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RESUMO 

Este estudo analisou o impacto das IFRS no reconhecimento e mensuração do goodwill, gerado 

em aquisições, fusões e incorporações, sob a perspectiva da teoria institucional. Para isso, 

elaborou-se o índice do goodwill de 90 empresas brasileiras de diversos segmentos, listados na 

BM&F/BOVESPA, observando se os mesmos registraram diferenças significativas, 

considerando as mudanças ocorridas nos quatros anos antes e nos quatros anos após adoção das 

IFRS. Para avaliar as diferenças de médias identificadas nos índices do goodwill reconhecidos 

e mensurados pelas empresas antes e posteriores a aprovação do CPC 15 (2011) que trata das 

combinações de negócios, utilizou-se o teste Kruskal-Wallis. Os resultados revelaram que a 

adoção das IFRS impactou no índice do goodwill das empresas, havendo diferenças 

significativas entre os valores desse índice, reconhecido e mensurado antes e posterior a adoção 

das IFRS para as empresas, não financeiras, brasileiras de capital aberto. Insere-se, assim, a 

mudança institucional que decorre da IAS 38, normatizando o tratamento contábil dos ativos 

intangíveis, quer no contexto internacional, quer, especificamente, no cenário brasileiro.  
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1 INTRODUÇÃO 

O termo goodwill advém de ativos, os quais, na sua essência, são benefícios econômicos 

atribuídos a futuros períodos. Os ativos intangíveis passam a nortear os debates acadêmicos, 

com estudos que aferem distinções, com destaque para capital intelectual, ativos de 

conhecimento e ativos invisíveis, capital organizacional. (EDVINSSON; MALONE, 1998; 

STEWART, 2002, SVEIBY, 1998).  

Chen, Kohlbeck e Warfield (2008) acrescentam que o goodwill e os ativos intangíveis 

devem fornecer aos usuários melhores informações que permitam acessar o valor desses ativos 

ao longo do tempo, melhorando, dessa forma, sua habilidade em acessar lucratividades e fluxos 

de caixa futuros. A adoção das novas normas internacionais trouxe o reconhecimento de bilhões 

de dólares em goodwill impairments, pontuando que as novas normas representaram uma 

mudança significativa. 

Como um valor acrescido no patrimônio da empresa, segundo Padoveze (2010), o 

goodwill é obtido através da diferença entre a avaliação da entidade no todo, somado de seus 

ativos mensurados um a um e diminuído suas obrigações. A mensuração deve ocorrer pela 

avaliação do valor de mercado, no qual são observados ativos como a marca, clientes, 

empregados e a comunidade onde a entidade está inserida. 

O Brasil marca a sua adesão às normas internacionais de contabilidade, a partir da 

efetivação das Leis n. 11.638, de 2007 e a de n. 11.941, de 2009, que inseriram o país no 

tratamento contábil que tange especificamente aos ativos intangíveis. A Lei n. 6.404, de 1976, 

até então, em seu teor, não incluía normativa que determinasse, de maneira específica, formas 

de identificação, reconhecimento, mensuração e evidenciação de tais ativos. (BRASIL, 1976, 

2007, 2009). Nesse sentido, ressalta-se que a CVM (2005), na Deliberação n. 488 faz menção, 

genericamente, sobre os intangíveis na contabilidade.  

O CPC 15 R1 representa a definição legalmente aceitável no Brasil. Adequando-se com 

o CPC 15 (R1), o goodwill deve ser reconhecido na contabilidade brasileira da entidade 

adquirente do negócio pela diferença entre o valor negociado e a avaliação a preço justo dos 

bens, direitos e obrigações da organização, conforme dispõe o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), 2011. 

Para um entendimento mais amplo do goodwill, devem ser estudadas conjuntamente, as 

IFRS, que atualmente são mais aceitas por parte das comissões de valores mobiliários da 

maioria dos países e proporcionaram maior entendimento sobre as informações financeiras a 

serem analisadas. 

A verificação de normatizações para o reconhecimento dos ativos intangíveis, bem 

como para a contabilidade em geral, relaciona-se ao ambiente institucional, onde as entidades 

estão inseridas. No entendimento de North (1995), as organizações estão à margem das 

instituições, que assumem a função de estabelecer por meio de regras, incentivos e restrições 

aos negócios, além de disporem da capacidade de influenciar sobre a regulação das relações 

entre indivíduos ou grupos sociais. 

Na visão de Mahoney e Thelen (2010), o processo de institucionalização dessas regras 

por parte das organizações, somadas às mudanças institucionais provocadas por alterações 

nestes regramentos ocorrem de maneira contínua e gradual, conforme os interesses oriundos 

dos envolvidos neste ambiente. 

A normativa, International Accouting Standard (IAS) 38, firmou novos parâmetros à 

questão contábil das regras aos negócios, pois até então ocorria a aplicação de diferentes 

práticas tanto no Brasil como internacionalmente. Ademais, esse tema era considerado bastante 

divergente na contabilidade (CRISÓSTOMO, 2009; LEV; CAÑIBANO; MARR, 2005; 

PETKOV, 2011a). 

A adoção das normas internacionais implica mudança no reconhecimento e mensuração 

do ativo e passivo, os quais, em uma combinação de negócios, devem ser apresentados 
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observando-se seu valor justo. Além disso, é preciso avaliar se o ativo comprado tem valor 

intangível. Diante dessas considerações, a pesquisa busca analisar a evolução do tema com a 

finalidade de contribuir com os empresários, contadores, peritos e demais profissionais 

praticantes ou não, no propósito de identificação dos riscos sem o conhecimento adequado sob 

os novos padrões internacionais das IFRS. 

Nesse mesmo sentido, há a preocupação relacionada às normas contábeis brasileiras e 

possíveis barreiras presentes na aplicação de diagnósticos e relatórios da IFRS, que, numa 

avaliação mais sistemática possam provocar uma recrudescência ingerente que cause 

transtornos práticos à sua atuação.  

Assim sendo, o estudo objetiva analisar o impacto da adoção das IFRS no 

reconhecimento e mensuração do goodwill, representado em combinação de negócios. 

