alguma maneira 

influenciar as escolhas contábeis, conforme se pode perceber a partir das análises apresentadas 

neste estudo, bem como da literatura apresentada, que considera que as empresas que possuem 

ativos intangíveis tendem a se endividar menos. 

   Também foi possível analisar as escolhas realizadas pelas companhias em relação aos 

métodos de amortização, e mais ainda, identificar que a maioria das empresas pesquisadas, 

ainda utilizam o método linear, o que provavelmente indica que as empresas não possuem 



 

 
 

técnicas e ou condições suficientes para estabelecer um método que seja mais adequado ao seu 

perfil. 

   Os achados deste estudo indicam que apesar da adoção das IFRS em 2008 e das 

alterações ocorridas na legislação brasileira em 2007 e 2009, após transcorridos quase dez anos, 

as empresas ainda não adotaram uma metodologia para a adoção do método de amortização que 

melhor exprimem os valores reais de seus intangíveis, revelando ainda a importância dos 

gestores no processo de escolhas contábeis. 

   Como sugestão para futuras pesquisas, poderiam ser comparadas os efeitos sobre a 

qualidade da informação contábil relativa aos métodos de amortização e das escolhas contábeis, 

antes e após a adoção das normas internacionais. Além disso, sugere-se ampliar a amostra para 

todas as empresas listadas na Bovespa, em diferentes seguimentos e em períodos diferentes. 
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