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RESUMO 

O objetivo do estudo foi investigar a presença de um processo de mudança isomórfica nas 

informações evidenciadas sobre ativos intangíveis pelas companhias abertas brasileiras, 

identificando as variáveis que influenciam o nível de evidenciação de tais ativos como fonte 

de isomorfismo. O isomorfismo organizacional indica que as empresas, em seu meio, são 

levadas a adotar práticas e estruturas homogêneas. Foi realizada uma pesquisa descritiva, com 

abordagem quantitativa e delineamento documental. A amostra compreendeu 49 empresas 

listadas na BM&FBovespa, sendo analisadas suas demonstrações financeiras e notas 

explicativas no período de 2008 a 2011. Os resultados demonstraram uma associação 

diretamente proporcional entre o nível de evidenciação e as variáveis “mercado” e “período”, 

confirmando a presença do isomorfismo coercitivo. Verificou-se que as empresas de auditoria 

PRICE e KPMG contribuíram para a ocorrência de mudança isomórfica normativa, haja vista 

que as empresas auditadas por essas auditorias apresentaram maior nível de evidenciação de 

ativos intangíveis. Os resultados expuseram, também, que o tamanho da empresa e de seus 

ativos intangíveis é relevante para influenciar o nível de evidenciação, colaborando para a 

existência do isomorfismo mimético. Constatou-se que as empresas pesquisadas foram 

influenciadas pelos três tipos de isomorfismo em suas evidenciações sobre ativos intangíveis. 

Palavras-Chave: Evidenciação. Ativo Intangível. Isomorfismo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o ambiente contábil brasileiro vem passando por várias mudanças 

em consequência da adoção das Normas Internacionais de Contabilidade. As mudanças 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

2 
 

ocorridas afetaram quase que por completo todos os elementos que compõe as demonstrações 

financeiras entre eles os ativos intangíveis. Com a entrada em vigor a partir de 1º janeiro de 

2008 da Lei nº 11.638/07 (BRASIL, 2007) a contabilização desses ativos ganhou destaque nas 

normas contábeis brasileiras, provavelmente, pela sua importância na criação de valor de 

mercado para as empresas (JORDÃO; COLAUTO, 2009). 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 388) afirmam que os ativos intangíveis 

correspondem uma das áreas mais complexas da teoria da contabilidade, em parte pelas 

virtudes e dificuldades em sua definição, mas, principalmente, por causa das incertezas a 

respeito da mensuração de seus valores e da estimação de suas vidas úteis. 

No ambiente organizacional, segundo os preceitos da teoria institucional, a incerteza é 

uma força que encoraja a imitação. Quando tecnologias organizacionais são mal entendidas, 

quando metas são ambíguas ou quando o ambiente cria incertezas simbólicas, as organizações 

espelham-se em outras organizações, tidas como sólidas e eficientes em seu meio (MOURA; 

DIAS FILHO, 2009).  

Esse processo pelo qual as empresas tendem a tornar-se homogêneas, dentro da teoria 

institucional, é denominado de isomorfismo organizacional, e pode ser tipificado em 

coercitivo, mimético e normativo (WOOD; CALDAS, 2007).      

Dallabona, Mazzioni e Klann (2012) pesquisaram a influência do isomorfismo 

coercitivo decorrente da adoção das International Financial Reporting Standard (IFRS) em 

relação à evidenciação de ativos biológicos e produtos agrícolas. Entre as variáveis analisadas 

pelos autores destaca-se as empresas de auditoria, o nível de governança, o setor de atuação, o 

tamanho e o período. Os autores constataram que o período de publicação foi preponderante 

para explicar o nível de evidenciação de tais ativos, verificando-se a existência do mecanismo 

isomórfico coercitivo. O conceito de isomorfismo coercitivo constitui plataforma teórica para 

explicar a influência da adoção das IFRS no nível de evidenciação contábil relativo aos ativos 

biológicos e produtos agrícolas.   

Adaptando esse conceito à obrigatoriedade de evidenciação de informações sobre 

ativos intangíveis, pode-se inferir que essas práticas contábeis passariam por um processo de 

institucionalização. Moura (2010) assegura que um conjunto de empresas, expostas à mesma 

sorte ambiental, infundido por forças coercitivas, miméticas ou normativas, torna-se 

isomórfico, no que tange às suas práticas contábeis, em certo lapso de tempo. 

Diante dos fatos expostos, surge a seguinte indagação: As informações evidenciadas 

sobre ativos intangíveis pelas companhias abertas brasileiras em suas demonstrações 

financeiras tendem serem isomórficas? 

Dessa forma, para responder à questão proposta, a presente pesquisa tem como 

objetivo verificar a presença de um processo de mudanças isomórficas nas informações 

evidenciadas sobre ativos intangíveis pelas empresas abertas em suas demonstrações 

financeiras. 

Para alcançar esse objetivo será observado se o nível de evidenciação de ativos 

intangíveis está associado aos fatores tamanho das empresas, tamanho dos intangíveis e setor 

econômico como fontes de pressões miméticas; empresa de auditoria independente como fator 

explicativo de pressões normativas, e; mercado, endividamento e período, como fonte de 

isomorfismo coercitivo.   

O tema ativo intangível merece destaque por se tratar de um ativo significativo na 

composição do patrimônio das empresas (JORDÃO; COLAUTO, 2009) e que, devido às 

subjetividades no processo de mensuração e reconhecimento, gera controvérsias entre 

pesquisadores e empecilhos para evidenciação de tais ativos nas demonstrações contábeis das 

entidades (PEREZ; FAMÁ, 2006). Outra justificativa é que, apesar de algumas empresas já 

evidenciarem os ativos intangíveis de forma voluntária em suas demonstrações contábeis, até 
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a aprovação da Lei nº 11.638/07, não existia uma regulamentação específica sobre o assunto, 

o que supõe maiores dificuldades para o aprendizado da adequada apresentação nessa fase 

inicial da aplicação da norma.  