O estudo do goodwill justifica-se pela sua relevância para a área contábil, por poder 

oferecer esclarecimentos maiores na aplicação e no entendimento do ativo intangível da 

organização, principalmente, em se tratando de empresas de capital aberto. Também é relevante, 

pois permite observar as repercussões econômicas da mudança normativa ocorrida na 

normativa contábil brasileira, em sua convergência aos padrões internacionais.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Convergência Contábil e Mudança Institucional 

O processo de convergência das normas contábeis brasileiras às normas internacionais, 

conforme revela Braga (2011), foi determinado por fatores que incluem o aumento no fluxo 

internacional de capitais e o desenvolvimento econômico do país. Tais determinantes trouxeram 

a necessidade de modificações na forma de regulação da contabilidade, que se traduz na 

promulgação da Lei 11.638/2007, alterando a Lei n. 6.404/1976 e o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) que, como a própria resolução indica, traz pronunciamentos técnicos 

permitindo a convergência ao modelo emitido pelo IASB.  

Costa, Yamamoto e Theóphilo (2011) mencionam que esse processo de convergência 

brasileiro foi coordenado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, encarregado de 

elaborar todos os pronunciamentos contábeis e que uma vez subscritos pelos órgão reguladores, 

se tornam nas normas contábeis de obrigatório cumprimento. 

O processo de convergência se insere no contexto de mudança institucional, alinhado à 

Teoria Institucional. De acordo com North (1995), na visão institucional, esse processo de 

adaptação às configurações do ambiente é reconhecido como institucionalização, norteando-se 

por uma mudança institucional. Ou seja, as instituições são criadas e evoluem, ao longo do 

tempo, provocando mudanças institucionais. Mahoney e Thelen (2010) acrescentam que, 

geralmente, o processo de mudança institucional compõe-se de forma contínua, lenta e 

gradativa, ainda que se mostre passível de rupturas. Isso se deve, principalmente, aos interesses 

e interpretações ambíguas e ao jogo de poder encontrado no ambiente institucional. 

No rol das mudanças institucionais, incluem-se as alterações nas normativas contábeis 

no mundo todo, devido ao processo de convergência às normas contábeis emitidas pelo IASB. 

Liszbinski (2013), nesse sentido, refere que as normas internacionais de contabilidade em IFRS 

impõem-se como resposta às necessidades das empresas, em se adaptarem ao novo cenário de 

globalização. Congregam, também, uma metodologia que minimiza a problemática da 

harmonização contábil mundial, proporcionando a estruturação de demonstrações contábeis 

com melhor compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. 

Nesse contexto, especialmente, insere-se a mudança institucional que decorre da adoção 

da IAS 38, normatizando o tratamento contábil dos ativos intangíveis, quer no contexto 

internacional, quer, especificamente, no cenário brasileiro. Têm-se, assim, os bens intangíveis 

com diretrizes e definição de critérios no que concerne aos padrões adequados para os relatórios 

contábeis. (IASB, 2004).  
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2.2 Goodwill 

Ao se referir ao ativo goodwill, Iudícibus (2009, p. 219), assinala que “[...] não deixa de 

ser aquele algo a mais’ pago sobre o valor de mercado do patrimônio líquido das entidades 

adquiridas a refletir uma expectativa (subjetiva) de lucros futuros em excesso de seus custos de 

oportunidade.”  

Feltham e Ohlson (1995) e Lev (2001) completam, discorrendo que os ativos 

intangíveis, que podem ser atribuídos à verificação no exercício de lucros elevados, são de 

difícil mensuração por não se obterem meios de comparação. 

Ainda sendo difíceis de mensurar, para Chen, Kohlbeck e Warfield (2008), o goodwill 

e os ativos intangíveis devem oferecer aos usuários melhores informações que permitam acessar 

o valor desses ativos, no decorrer do tempo, com o fim de melhorar sua habilidade em visualizar 

lucratividades e fluxos de caixa futuros. A adoção das novas normas internacionais promoveu 

o reconhecimento de bilhões de dólares em goodwill, trazendo, com isso, significativas 

mudanças.  

Quanto à normativa adotada para a contabilização do goodwill, a Ciência Contábil 

apresenta dois tipos: o subjetivo, que, para Iudícibus (2009), surge da expectativa de lucros em 

relação aos seus ativos, maior que o custo de oportunidade. Completa Hoog (2010) que, nesse 

tipo, não há ocorrência de negócios entre as empresas, não sendo escriturado devido à sua 

subjetividade, pois a mensuração dos ativos depende de trabalhos técnicos de profissionais 

especializados (peritos). 

Já o goodwill adquirido, expõe também Hoog (2010), é fruto de duas situações: a 

primeira se destaca quando o montante desembolsado na aquisição por uma organização 

ultrapassa o valor de seus ativos reduzidos dos passivos ou, através da combinação de negócio, 

utiliza a mesma metodologia de avaliação da primeira possibilidade.  

A legislação brasileira não autoriza registro do goodwill gerado internamente, sendo 

apenas registrado mediante o valor pago pelo negócio. Assim, o CPC 15 R1 aponta a definição 

legal que é adotada no Brasil, ou seja, o goodwill deve ser reconhecido nas demonstrações 

contábeis da entidade adquirente do negócio pela diferença entre o valor negociado e a 

avaliação a preço justo dos bens, direitos e obrigações da organização. 

Lemes e Silva (2007) referem que tais transformações conduzem para a 

internacionalização do capital das empresas brasileiras, devido à necessidade de aumentar a 

escala de atuação pela ampliação do mercado interno, pela procura de mercados internacionais 

e, sobretudo, pela necessidade de ocupação do espaço deixado pelas estatais com o processo de 

privatização. Isso contribui para que as organizações busquem tecnologia, para alavancar seu 

crescimento e sua estratégia competitiva. Essas empresas precisam, cada vez mais, apresentar 

demonstrações financeiras, que, de fato, reflitam sua situação econômica e financeira para que 

seus novos parceiros internacionais possam avaliar os riscos e acompanhar a evolução da 

atuação de seus parceiros no Brasil.    