Este trabalho visa contribuir para a construção do conhecimento sobre os preceitos da 

teoria institucional, mais especificamente relacionado ao conceito de isomorfismo. Espera-se 

compreender a reação de determinados grupos de empresas que partilham o mesmo ambiente 

em relação à adoção de novas práticas contábeis. 

O presente trabalho está assim estruturado: nesta seção, os aspectos introdutórios; A 

segunda seção apresenta a fundamentação teórica sobre o assunto. A terceira seção apresenta 

os procedimentos metodológicos. A quarta seção faz a análise dos resultados, e as 

considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Teoria Institucional e Isomorfismo Organizacional 

A teoria institucional surge com o intuito de explicar o fenômeno de as organizações 

seguirem estruturas formais ou institucionalizadas. Segundo Wood e Caldas (2007, p. 184), “a 

institucionalização diz respeito a uma série de processos sociais pelos quais construções 

socialmente legitimadas, a respeito de práticas ou comportamentos de entidades individuais 

(por exemplo, organizações), adquirem um status normativo na ação social”.  

As organizações são levadas a adotar práticas e procedimentos definidos por conceitos 

racionalizados na atividade organizacional e institucionalizados pela sociedade, para serem 

vistas como socialmente legítimas, independente da eficácia dessas práticas e procedimentos 

adotados (MEYER; ROWAN, 1977).  

Assim, Reis e Pereira (2007, p.9) ponderam que “muitas das forças que agem nos 

ambientes das organizações não são baseados na eficiência ou na eficácia, mais em pressões 

sociais e culturais previamente estabelecidos, que determinam como devem ser moldados as 

regras e os procedimentos estabelecidos”. Para Meyer e Rowan (1977), essas estruturas 

formais são verdadeiros mitos racionalizados, que são impostos à sociedade moderna pela 

opinião pública, pelos pontos de vista de componentes importantes, pelo conhecimento 

legitimado por intermédio do sistema educacional, pelo prestígio social e pelas leis. 

No contexto organizacional, a adoção de determinada prática contábil ou sistema 

contábil, por exemplo, pode representar uma estrutura formal, uma vez que ela configura uma 

maneira de os gestores justificarem que recorreram a um procedimento racional e, assim, a 

empresa obteria uma boa imagem perante aos investidores. Nesta perspectiva, constata-se que 

a contabilidade move os interesses dos atores sociais, e pode ser usada para defesa e 

justificação de ações e interesses de usuários tanto internos como externos à organização 

(REZENDE; GUERREIRO, 2010). 

As organizações estruturam-se a partir das exigências do ambiente no qual estão 

inseridas e tendem a tornar isomórficas com ele. De acordo com a concepção institucional, as 

organizações podem vir a desaparecer como unidade distinta e limitada, já que, as 

organizações estão se tornando mais interligadas e dependentes uma das outras (MAYER;  

ROWAN, 1977). O processo que leva empresas em determinado setor a adotar 

comportamentos e estruturas semelhantes com outras com as quais partilha as mesmas 

condições ambientais é chamado de isomorfismo (WOOD; CALDAS, 2007). 

Rossetto e Rossetto (2005, p. 6) conceituam o isomorfismo como um “conjunto de 

restrições que forçam uma unidade de uma população a parecer-se com outras unidades que 

se colocam em um mesmo conjunto de condições ambientais.” Neste sentido, esses autores 

argumentam ainda que “tal abordagem sugere que as características organizacionais são 
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modificadas na direção do aumento de compatibilidade com as características ambientais; o 

número de organizações em uma população é função da capacidade ambiental projetada e a 

diversidade das formas organizacionais é isomórfica à diversidade ambiental” (ROSSETTO; 

ROSSETTO 2005, p.6). 

De acordo com DiMaggio e Powell (1983) as pressões institucionais forçariam uma 

unidade de uma população a se assemelhar às outras, se expostas às mesmas condições 

ambientais. De acordo com os autores a tendência para homogeneização acontece por meio de 

três processos isomórficos: coercitivo, mimético e normativo. O isomorfismo coercitivo, 

segundo Rezende e Guerreiro (2010, p.5), “deriva do exercício dos poderes político, 

econômico e ideológico, resulta de pressões formais e informais, mais ou menos sutis, de 

organizações sobre organizações, sob a forma de coerção e persuasão.” Desta forma, nesse 

processo, a mudança isomórfica ocorre por meio das imposições legais, ou seja, por meio de 

leis, normas e regulamentos e pelo meio cultural. 

Esse tipo de isomorfismo coercitivo pode ser derivado das forças de mercado em que 

as empresas operam, seja nos aspectos produtivos ou como formas de obtenção de capital. 

Essa pesquisa utiliza como proxy para mercado os níveis diferenciados de governança 

corporativa da BM&FBovespa no qual as empresas estão listadas. Conforme Ignacio (2010), 

dentro do processo de institucionalização, esses níveis de governança são um dos fatores que 

motivaram a convergência das normas contábeis nacionais. Para o autor os níveis 

diferenciados de governança corporativa estão associados, diretamente, ao fator ‘legislação’, 

precursor de mudança isomórfica coercitiva.   

O processo isomórfico mimético, de acordo Rezende e Guerreiro (2010, p.5-6), 

“deriva da resposta à incerteza, normalmente, ocorre quando organizações tomam outras 

organizações como modelo.” Nesse processo isomórfico, as organizações ‘copiam’ práticas 

vistas como corretas pelo mercado, em resposta à dúvida no meio organizacional no qual 

estão inseridas.  Santos (2008, p.86) enfatiza que “as vantagens da conduta mimética são 

consideráveis; quando uma organização enfrenta um problema de causas ambíguas ou 

soluções pouco claras, a busca em outras organizações pode dar uma solução viável com 

poucos gastos”. 

Segundo Wood e Caldas (2007), as grandes empresas são exportadoras de conduta 

miméticas, que as outras organizações imitam organizações líderes no setor atuação para 

serem vistas como legítimas na ação social.  

Por último, o processo normativo está relacionado, principalmente, com o efeito 

provocado pela profissionalização dos quadros (WOOD; CALDAS, 2007). Na concepção de 

Santos (2008, p.87), existem dois aspectos da profissionalização que são fontes importantes 

de isomorfismo: “o primeiro é que a educação formal e a legitimidade têm uma base cognitiva 

produzida por especialistas universitários; o segundo é o crescimento da complexidade de 

redes profissionais, por meio das quais se difundem rapidamente novos modelos”. Beuren e 

Dallabona (2011, p. 7) completam que “empresas que apresentam profissionais qualificados, 

com titulação acadêmica e experiência profissional, apresentam maior grau de isomorfismo 

normativo”. 

De acordo com Rodrigues e Craig (2007) o isomorfismo normativo pode ser 

observado em muitos países no processo de convergência das suas normas contábeis à IFRS. 

Além disso ele está presente na posição das grandes empresas internacionais de auditorias e 

de órgãos profissionais de contabilidade externado no processo de convergência. Chand 

(2005) afirma que as empresas internacionais de auditoria exerceram papel muito importante 

e ativo no processo de disseminação do conhecimento e influenciaram seus clientes a uma 

mudança isomórfica normativa, por encorajar a elaboração das demonstrações contábeis com 

base nas normas IFRS.  
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Outro ambiente estruturado, considerado em pesquisas como elemento de 

institucionalização, é o setor econômico. Santos (2008) encontrou evidencias de que as 

práticas convencionais de contabilidade gerencial são mais utilizadas no setor elétrico. De 

modo semelhante, Moura (2010) constatou a presença de relação entre forças institucionais e 

isomorfismo na divulgação dos relatórios da administração publicados por empresas do setor 

energia elétrica. Contudo, de acordo com Moura (2010), essa relação não é percebida em 

análise idêntica com dados de empresas do setor de transporte.  

Para Dias Filho e Machado (2008, p. 37), o isomorfismo institucional aponta que “as 

organizações refletem uma realidade socialmente construída”. Com base nessa acepção, 

Sampaio et al (2012, p.110) supõem que as organizações que exploram atividades 

semelhantes e estão sujeitas às condições similares de pressões sociais adotam métodos 

contábeis semelhantes, tornando-se análogas em alguns aspectos.  

No caso dos ativos intangíveis a adoção das normas contábeis que regulamentaram a 

mensuração, reconhecimento e evidenciação desses ativos inseriram o fator incertezas para o 

ambiente organizacional sugerindo a presença de isomorfismo mimético no processo de 

contabilização. 

Além disso a presença da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como “xerife” do 

mercado brasileiro pode submeter as empresas ao isomorfismo coercitivo. Da mesma forma a 

atuação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no processo de educação contábil dos 

profissionais pode-se inferir a ocorrência de um processo isomórfico normativo na 

evidenciação dos ativos intangíveis. 

 

2.2 Evidenciação de Ativos Intangíveis 

Na literatura, o subgrupo do balanço patrimonial, ativo intangível, recebe várias 

definições. Para Hendriksen e Van Breda (1999, p. 387), “são ativos que carecem de 

substância. Como tais, esses ativos devem ser reconhecidos sempre que preencherem os 

requisitos de reconhecimento de todo e qualquer ativo, ou seja, devem atender à definição de 

ativo, devem ser mensuráveis e devem ser relevantes e precisos”. 

Uma das formas da contabilidade alcançar seu objetivo básico de prover informações 

para os diversos usuários tomar decisões racionais é por meio da evidenciação adequada. 

Conforme Custodio et al (2006), a evidenciação ou disclosure refere-se à divulgação de 

informações por parte da empresa aos acionistas. Jordão e Colauto (2009, p.4) destacam que 

“evidenciação não significa apenas divulgar, mas divulgar com qualidade, oportunidade e 

clareza”. 

Segundo Schmidt e Santos (2009), até a aprovação da Lei nº 11.638/07, 

diferentemente das normas internacionais, nas normas brasileiras não existia nenhum item que 

tratasse especificamente da evidenciação dos ativos intangíveis, bem como não existia um 

grupo no balanço patrimonial que identificasse separadamente esses ativos. Vale destacar que, 

até a edição da lei, esses elementos eram classificados como ativo imobilizado ou no 

subgrupo do ativo diferido. 

Com o advento da convergência das normas brasileiras de contabilidade ao IFRS, o 

ativo intangível ganha destaque nas demonstrações contábeis, e a lei o coloca como subgrupo 

do ativo permanente. No entanto, em 2008, a Medida Provisória nº 449/08, transformada na 

Lei 11.449/08, reestruturou o balanço patrimonial passando, assim, o subgrupo ativo 

intangível a figurar no ativo não circulante. 

Posteriormente, com o intuito de padronizar o tratamento dado aos ativos intangíveis, 

o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), órgão responsável pelo estudo e divulgação 

de normas de contabilidade correlatas ao IFRS, editou em 12 de novembro de 2008 o 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

6 
 

pronunciamento técnico CPC 04/08, que trata sobre critério de reconhecimento, método de 

mensuração e divulgação dos ativos intangíveis. 