2.2.1 Impactos ocorridos pelo reconhecimento e mensuração do goodwill antes e depois 

da adoção das normas  

O entendimento sobre o impacto do processo de convergência às normas internacionais 

de contabilidade nas informações contábeis sugerem estudos que traduzem que a adoção das 

normas IFRS pode melhorar a qualidade das informações, e que também não deve registrar 

diferenças significativas.  

A adoção obrigatória das IFRS foi analisada por Christensen, Lee e Walker (2008), 

pautada pelo gerenciamento de resultados e pelo reconhecimento oportuno de perdas. Os 

achados pontuaram que a adoção voluntária das IFRS está associada à redução no nível de 

gerenciamento de resultados e aumento no reconhecimento oportuno de perdas. Todavia, esses 

benefícios não são observados para as empresas que adotaram, compulsoriamente, as IFRS. 

Logo, os autores consideraram que a adoção das normas internacionais não, necessariamente, 
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leva à informação contábil de elevada qualidade, pelo menos para as empresas que não têm 

incentivos para a adoção. 

No que se refere ao Brasil, a adoção completa das normas internacionais ocorreu em 

dois momentos, firmados, primeiramente, em 2008, pela incorporação do pronunciamentos 

CPC 00 ao CPC 14; e, depois, em 2010, quando se tornam obrigatórios os pronunciamentos, 

do CPC 15 ao CPC 43. Ressaltam-se, nesse contexto, os estudos de Calixto e Santos (2010) 

quando verificaram que os efeitos da primeira fase de transição do IFRS nas empresas listadas 

na Bovespa, a partir de 2008, trouxeram resultados de lucro superiores com as IFRS do que 

com a norma anterior, sendo justificados pelo conservadorismo contábil brasileiro.  

Também Lima (2010), ao verificar se a adoção parcial das normas internacionais de 

contabilidade concorreu para aumento relevante da informação contábil para o mercado de 

capital, brasileiro, constatou que os números foram significativos para o mercado de capitais 

do Brasil. Verificou, ainda, que esses eventos econômicos, quando mensurados por diferentes 

normas contábeis, alteram as expectativas dos investidores acerca do resultado futuro da 

empresa, modificando, em decorrência, os preços das ações. 

Até o advento da Lei n. 11.638/07, as normas contábeis brasileiras não apresentavam 

como previsão a identificação segregada do goodwill e o restante do ágio, pois toda a diferença 

entre preço pago e o valor patrimonial da empresa considerava a aquisição por ágio (BRASIL, 

2007). Para facilitar o entendimento das mudanças normativas e do contexto contábil fiscal, 

apresenta-se no Quadro um comparativo da evolução e do tratamento contábil e fiscal do ágio  

surgido em combinações de negócio. 

 
Quadro 1 – Comparativo entre o Tratamento Contábil Fiscal e o Tratamento Contábil Societário 

Tratamento Contábil Fiscal Tratamento Contábil Societário 

Até 31/12/2007 o ágio era amortizado Até 31/12/2007 o ágio era amortizado 

Após 31/12/2007 o ágio continua sendo amortizado Após 31/12/2007 o ágio não é mais amortizado e 

passou a ser realizado o teste de impairment 

anualmente 

Faz controle paralelo da amortização para fins fiscais na 

parte B do LALUR 
Não há lançamento contábil do goodwill 

A nova Lei 12.973 de 13 de maio de 2014 extingue o 

Regime Tributário de Transição (RTT), realiza adequações 

das legislações tributárias aos procedimentos instituídos 

pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009 entre outros aspectos. 

O objetivo dessas adequações é a aproximação entre a 

legislação fiscal e os padrões internacionais de 

contabilidade no Brasil. A obrigatoriedade da Lei entra em 

vigor a partir de 01/01/2015 deixando facultativa a 

adequação da Lei em 2014 

Não há alteração no 

tratamento contábil para o goodwill 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.3 Combinação de Negócios – CPC 15/IFRS 3 

De acordo com o que dispõe o IFRS 3 – Business Combitations (BC), o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) aprovou a NBC T 19.23 – Combinação de Negócios, por meio 

da Resolução CFC n. 1.175, de 24 de julho de 2009, denominada, atualmente, de CPC 15 – 

Combinação de Negócios. O CPC 15 resulta de transações ou outros eventos em que a 

adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, podendo ser chamado de “combinação 

de negócios” (CPC 15 (R 1), 2011). 

A combinação de negócios se realiza por meio de emissão de títulos representativos do 

capital próprio (emissão de ações como forma de pagamento) para entrega aos acionistas ou 

cotistas da entidade adquirida, pela transferência de ativos (caixa, equivalentes de caixa ou 

outros ativos líquidos) e por meio de operações de cisão, fusão, incorporação ou incorporação 

de ações, pela simples aquisição de participação societária mediante o pagamento em caixa ou 
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assunção de obrigações e, ainda, uma combinação dessas ou outras alternativas (CPC 15 (R1), 

2011). 

No Brasil, as demonstrações financeiras individuais têm sua importância por razões 

legais, fiscais e para a determinação de dividendos. Essas demonstrações, consolidadas, até o 

momento, são obrigatórias somente para as companhias de capital aberto. O CPC 15, aprovado 

recentemente através da Resolução do CFC 1.175/09 e da Deliberação CVM 580/09, bem como 

o IFRS 3 ou sua versão revisada, dispensa os procedimentos contábeis para o tratamento nas 

demonstrações financeiras individuais. Discute-se uma orientação sobre o registro das 

aquisições nas demonstrações financeiras individuais das empresas adquirentes no Brasil 

(DELOITTE, 2011). 