De acordo como o CPC 04/08, a entidade deve divulgar, para cada classe de ativos 

intangíveis (ex: marcas; software; licença; franquias e direitos autorais), distinguindo entre 

ativos intangíveis gerados internamente e outros ativos intangíveis. 

Além disso, deve acrescentar informações sobre ativos intangíveis que sofreram 

perdas do valor recuperável. Além disso, o referido pronunciamento recomenda a divulgação 

de informações sobre ativo intangível totalmente depreciado que ainda esteja em operação; e 

sobre itens intangíveis que não foram reconhecidos como ativos intangíveis por não atender 

aos critérios de reconhecimentos ou porque foram adquiridos ou gerados antes da entrada em 

vigor do pronunciamento.  

Vale destacar que, antes da recente normatização supracitada sobre o tratamento dos 

ativos intangíveis, algumas empresas já divulgavam de forma voluntária informações sobre 

ativos intangíveis.  De fato, deve-se esperar que essa normatização, sintonizada com posições 

de organismos internacionais, traga um efeito positivo do ponto de vista da relação empresa 

com seus stakeholders (CRISÓSTOMO, 2009), pois de acordo com Hendriksen e Van Breda 

(1999), um dos objetivos da evidenciação de informações é transmitir confiança para a 

tomada de decisões. 

De acordo com Lopes e Martins (2005) a evidenciação envolve a ação de demonstrar 

para os usuários externos à organização o processo de reconhecimento e mensuração da 

informação contábil. Nessa perspectiva, observa-se que a evidenciação adequada de 

informações contábeis pode contribuir para a redução da assimetria de informações. Isso 

possibilita que, os usuários externos obtenham, mediante relatórios contábeis, informações 

confiáveis para sua tomada de decisões que se assemelham as informações possuídas pelos 

gestores internos.  

Em virtude da importância dos investimentos em ativos intangíveis para a avaliação da 

realidade econômica e financeira da empresa, torna-se necessário que tais investimentos 

sejam evidenciados ao mercado, sendo uma forma de sinalizar aos investidores que a 

companhia realmente conhece e sabe quanto vale os seus intangíveis (ANTUNES, LEITE e 

GUERRA, 2009). Perez e Famá (2006) complementam que, com a inclusão e evidenciação 

dos ativos intangíveis nos relatórios contábeis, o valor contábil dos ativos tenderia a se 

aproximar, talvez, até do valor de mercado das empresas. 

Estudos realizados por Nunes, Teixeira e Nossa (2009) e Avelino, Pinheiro e 

Lamounier (2012) demonstram que o tamanho da empresa está, significativamente, 

relacionado com a quantidade de informações divulgadas aos stakeholders. Esses autores 

argumentam, ainda, que as grandes empresas sofrem maiores pressões por parte dos órgãos 

políticos, investidores e sociedade em geral. Sendo assim, grandes empresas estão mais 

predispostas às mudanças isomórficas do ambiente.  

Murcia et al (2008) analisaram os fatores que explicam a evidenciação voluntária de 

informações ambientais. Para explicar o disclosure, foram testadas as variáveis tamanho, 

empresa de auditoria, rentabilidade, endividamento, participação no índice de sustentabilidade 

empresarial (ISE) e internacionalização. Os resultados indicaram que o fator “tamanho” e as 

variáveis “empresas de auditoria” e “participação no ISE” são relevantes para a explicação do 

disclosure das empresas 

Testes realizados por Moura et al (2011) por meio de análise de correlação de 

Pearson, identificaram que, além das grandes empresas, as empresas que possuem maiores 

percentuais de ativos intangíveis em relação aos ativos fixos possuem maiores índices de 

conformidade das informações divulgadas sobre ativos intangíveis. 
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Macagnan (2009) identificou os fatores que influenciam a extensão da evidenciação 

voluntária de informações sobre os ativos intangíveis de 94 empresas listadas no Mercado 

Contínuo da Bolsa na Espanha. Entre os fatores o estudo verificou que o tamanho das 

empresas, endividamento e internacionalização foram confirmados como fatores explicativos 

de uma maior evidenciação de informações sobre ativos intangíveis. Os resultados sugerem 

ainda que maior evidenciação de informações sobre ativos intangíveis reduz a assimetria de 

informação para o investidor e altera o custo de capital.    

No mesmo sentido Lanzana (2004) verificou que empresas com maior grau de 

endividamento tendem a apresentar maior transparência no que compete ao disclosure de 

informações. No entanto, Dallabona, Mazzioni e Klann (2012) constataram relação inversa 

entre o nível de evidenciação de ativos biológicos e produtos agrícolas e o nível de 

endividamento. Os autores verificaram que as empresas do agronegócio com maiores níveis 

de endividamento apresentaram menores índices de evidenciação.  

Uma das formas adotadas pelas empresas para assegurar maior conformidade na 

divulgação das informações contábeis é a governança corporativa. Pesquisa realizada por 

Carneiro et al (2013) encontraram associação positiva entre a estrutura de governança e o 

nível de evidenciação. Dessa forma é importante analisar a governança corporativa como fator 

que influencia na evidenciação dos ativos intangíveis. Nesse sentido o tópico a seguir procura 

fazer uma análise da influência desse fator na informação contábil.  

 

2.4 Governança Corporativa 

Os mecanismos que protegem investidores da expropriação por parte de gestores e, 

principalmente, acionistas controladores ficou conhecido em finanças como Governança 

Corporativa (LOPES; MARTINS, 2005). Para atrair novos investidores e novas empresas a  

BM&FBovespa instituiu, no ano 2000, segmentos de listagem com regras rígidas de 

governança corporativa, proporcionado um ambiente que estimule, simultaneamente, os 

interesses dos investidores e a valorização das companhias. 

De acordo com Lanzana, Silveira e Famá (2006), a adequação a esses mecanismos ou 

padrões contribui para o desenvolvimento e democratização do mercado de capitais brasileiro. 

Lopes e Martins (2005) afirmam que em países com mecanismos de governança corporativa 

fracos os investidores tendem a possuir participação significativa na gestão das empresas. 

Nascimento e Reginato (2008, p.38) definem governança corporativa como “uma 

forma de esforço contínuo em alinhar os objetivos da alta administração aos interesses dos 

acionistas ou proprietários, por meio da adoção de práticas mais eficazes de monitoramento”. 

Diante dessas definições, percebe-se a importância das práticas de governança 

corporativa na relação empresas e investidores, pois elas “agregam valor às sociedades por 

proporcionar mecanismos mais efetivos para consolidar negócios competitivos, elevando o 

nível de confiança dos acionistas” (MACHADO; FAMÁ, 2011, p. 15). 

Cunha et al (2011) verificaram que Empresas com boas práticas de governança 

corporativa apresentaram maiores níveis de informações sobre ativos intangíveis. Por outro 

lado Lanzana, Silveira e Famá (2006) assinalam que a transparência e o nível adequado de 

evidenciação contábil é um dos determinantes da qualidade da governança corporativa. Da 

mesma forma Moura et al (2011), Moura, Frank e Varela (2012) e Machado e Famá (2011) 

constataram que empresas com maior conformidade quanto ao disclosure dos ativos 

intangíveis são as que estão sujeitas a um conjunto mais amplo de práticas de governança. 

Assim, verifica-se que a quantidade e a qualidade da divulgação de informações 

contábeis (inclusive sobre ativos intangíveis) aos acionistas estão relacionadas às práticas de 

governança corporativa e as boas práticas de governança corporativa estão relacionadas com o 

nível de evidenciação provocando uma realimentação entre as duas variáveis. 
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Os níveis diferenciados de governança corporativa são: Nível 1, Nível 2 e Novo 

Mercado (BM&FBOVESPA, 2012). Em virtude de regras mais rígidas para as empresas 

classificadas em tais níveis de governança, espera-se que as organizações listadas nesses 

mercados estejam sujeitas a uma mudança isomórfica coercitiva.    

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Classificação da Pesquisa 

A presente pesquisa, quantos aos objetivos, apresenta características de pesquisa 

descritiva, pois procura identificar e comparar os dados da pesquisa sem neles interferir, uma 

vez que as demonstrações contábeis das empresas já estão publicadas.  A abordagem do 

problema de pesquisa é quantitativa, com a utilização das técnicas estatísticas de correlação e 

regressão múltipla. A tipologia de delineamento quanto aos procedimentos técnicos é 

documental, representados pelas demonstrações financeiras das empresas que compõem a 

amostra de pesquisa em questão. 

 

3.2 Amostra e Forma de Coleta dos Dados  

 O universo da pesquisa é construído por todas as companhias abertas com ações 

negociadas na BM&FBovespa. A escolha das empresas para compor a amostra foi feita por 

amostragem determinística não aleatória, de modo a tornar a amostra significativa em relação 

aos objetivos de pesquisa. Foram selecionadas, para o estudo, 66 empresas não financeiras, 

que apresentaram maior relação entre ativo intangível e ativo total, e evidenciaram ativos 

intangíveis em suas demonstrações financeiras nos exercícios de 2008 a 2011. Dessas 66 

empresas, foram excluídas dezesseis, por serem controladas acionariamente por outras 

empresas do mesmo setor, e logo poderiam apresentar características semelhantes, induzindo 

os dados em erros; e uma empresa foi excluída, por não evidenciar os ativos intangíveis em 

notas explicativas no exercício de 2008. Desta forma, a amostra foi composta por 49 empresas 

com ações na BM&FBovespa.  

Os dados utilizados na pesquisa foram coletados a partir das demonstrações 

financeiras e notas explicativas, divulgadas no site da BM&FBovespa e na base de dados 

Economática, das empresas selecionadas para compor a amostra.  

O período de análise escolhido deve-se ao fato de corresponder ao período pós-

aprovação da Lei 11.638/07, dado pela legislação para as empresas brasileiras adequar-se à 

elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as normas correlatas às normas 

internacionais de contabilidade, CPC’s.  

Nas demonstrações contábeis e notas explicativas publicadas pelas companhias, foi 

analisada a divulgação de informações para cada conjunto de variáveis, definidas pela 

pesquisa, em consonância com as determinações do pronunciamento CPC 04/08. Para tanto, 

foram consideradas as seguintes variáveis: 

Variável dependente – relacionada à evidenciação contábil dos ativos intangíveis das 

empresas selecionadas, para compor a amostra da pesquisa. O Quadro 1, a seguir apresenta os 

aspectos considerados na pesquisa para a determinação da variável dependente Nível de 

Evidenciação. 
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Quadro 1 -  Itens relacionados para análise 

Itens para Determinação da Variável Dependente 

01 Evidencia a natureza dos ativos intangíveis divulgados neste subgrupo 

02 Evidenciam se ativos intangíveis foram gerados internamente ou adquiridos de terceiros 

03 Evidencia o método de mensuração dos ativos intangíveis 

04 Evidencia o tratamento da vida útil dos ativos intangíveis (vida útil definida e/ou indefinida) 

05 Evidencia o método de amortização para os ativos intangíveis de vida útil definida 

06 Evidenciam para vida útil definida, os prazos de vida útil ou as taxas de amortização utilizadas 

07 Evidencia a conciliação do valor contábil no início e no final do período 

08 Evidencia o total de gastos com pesquisa reconhecidos como despesa no período 

09 Evidencia algum ativo intangível totalmente amortizado, mas que ainda esteja em operação 

Fonte: Compilado do CPC 04 (2008).  