O IFRS 3 (R) está em vigor, desde 1º de janeiro de 2010. Esse processo pode causar 

impactos significativos para as companhias e na forma de como elas abordam seu planejamento 

financeiro, suas projeções de lucros e a elaboração das suas demonstrações financeiras com 

respeito à combinação de negócios. Os IFRS 3 e IFRS 3 (R) podem afetar o processo de 

avaliação de ativos e passivos bem como o processo de contabilização e registro de combinação 

de negócios, somado a outros eventos de mudança de controle acionário. Os aspectos de 

avaliação em particular podem se apresentar bastantes desafiadores para algumas organizações 

(DELOITTE, 2011). 

Na visão de Petrica e Veronica (2008), as normas internacionais que tangem à 

contabilização de Combinação de Negócios que utiliza o Método da Aquisição, contempla o 

custo de aquisição comparado ao valor justo dos ativos adquiridos. Nessa perspectiva, insere os 

ativos intangíveis, passivos assumidos e passivos contingentes do negócio adquirido, havendo 

uma eventual diferença positiva, que é reconhecida como ágio (goodwill). Em sendo o resultado 

da comparação do custo de aquisição com o valor justo dos ativos adquiridos, passivos 

assumidos e passivos contingentes do negócio adquirido, superior ao custo de aquisição, a 

norma contábil sugere que essa diferença positiva seja contabilizada como um ganho (receita) 

na demonstração de resultados da empresa adquirente (compra vantajosa). Esse mesmo 

procedimento é assumido, no Brasil, por meio da interpretação do CPC 15 (R1). 

2.3.1 Fusões, Aquisições e Incorporação de Sociedades 

As fusões e aquisições (F&A) podem ser indicadas como um dos mais relevantes 

eventos corporativos que vêm ocorrendo entre as mudanças significativas das empresas e que, 

de acordo com Camargos, Romero e Barbosa (2007), têm reconfigurado e transformado a 

dinâmica das relações empresariais nas últimas décadas. 

Silva (2008), em sentido mais amplo percebe a fusão com a reunião de duas ou mais 

sociedades, individualmente, distintas, para se transformarem em uma só, corroborada por 

Cahali, quando afirma ser a “operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar 

sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações” (2007, p. 1085). 

Já a aquisição, conforme Triches (1996), ocorre quando uma empresa ou grupos adquirem 

o controle de ações ou patrimônio de outra empresa, quer de forma parcial, quer total. 

Assim, conforme Camargos e Barbosa (2003), entre fusões e aquisições, observam-se 

algumas distinções básicas. Ou seja, enquanto na fusão configura-se a criação de uma nova 

empresa, na aquisição, uma das empresas envolvidas mantém sua identidade jurídica. O 

pagamento que na fusão, é simplesmente uma permuta de ações, na aquisição, são títulos, ações 

ou dinheiro. Se, na fusão, as empresas, geralmente, são do mesmo setor, nas aquisições, é 

normal serem de setores diferentes. 

No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica é o órgão que aprova ou 

não a realização da operação, cujo objetivo é “zelar pela livre concorrência no mercado, sendo 

a entidade responsável, no âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir, em 

última instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura 

da livre concorrência” (CADE, 2014). 
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A incorporação, no direito brasileiro, revela no seu conceito uma distinção no que se 

refere ao instituto da fusão. Tal definição, conforme Batalha (1977) difere do que ocorre em 

outros países, como Itália, França e Alemanha, que regulamentam a incorporação como uma 

fusão por absorção. 

Com ideia contrária a essas regulamentações estrangeiras, Pires (2010) expõe que a 

legislação brasileira trata como autônomo o instituto da incorporação, chegando a conceituá-lo 

para mostrar a diferença de outras formas de reestruturação societária.   

A incorporação, assim, ocorre a partir de sociedades personificadas de tipos jurídicos 

iguais ou entre tipos jurídicos diferentes. No mesmo sentido, Pinheiro e Gomes (2012) referem 

que a incorporação envolve a concentração empresarial que implica transferência do patrimônio 

de uma pessoa, que é a incorporada, para outra, que é a incorporadora. Nesse processo de 

incorporação, a incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações, 

resultando na extinção dessa última.  

 

2.4 Tratamento contábil do goodwill 

O registro contábil do goodwill, nas normas internacionais, de forma diversa do Brasil, 

não é efetivado em subconta distinta do investimento. No entanto, o valor desse ativo deve ser 

evidenciado no balanço patrimonial consolidado, conforme exemplificado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Valor do Goodwill no Balanço Patrimonial 

 Valor  Valor 

ATIVO $ 130.000 PASSIVO $ 130.000 

Estoques $   15.000 Contas a pagar $   10.000 

Imóveis $   70.000 Capital social $ 120.000 

Patentes $   20.000   

Goodwill $   25.000   

Fonte: Adaptado de Schmidt e Santos (2003, p. 6). 

 

Schmidt e Santos (2003) afirmam que o valor justo dos ativos e passivos identificáveis 

deve estar estabelecido na data da aquisição, ou seja, no período em que o controle dos ativos 

líquidos e as operações da entidade adquirida são transferidos para a entidade controladora. Já 

o valor da aquisição deve ser firmado na data da transação de troca. 

Por sua vez, nas demonstrações contábeis consolidadas, segundo também referem 

Schmidt e Santos (2003), o goodwill deve ser mantido pelo valor de custo menos qualquer 

amortização acumulada e qualquer perda por impairment acumulada. O teste de impairment 

contempla-se na comparação entre o valor contábil do ativo e o seu valor recuperável. A 

definição de valor recuperável encontra-se no parágrafo 5 do IAS 36, definindo-o como o maior 

preço de venda líquido de um ativo. 

 A definição do goodwill, no cenário brasileiro, conforme menciona Iudicíbus (2009) 

contempla a comparação entre o valor pago e o valor contábil. Isso resulta: no ágio do goodwill 

falso que decorre da função dos valores de mercado de ativos e, em uma forma eventual, de 

passivos sendo diferentes dos valores contábeis; e no ágio do goodwill verdadeiro que tem 

origem na expectativa de resultado futuro do valor da entidade a mais, podendo ser a menos, 

que a soma algébrica dos seus elementos patrimoniais, que são avaliados de forma individual a 

valor justo. 