Para verificar a evidenciação das informações contidas no Quadro 1, pelas empresas, 

em suas demonstrações contábeis e notas explicativas, foi atribuída nota 1 para as respostas 

afirmativas aos quesitos e nota 0 para as respostas negativas. Em seguida, calculou-se o nível 

de evidenciação de cada empresa, obtido da divisão do somatório das notas recebidas em cada 

item pela nota total dos itens arrolados para análise.    

Variáveis independentes – fatores associados às características das empresas, como 

fonte da existência de isomorfismo. Este estudo optou por utilizar as mesmas variáveis usadas 

por Moura, Frank e Varela (2012), Cunha et al (2011), Moura et al (2011), Machado e Famá 

(2011) e Lanzana, Silveira e Famá (2006). As variáveis independentes e as respectivas 

dummies derivadas das variáveis consideradas na pesquisa, estão demonstradas no Quadro 2, 

a seguir.  

 
Quadro 2 - Variáveis independentes  

Variáveis  Dummy 

Período  2008 = 0; 2009 = 1; 2010 = 2; 2011= 3 

Empresa de Auditoria Independente 
1 = Big Four 

0 = Outras 

Mercado  
1 = Compõe o nível diferenciado da Bovespa 

0 = Não compõe o nível diferenciado da Bovespa 

Tamanho  Ativo Total  

Tamanho Intangível  Ativo Intangível sobre Ativo Total  

Nível de endividamento Passivo Total sobre Ativo Total 

Setor de atuação  
1 = Utilidade pública 

0 = Outros 

 

3.3 Tratamento dos Dados  

Para realizar a análise das variáveis explicativas que pudessem influenciar a variável 

dependente “nível de evidenciação”, fez-se uso das ferramentas do software Statistical 

Package for Social Sciences - SPSS®, para auxiliar na aplicação das técnicas de correlação e 

análise de regressão múltipla.  

A primeira técnica determina um número que expressa uma medida do grau de relação 

linear entre as variáveis estudadas, chamado de coeficiente de correlação, que pode ser 

positivo ou negativo, e sua faixa de variação está compreendida entre -1 e 1. Quando assume 

o valor (-1) a correlação é considerada inversamente perfeita, e (1) a correlação é considerada 

diretamente perfeita. Caso o coeficiente de correlação seja igual a zero, não existe correlação 

linear entre as variáveis (BRUNI, 2009). 

A análise de regressão ocupa-se do estudo da dependência de uma variável, a variável 

dependente, em relação a uma ou mais variáveis explicativas, com o objetivo de estimar a 
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média (da população) ou o valor médio da dependência em termos dos valores conhecidos ou 

fixos das variáveis explicativas (GUJARATI, 2000). De acordo com o autor, quando se estuda 

a dependência de uma variável em relação a mais de uma variável explicativa, tal estudo é 

conhecido como análise de regressão múltipla. Portanto, na presente pesquisa, a técnica 

adotada será a regressão múltipla, visto que foram definidos mais de um fator explicativo. A 

seguir, são discutidos os resultados encontrados nas análises. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Para iniciar as análises do teste de correlação e regressão, realizou-se o teste de 

normalidade, com o objetivo de verificar se os dados do modelo apresentam evidências de 

uma distribuição amostral normal. O resultado do teste Kolmogorov-Smirnov para todas as 

variáveis, realizado no SPSS e demonstrado na Tabela 1, aponta que a hipótese nula é 

rejeitada, pois o nível de significância (Sig.) das variáveis é menor que 0,05. 

Cabe destacar, quanto à normalidade dos resíduos da regressão, considerando a 

utilização de 196 observações, a distribuição das médias amostrais da variável dependente 

nível de evidenciação, de acordo com o teorema do limite central, comporta-se como uma 

distribuição normal, com frequência em forma de sino (BRUNI, 2009). 
 

Tabela 1 - Teste de Normalidade  

 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

 Variáveis  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Período ,172 196 ,000 ,856 196 ,000 

2009 ,468 196 ,000 ,538 196 ,000 

2010 ,468 196 ,000 ,538 196 ,000 

2011 ,468 196 ,000 ,538 196 ,000 

Empresa Auditoria Independente ,210 196 ,000 ,872 196 ,000 

Price  ,509 196 ,000 ,438 196 ,000 

Ernest & Young ,432 196 ,000 ,588 196 ,000 

Deloite  ,509 196 ,000 ,438 196 ,000 

Kpmg  ,491 196 ,000 ,488 196 ,000 

Mercado ,440 196 ,000 ,579 196 ,000 

Tamanho  ,241 196 ,000 ,730 196 ,000 

Logaritmo Tamanho (LnTam) ,073 196 ,012 ,949 196 ,000 

Tamanho Ativo Intangível (AI/AT) ,108 196 ,000 ,939 196 ,000 

Endividamento  ,092 196 ,000 ,964 196 ,000 

Nível de Evidenciação ,170 196 ,000 ,929 196 ,000 

Setor de Atuação Utilidade Pública ,430 196 ,000 ,591 196 ,000 

Setor de Atuação ,187 196 ,000 ,862 196 ,000 

Nota: A variável período 2008 foi excluída por não ser significativa para modelo. 

Em seguida, efetuou-se uma análise exploratória das variáveis mediante teste de 

correlação, visando à verificação do grau de associação entre as variáveis estudadas. A tabela 

2 apresenta os coeficientes de correlação encontrados. 
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Variáveis Período Audi Price

Ernest & 

Young Deloite Kpmg Mercado LnTam AI/AT Endiv
Nível 

Evid Setor 

Período 1

Auditoria -0,207(**) 1

Price 0,119 -0,505(**) 1

Ernest 0,073 -0,423(**) -0,298(**) 1

Deloite -0,031 -0,028 -0,188(**) -0,298(**) 1

Kpmg 0,051 0,242(**) -0,216(**) -0,343(**) -0,216(**) 1

Mercado 0 -0,079 0,076 -0,135 -0,046 0,192(**) 1

LnTam 0,126 -0,150(*) 0,022 0,047 -0,088 0,099 0,103 1

AI/AT 0,414(**) -0,240(**) ,283(**) 0,009 -0,133 0,015 0,015 -0,035 1

Endiv -0,073 0,265(**) -0,145(*) -0,124 0,207(**) -0,085 -0,203(**) 0,129 -0,205(**) 1

Nível Evid 0,670(**) -0,127 0,042 -0,029 -0,056 0,200(**) 0,107 0,193(**) 0,316(**) -0,065 1

Setor 0 -0,087 -0,004 0,196(**) -,153(*) 0,007 -0,576(**) 0,155(*) 0,202(**) 0,065 -0,081 1

Tabela 2 - Matriz de Correlação entre as Variáveis.

* Correlação significativa ao nível de 0,05

Fonte: Dados da pesquisa.

** Correlação significativa ao nível de 0,01

 

Percebe-se, na Tabela 2, que a variável nível de evidenciação tem uma correlação 

positiva de 0,31 com a variável “tamanho do ativo intangível”, estatisticamente, significante 

em nível de 1%. Isso significa que as empresas pesquisadas com maior nível de evidenciação 

sobre ativos intangíveis são aquelas que apresentam maior relação entre ativos intangível e 

ativo total. O resultado é convergente com os encontrados por Moura et al (2011), porém os 

autores utilizaram como métrica para medir o tamanho dos intangíveis a relação ativo 

intangível/ativo fixo. 

Ao analisar a variável tamanho da empresa representada pelo logaritmo natural do 

ativo total, observa-se uma relação direta com o nível de evidenciação (0,193) e, 

estatisticamente, significante em nível de 1%, ou seja, quanto maior a empresa maior é o nível 

de evidenciação dos ativos intangíveis. Essa evidência também foi constatada por Macagnan 

(2009) e Avelino, Pinheiro e Lamounier (2012), em pesquisas sobre evidenciação de ativos 

intangíveis, e por Murcia et al (2008), no estudo de fatores explicativos da evidenciação de 

informações ambientais por empresas brasileiras. 

Na Tabela 2, observa-se que a variável período apresenta alta associação positiva com 

a variável nível de evidenciação, demonstrando que, com o decorrer do tempo, as empresas 

aumentaram suas divulgações sobre ativos intangíveis, e a justificativa para tal crescimento 

deve-se ao fato da obrigatoriedade de adoção do CPC 04. Essa observação vai ao encontro 

dos argumentos de Rezende e Guerreiro (2010), Moura (2010) e Dias Filho e Machado 

(2008), de que organizações sujeitas às mesmas condições de pressões regulamentares 

governamentais e sociais tendem ao isomorfismo coercitivo num certo lapso de tempo. 

Constata-se que a variável mercado, ou seja, nível de governança no qual as empresas 

estão listadas na BM&FBovespa também, se revela como um fator que exerce influência no 

nível de evidenciação de ativos intangíveis. Como demonstrado na Tabela 2, essa variável 

apresenta correlação de nível de 10% de significância. Resultado semelhante aos encontrados 

nos estudos de Moura et al. (2011) e Machado e Famá (2011). Pressupõe-se que as regras de 

governança corporativa da Bovespa exercem pressão coercitiva sobre as empresas inseridas 

nos níveis diferenciados de governança, por isso, as empresas listadas nesses mercados 

divulgam maior volume de informações sobre ativos intangíveis.  

Em relação à variável endividamento, nota-se, na Tabela 2, que o sentido da 

correlação é inverso (-0,065), indicando que as empresas com maior grau de endividamento 

tendem a evidenciar menos informação sobre ativos intangíveis, corroborando o estudo de 

Dallabona, Mazzioni e Klann (2012) e contrapondo-se aos resultados de Lanzana (2004) e 

Macagnan (2009). 
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Ainda por meio da Tabela 2, nota-se que a variável nível de evidenciação possui 

correlação inversa (-0,127) com a variável auditoria independente, resultado conflitante com 

os encontrados no estudo de Murcia et al (2008). Contudo, quando analisada a correlação 

individual das quatro maiores empresas de auditoria com a variável nível de evidenciação, 

constata-se que, as variáveis auditorias PRICE apresentam correlação positiva (0,042) em 

nível de 5% de significância, e a KPMG (0,200) com nível de significância de 1%, ou seja, as 

empresas auditadas por PRICE e KPMG evidenciaram maior volume de informação sobre os 

ativos intangíveis. Com base nos pressupostos do isomorfismo, essa correlação apresentada 

pela variável PRICE e KPMG confirma os achados por de Rodrigues e Craig (2007), que 

empresas de auditoria são responsáveis por um processo de mudança isomórfica normativa na 

adoção de novas normas contábeis.   

Por fim, são exibidos, na Tabela 3, os resultados da análise de regressão múltipla, cujo 

modelo foi criado para verificar a influência na variável dependente Nível de Evidenciação 

com base nas variáveis independentes Período, Empresa de Auditoria Independente, Mercado, 

Tamanho, Tamanho do Intangível, Endividamento e Setor de atuação.  
 