 Assim, na percepção de Iudícibus (2009), no momento da aquisição da participação 

societária, sendo avaliada pela equivalência de patrimônio, essa aquisição biparte-se em valores 

que passam a ser independentes que são: de equivalência patrimonial; e de ágio ou deságio. 

2.4.1 Reconhecimento e Mensuração do Goodwill em Fusões e Aquisições  

As F&A são tipos de combinações de negócios que se regem pela IFRS 3 e 

Pronunciamento Técnico 15 do CPC. Costa, Paulo e Barbosa (2011) destacam que o parágrafo 
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3º do art. 226 da Lei n. 6.404/76, a partir do novo texto expresso pela Lei n. 11.638/07, 

estabelece que nas operações de incorporação, fusão e cisão, efetivadas entre partes 

independentes e vinculadas à real transferência de controle, os ativos e passivos da sociedade a 

ser incorporada ou decorrente de fusão ou cisão devem ser contabilizados pelo seu valor de 

mercado. Essa determinação pauta-se: pela obrigação de identificar, na essência de transação, 

qual a entidade adquirente e também o negócio adquirido; pela exigência de cálculo do ágio 

derivado da expectativa de rentabilidade futura, que é o goodwill muito mais detalhado e 

abrangente do que o prescrito pela normatização vigente, em que se inserem itens não 

contabilizados e, às vezes, até não contabilizáveis na entidade adquirida, no que tange a ativos 

e passivos contingentes; e pela proibição de amortização do goodwill.  

Uma fusão ou aquisição, conforme o CPC 15 e a IFRS 3, para ser contabilizada inclui 

três etapas, que são: identificar o adquirente; determinar a data de aquisição; reconhecer e 

mensurar os ativos identificáveis assumidos, os passivos adquiridos e o goodwill. (CPC 15, 

2011).  

2.5 Revisão de literatura empírica sobre as normas contábeis: o reconhecimento do 

goodwill e a adoção das IFRS 

O tema que aborda as normas contábeis, configuradas no reconhecimento do goodwill 

e na adoção das IFRS tem mostrado a sua importância nas pesquisas científicas, quer, em nível 

nacional, quer, em nível internacional.  

Trabalho de Costa (2008), ao averiguar o impacto da transição para as IAS/IFRS sobre 

a comparabilidade da informação financeira nas empresas cotadas na Euronex Lisboa, verificou 

que, quanto às rubricas propriedades de investimentos, ativos por impostos diferidos, 

disponibilidades, resultado líquido do exercício, interesses minoritários, provisões, dívidas a 

terceiros não correntes, financiamentos obtidos não correntes, passivos por impostos diferidos, 

total de passivos não correntes, financiamentos obtidos correntes e passivo total, há diferenças 

significativas. No que tangem às rubricas das demonstrações dos resultados tanto operacional 

como corrente, há diferenças também significativas. Essas diferenças também se estendem aos 

rácios, à liquidez imediata, rendibilidade não só do ativo como dos capitais. 

Estudos de Cristal (2009), com o objetivo de verificar se existem diferenças 

significativas entre o goodwill reconhecido e mensurado antes e depois das IFRS para 

operações de combinação de negócios, por empresas, não financeiras, listadas na Espanha e no 

Reino Unido; bem como analisar as alterações de tratamento contábil prescrito pelas normas 

brasileiras com a entrada em vigor da Lei n. 11.638/07 e prever prováveis barreiras na adoção 

das IFRS, no Brasil, para operações de negócios, confirmaram a existência de diferença 

significativa no goodwill antes e depois das IFRS, nos países da amostra. Tais resultados 

permitiram a prospecção de barreiras no processo de adoção das IFRS para operações de 

combinação de negócios em empresas brasileiras. 

Lima (2010), no seu texto, investiga a relevância das informações contábeis antes e 

depois do início do processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade 

no Brasil. Os resultados indicaram que a relevância da informação contábil, mensurada através 

de modelos de preços e retorno, aumentou após a adoção parcial das normas IFRS, no Brasil. 

Esses resultados foram obtidos por meio de dados anuais e trimestrais. Nessa perspectiva, as 

evidências indicaram que os ajustes de reconciliação do lucro e do patrimônio líquidos são 

relevantes para o mercado de capitais brasileiro. Isso significa que os mesmos eventos 

econômicos, quando mensurados por diferentes normas contábeis, alteram as expectativas dos 

investidores acerca dos lucros futuros da empresa e, por conseguinte, modificam os preços. 

Pesquisa de Liszbinski (2013), cujo objetivo foi identificar as implicações provocadas 

pela adoção normativa IAS no reconhecimento contábil de ativos intangíveis em um grupo de 

empresas brasileiras, entre os anos de 2006 a 2012, à luz da teoria institucional, observou que 

a implementação da nova matriz institucional sobre os intangíveis repercutiu nas práticas 
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adotadas pelas organizações e aumentou os valores dos intangíveis reconhecidos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 População e Amostra da Pesquisa 

Para o desenvolvimento do estudo, a população foi composta por 127 empresas 

brasileiras de capital aberto não financeiras listadas no site da CVM e que informaram eventos 

de fusão/aquisição e incorporação, no relatório, como “fato relevante”, por meio das 

informações divulgadas no referido site da CVM, no período de 01/01/2006 a 31/12/2013. 

Para a composição da amostra do estudo foram excluídas: a) 7 empresas, em função da 

incompatibilidade de dados; b)30 empresas sem saldo na conta do goodwill. 

Assim, a amostra final deste estudo compõe-se de 90 empresas, considerando-se 

somente aquelas que apresentaram saldo no item de balanço goodwill ou equivalente, e que 

possuem dados consistentes. 

 

3.2 Coleta, Tratamento e Análise dos Dados 

Os dados para a realização do estudo foram obtidos na página eletrônica da 

CVM,site:http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/InfoPerEventuaisBuscdata.asp?site=C

$ccvm=&razao=&acao=undefined. Nesse site, foram obtidas as listagens das empresas, cujas 

fusões, aquisições e incorporações ocorreram através de fato relevante, no período de 

01/01/2006 a 31/12/2013. Para possibilitar o diagnóstico, foi definido, para o estudo, o período 

de quatro anos antes e quatro anos posteriores à adoção das Normas Internacionais de 

contabilidade no Brasil. 