 

Tabela 3 -  Resultados do Modelo de Regressão 

Variável   

Coeficientes não 

Padronizados 

Coeficientes 

Padronizados T Sig. 

    B Erro Padrão Beta B Erro Padrão 

(Constante) ,403 ,203   1,990 ,048 

2009 ,062 ,024 ,152 2,574 ,011 

2010 ,259 ,026 ,638 9,965 ,000 

2011 ,280 ,027 ,691 10,450 ,000 

 Empresa Auditoria Independente -,046 ,019 -,475 -2,414 ,017 

 Price  -,270 ,104 -,560 -2,584 ,011 

 Ernest & Young -,226 ,085 -,600 -2,647 ,009 

 Deloite  -,201 ,070 -,418 -2,857 ,005 

 Kpmg  -,059 ,051 -,135 -1,157 ,249 

 Mercado -,027 ,028 -,070 -,960 ,339 

Tamanho -4,48E-009 ,000 -,226 -2,817 ,005 

Logaritmo Tamanho ( LnTam) ,029 ,010 ,262 3,008 ,003 

Tamanho Ativo Intangível (AI/AT) ,043 ,048 ,053 ,898 ,371 

Endividamento  ,036 ,051 ,039 ,702 ,484 

Setor de Atuação Utilidade Pública -,084 ,038 -,224 -2,220 ,028 

Setor de Atuação -,006 ,006 -,076 -,982 ,327 

Variável Dependente: Nível de Evidenciação. 

Nota: A variável período 2008 foi excluída por não ser significativa para modelo.  

O modelo de regressão demonstra que as variáveis “período” e “tamanho, 

representado pelo logaritmo natural”, são, estatisticamente, significantes em nível de 

confiança de 1% e 5% respectivamente. Nota-se, na Tabela 3, com base nos coeficientes das 

variáveis, que essas influenciam positivamente o nível de evidenciação de ativos intangíveis 

pelas empresas.  

Já as variáveis explicativas “empresa de auditoria independente” e “setor de atuação” 

apresentaram-se estatisticamente significantes, porém com coeficientes negativos, indicando 

influência inversamente proporcional sobre a variável dependente “nível de evidenciação”. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo investigar a presença de um processo de isomorfismo 

nas informações evidenciadas sobre ativos intangíveis pelas empresas brasileiras listadas na 

BM&FBovespa, indentificando as variáveis explicativas que influenciam o nível de 

evidenciação como fonte de isomorfismo. 
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Constatou-se, por meio da análise de correlação, que as variáveis mercado e período 

têm associação diretamente proporcional ao nível evidenciação de ativos intangíveis. Esse 

resultado permite confirmar a presença do isomorfismo coercitivo, visto que as regras 

diferenciadas de governança corporativa exercem pressão coercitiva sobre empresas listadas 

nesses mercados, por uma maior divulgação de informações. Além disso, no decorrer do 

período analisado as empresas aumentaram a divulgação sobre ativos intangíveis, 

demonstrando um processo de aprendizagem e adaptação à obrigatoriedade de evidenciação 

de informações exigidas pelo CPC 04. 

Observou-se que as empresas auditadas por PRICE e KPMG apresentaram maior nível 

de evidenciaçao de ativos intangíveis, contribuindo para o processo de mudança isomórfica 

normativa. Essa variável apresentou resultado controverso. Esperava-se que ela apresentasse 

correlação positiva com o nível de evidenciação considerando em conjunto as big four. 

Contudo, somente Price e KPMG foi possível verificar esse comportamento. 

Os resultados obtidos demonstram que empresas com maior relação entre o ativo total 

e ativo intangível evidenciaram maior quantidade de informações sobre ativos intangíveis aos 

usuários, confirmando-se, assim, de acordo com a teoria institucioanal, que as decisões de 

evidenciar está relacionada com o isomorfismo mimético.   

Finalmente, cabe destacar, que, por meio da análise de regressão múltipla, somente as 

variáveis período e tamanho registraram coeficientes estatisticamente significantes para  

influenciar positivamente o nível de evidenciação de ativos intangíveis pelas empresas. 

Portanto, verificou-se que as empresas listadas na BM&FBovespa foram influenciadas 

pelos três tipos de isomorfismo em suas evidenciações, sobre ativos intangíveis, no período 

pesquisado, como uma forma de buscar a legitimidade na ação social  e, possivelmente, para 

adquirir uma boa imagem perante os investidores. 

Os resultados encontrados demostram que as ideias e conceitos da Teoria Institucional 

(MEYER; ROWAN, 1977; DIMAGGIO; POWELL, 1983) se aplicam no caso da 

evidenciação dos ativos intangíveis. Os resultados também demonstram a capacidade da 

Teoria Institucional de predizer a prática contábil relacionado aos ativos intangíveis e que as 

organizações quando inseridas em ambientes com determinadas características possuem 

tendência de adotar procedimentos semelhantes de acordo com a necessidade de se legitimar 

no ambiente, como, de certa forma, já foi destacado por Dallabona, Mazzioni e Klann (2012), 

Avelino, Pinheiro e Lamounier (2012), Moura e Dias Filho (2009) e Macagnan (2009). 

Como sugestão de pesquisas futuras, recomenda-se analisar se o isomorfismo, na 

evidenciação de grupos de passivos e despesas, se dá no mesmo sentido, com o objetivo de 

verificar o comportamento das empresas, em se tratando de resultados e obrigações, tendo em 

vista o conservadorismo ou a necessidade de cada empresa em gerenciar esses elementos. 
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