As evidências coletadas nas demonstrações financeiras de cada empresa foram 

tabuladas de forma a instrumentalizar o estudo. Para instrumentalizar a verificação dos dados 

quantitativos, foi realizada a análise descritiva e estatística dos dados conforme a hipótese da 

pesquisa. Utilizou-se o software Stata em todos os testes, de acordo com os objetivos a serem 

alcançados.  

Para a análise dos dados, foi construída a variável “índice goodwill”, dividindo-se o 

valor do goodwill pelo ativo total da empresa [Índice = goodwill ÷ Ativo Total], em cada ano 

referido, considerando como base os estudos de Cristal (2009) e Liszbinski (2013). Para a 

verificação da análise dos resultados obtidos no índice calculado, optou-se em diferenciar as 

evidências em dois períodos: 2006 a 2009 (BRGAAP) e 2010 a 2013 (CPC/IFRS). 

Com o fim de avaliar as diferenças de médias identificadas nos índices do goodwill 

reconhecidos e mensurados pelas empresas antes e posteriores à aprovação do CPC 15 (2011) 

que trata das combinações de negócios, utilizou-se o teste Kruskal-Wallis, considerando as 

variáveis dummy por perído, como por exemplo, 0 para CPC IFRS e 1 para BRGAAP. 

Diante disso, aplicou-se o teste de normalidade dos dados, utilizando-se o teste Shapiro-

Wilk, para comprovar que o teste não paramétrico Kruskall Wallis é o mais indicado para esta 

pesquisa. 

Para a realização do teste Shapiro-Wilk, foi adotado como premissa, o nível de 

significância 0,10, de forma que, em todo resultado acima desse valor, aceita-se a hipótese nula 

de normalidade dos dados; para os resultados inferiores, rejeita-se a hipótese nula. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Padrões contábeis praticados pelas empresas reconhecimento do goodwill em 

combinações de negócios 

Iniciando as análises, identificou-se na amostra pesquisada quais as normativas 

contábeis adotadas pelas empresas no que tange ao reconhecimento do goodwill, o que 

possibilitou que se observasse quando as empresas adotaram os padrões contábeis 
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internacionais, e consequentemente, quando ocorreu a mudança institucional na prática, 

conforme se pode observar na Tabela 2.   

Com base nesta tabela, se observou que até o advento da Lei n. 11.638/2007, as empresas 

seguiam a deliberação da CVM n. 488/2005. Assim, na elaboração das demonstrações contábeis 

das empresas, o goodwill era contabilizado pela instrução da CVM 349/2001 e deliberação 

CVM 029/1986, normas denominadas neste estudo como BRGAAPs, 

Tabela 2 - Padrões Contábeis adotados  no Reconhecimento do Goodwill, observados na Amostra pesquisada 

Empresas em conformidade aos padrões         
BRGAAP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Deliberação CVM n. 488, de 2005 90 90   - -    -    -    -    - 

Antes da Lei n. 11.638/2007 – Goodwill: 

Instrução CVM 349/2001. Alguns gastos de 

P&D: Lei n. 6.4.04/1976, art. 179 v; e Delib. 

CVM 029/1986 

90 90   -    -    -    -    -    - 

CPC/IFRS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Depois da Lei n. 11.638/2007 Goodwill: 

Pronunciamento Técnico CPC 04, item 10 e 

itens 33 a 37, 122 e 118, CPC 15 itens 10 a 20, 

32 a 40 59 a 63 

- - 90 90 90 90 90 90 

Fonte: Elaborada a partir dos dados da pesquisa. 

 

Após a promulgação da Lei 11.638/2007, as empresas passaram a contabilizar o 

goodwill, seguindo os pronunciamentos técnicos CPC 04 e CPC 15. Tanto a lei como a Medida 

Provisória n. 449 de 2008, que modificaram e introduziram novos dispositivos na lei, tiveram 

como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo 

de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas 

internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB. A aplicação de ambas é obrigatória para as 

demonstrações financeiras anuais de exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2008. 

Embora as empresas brasileiras estivessem obrigadas à adoção das IFRS, em 1º de 

janeiro de 2010, estas optaram por ajustar suas demonstrações financeiras a partir do ano de 

2008. Essas informações foram extraídas das notas explicativas das 90 empresas analisadas.  

Após este exame inicial, na sequencia procede-se na análise do impacto da adoção das 

IFRS/CPC no goodwill reconhecido, por meio da análise da evolução dos índices do goodwill 

na amostra pesquisada. 

 

4.2 Análise da evolução dos índices de goodwill nas  empresas  

Iniciando as análises com base na estatística descritiva, apresentam-se os índices de 

goodwill em cada ano do período analisado, conforme dados da Tabela 3. 

Tabela 3 - Estatística Descritiva dos Índices de Goodwill por ano 
Estatística 

Descrit./Período 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média 

Pond. 
   

Média 0,0750 0,1385 0,2871 0,2806 0,2178 0,2169 0,2189 0,2080 0,2115    
Variância  0,0204 0,0395 0,1630 0,1382 0,0670 0,0560 0,0552 0,0506 0,0768    
Desvio padrão 0,1430 0,1987 0,4038 0,3717 0,2588 0,2366 0,2349 0,2250 0,2654    
Máximo 0,9859 0,9028 1,8947 1,8700 1.1560 0,8601 0,8648 0,8011 1,1862    
Mínimo 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001    
Contagem  60,0000 80,0000 86,0000 89,0000 90,0000 87,0000 82,0000 77,0000 81,3750    
Soma 4,5005 11,0820 24,6909 24,9690 19,5996 18,8699 17,9492 16,0188 17,839    

Fonte: Elaborada a partir dos dados coletados pela autora. 

  

Conforme dados apresentados na Tabela 3, se percebe que as médias dos índices do 

goodwill (goodwill em relação ao Ativo Total) mostram-se menores nos anos de 2006 e 2007. 
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Já nos anos de 2008 e 2009, a média do índice do goodwill elevou-se de forma significativa. 

Pela análise dos padrões contábeis, já nestes dois anos as demonstrações contábeis foram 

elaboradas em conformidade com as práticas contábeis convergentes aos padrões 

internacionais, o que justifica esta elevação. 

No período que compreende os anos de 2010 a 2013, os índices médios de goodwill na 

amostra reduzem-se um pouco em relação a 2008 e 2009, mas permanecem estáveis nestes 4 

anos. Cabe ressaltar, que o ano de 2010, foi o ano da obrigatoriedade da adoção das normas 

contábeis convergentes ao padrão IASB, o que efetivamente se aplica ao goodwill. 

A partir destes dados iniciais, se observa que a adoção das normas convergentes ao 

padrão IASB já em 2008, teve um impacto significativo no goodwill representado, coincidindo 

com a mudança institucional observada na prática das empresas, conforme análise realizada no 

item 4.1.  

Seguinte na análise, buscou-se separar os índices de goodwill em dois períodos distintos, 

sendo o marco divisório o exercício social de 2010, ano no qual passou a ser obrigatória, para 

todas as empresas, a adoção do padrão contábil convergente às Normas Internacionais de 

Contabilidade do IASB. Os dados constam da Tabela 4.  
 

Tabela 4 - Índices do Goodwill do período anterior e posterior à obrigatoriedade do padrão IFRS 

Estatística Descritiva BRGAAP (2006 a 2009) CPC/IFRS (2010 a 2013) Média Pond. 

Média  0,2071 0,2156 0,2115 

Variância da amostra 0,1044 0,0570 0,0799 

Desvio padrão 0,3232 0,2388 0,2796 

Máximo 1,8947 1,1560 1,5134 

Mínimo 0,00007816 0,00006156 0,00007 

Contagem 315 336 325 

Soma 65,2425 72,4376 68,9560 

Fonte: Elaborada a partir dos dados da pesquisa 

 

De acordo com os dados da Tabela 4, observou-se que a média do goodwill reconhecido 

e mensurado nos anos de 2006 a 2009 era de 20,71% (0,2071), em relação ao ativo total da 

amostra. O período de 2010 a 2013 diferencia-se do anterior, pois os valores reconhecidos e 

mensurados para esses elementos representam 21,56% (0,2156) do ativo total, indicando um 

valor positivo do goodwill. 

O desvio padrão resultante dessa análise antes da adoção (BRGAAP), 2006 a 2009, 

32,32% (0,3232) se comparados, posterior à adoção das normas (CPC/IFRS), entre 2010 a 

2013, 23,88% (0,2388), mostrou uma menor dispersão quanto aos valores reconhecidos e 

mensurados do goodwill. 

Constatado que houve um acréscimo nos índices do goodwill, cabe analisar se esta 

diferença é significativa. Para tanto, realizou-se o teste de diferença de médias por meio do 

Teste de Kruskal-Wallis estando o resultado representado na Tabela 5. 

  
Tabela 5 – Análise das Diferenças entre o Índice de Goodwill antes e após a obrigatoriedade das IFRS 

Padrão Contábil (Período)                               Dummy                     Nº inf                       Soma das Médias 

CPC/IFRS 2010 a 2013                                                                          0                                                                                                                                                                         336                            115146 

BRGAAP 2006 a 2009                                                 1                                           315                              97080 

Qui-quadrado =           5.473 com 1 d.f.   

Valor-P =                   0,0193   

Fonte: Elaborada a partir dos dados da pesquisa.  

Nota: Observação: Dummy: variável independente (nominal binária). 
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Observando a Tabela 5, observa-se que o teste  resultou num quiquadrado igual a 5.473 

com 1 grau de liberdade e valor – p = 0,0193. Adicionalmente, o valor –p de 0,0193 revela que 

há mais de 99% de probabilidade das médias serem diferentes.  

No período analisado, a média de índice de goodwill de 2006 a 2009 (BRGAAP), que 

era de 20,71% (0,2071), passou no período compreendido de 2010 a 2013 (CPC/IFRS) para 

21,56% (0,2156). Em resumo, no período de 2010 a 2013, que coincide com a adoção 

obrigatória do CPC 04 e CPC 15 que regulamenta o tratamento contábil do intangível e 

combinação de negócios, a média do índice do goodwill, na amostra pesquisada, tornou-se 

superior ao período antecedente. Com isso, a adoção das IFRS aumentou efetivamente o índice 

do goodwill das empresas analisadas. 

Os resultados até aqui obtidos, mostram-se relevantes. Contudo, a partir do observado 

no item 4.1, cabe realizar outras comparações referentes aos valores de goodwill constantes das 

demonstrações contábeis das empresas e representadas pelos Índices respectivos. Assim, na 

Tabela 6 são apresentados os índices médios de goodwill em três períodos distintos, de acordo 

com o observado na análise descritiva a partir da Tabela 2. 

 
Tabela 6 - Índices do Goodwill segregada por períodos distintos no período de análise 

Estatística Descritiva 2006/2007 2008/2009 2010/2013 Média Pond. 

Média  0,1113       0,2838 0,2156 0,2115 

Variância da amostra 0,0321       0,1495 0,0570 0,0765 

Desvio Padrão 0,1792       0,3867 0,2388 0,2657 

Máximo 0,9859       1,8947 1,1560 1,3180 

Mínimo 0,0001        0,0002 0,0001 0,0001 

Contagem  140             175 336 217 

Soma  15,58           49,66 72,44 54,0877 

Fonte: Elaborada a partir dos dados da pesquisa. 

 Conforme dados apresentados na Tabela 6, o índice média do goodwill no período de 

2006/2007 foi de 11,13%  em relação ao Ativo total das empresas (0,1113). Já, nos anos de 

2008/2009 foi de 28,38% (0,2838) e nos anos de 2010/2013, foi de 21,56% (0,2156), que resulta 

na média ponderada de 21,15% (0,2115). Houve um aumento efetivo no índice da média do 

goodwill quando comparados, inicialmente,  os períodos de 2008/2009 a 2006/2007. Contudo, 

nos quatro anos finais, o índice mantêm-se ainda muito superior ao período inicial e um pouco 

inferior a 2008/2009, mas revela uma tendência de estabilidade.  

O desvio padrão resultante dessa análise mostrou uma oscilação de dispersão quanto aos 

valores reconhecidos e mensurados do goodwill nos três períodos comparados. 

A partir dos dados analisados, as empresas apresentaram antes da adoção das IFRS 

goodwill entre o mínimo 0,0001, no período de 2006/2007, 0,0002, no período de 2008/2009, 

0,0001, no período de 2010/2013 e máximo de 0,9859, no período de 2006/2007, sendo 1,8947, 

no período de 2008/2009, 1,1560, no período de 2010/2013. Logo o coeficiente de variação 

antes da adoção das IFRS foi alto, revelando que as empresas mostraram discrepância entre os 

valores. Depois da adoção das IFRS, ficaram mais próximos entre si. 

 Constatado que houveram diferenças nos índices do goodwill nos três períodos 

apresentados na Tabela 6, coube analisar se estas diferenças eram significativa. Para tanto, 

realizou-se o testes de diferença de médias (Teste de Kruskal-Wallis), comparando distintos 

períodos. Inicialmente, comparou-se as médias de índices de Goodwill, nos dois anos iniciais 

da pesquisa com os quatro anos finais, após a efetiva obrigatoriedade da adoção das normas 

convergentes ao padrão IASB, estando o resultado apresentado na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Análises das diferenças do Índice de Goodwill entre os períodos de 2006 a 2007 e 2010 a 2013 

Padrão Contábil (Período)                               Dummy                     Nº inf                        Soma das Médias 

CPC/IFRS 2010 a 2013                                                                          0                                                                                                                                                                          336                                  86776 

BRGAAP 2006 a 2007                                                1                                           140                                  26750 

Qui-quadrado =          23.579 com 1 d.f.   

Valor-P =                   0,0001   
 

 Fonte: Elaborada a partir dos dados da pesquisa.  

Nota: Observação: Dummy: variável independente (nominal binária)  

 

A partir da Tabela 7, se observa que o teste resultou num quiquadrado igual a 23.579 

com 1 grau de liberdade e valor – p = 0,0001. Adicionalmente, o valor–p de 0,0001 revela que 

há mais de 99% de probabilidade das médias serem diferentes.  Assim sendo, as médias dos 

índices de goodwill após a efetiva entrada em vigor das normas contábeis convergentes ao 

padrão IASB são estatisticamente superiores aos registrados em 2006 e 2007.  

Cabe ressaltar que a média de índice de goodwill em 2006 a 2007 (BRGAAP), era de 

11,13% em relação ao ativo (0,1113), passando no período compreendido de 2010 a 2013 

(CPC/IFRS) para 21,56% em relação ao Ativo (0,2156). Com isso, se pode inferir que após a 

adoção das IFRS aumentou efetivamente o índice do goodwill das empresas analisadas. 

Como inicialmente se observou que o grande acréscimo nos índices de goodwill ocorreu 

em 2008 e 2009, realizou-se comparação deste período, inicialmente com os anos de 2010 a 

2013 e posteriormente com os anos iniciais da pesquisa, ou seja, 2006 e 2007. Os dados destas 

comparações estão apresentados nas Tabelas 8 e 9. 

A partir dos resultados da Tabela 8, se percebe que o teste ralizado resultou num 

quiquadrado igual a 0,423 com 1 grau de liberdade e valor – p = 0,5155. Assim, o valor –p de 

0,5155 revela que estatisticamente as médias não podem ser consideradas diferentes. Assim 

sendo, mesmo que no período de 2008 e 2009, quando as empresas já passaram a adotar o 

padrão IFRS, o índice médio do goodwill se mostrou um pouco superior ao período de 2010 a 

2014, esta diferença não é estatisticamente significativa. Logo, se conclui que os índices de 

goodwill se mantiveram constantes após o ano de 2008, exercício no qual as empresas, de fato, 

adotaram o padrão CPC/IFRS mesmo que a obrigatoriedade fosse a partir de 2010. 

 
Tabela 8 –Análises do Índice de Goodwill entre os períodos 2008/2009 comparados com 2010 a 2013. 

Padrão Contábil (Período)                               Dummy                     Nº inf                       Soma das Médias 

CPC/IFRS 2010 a 2013                                                                         0                                                                                                                                                                         336                                           84986 

BRGAAP 2008 a 2009                                                1                                          175                                           45830 

Qui -quadrado =           0,423 com 1 d.f.   

Valor-P =                     0,5155   
 

Fonte: Elaborada a partir dos dados coletados pela autora.  

Nota: Observação: Dummy: variável independente (nominal binária). 

 

Concluindo as análises, apresenta-se na Tabela 9, a comparação das médias dos índices 

de goodwill nos períodos 2006/2007 com 2008/2009. 
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Tabela 9 –Análises do Índice de Goodwill entre os períodos 2006/2007 e 2008/2009. 

Padrão Contábil (Período)                               Dummy                     Nº inf                       Soma das Médias 
 

BRGAAP 2008 a 2009                                                                         0                                                                                                                                                                         175                                          31319 
 

BRGAAP 2006 a 2007                                               1                                          140                                          18451 
 

Qui -quadrado =          20.865 com 1 d.f.    

Valor-P =                   0,0001    
 

Fonte: Elaborada a partir dos dados coletados pela autora.  

Nota: Observação: Dummy: variável independente (nominal binária). 

 

A partir da Tabela 9, se observa um quiquadrado igual a 20.865 com 1 grau de liberdade 

e o valor-P igual a 0,0001. Desta forma, o valor –p de 0,0001 revela que há mais de 99% de 

probabilidade das médias serem diferentes, ou seja, no período de 2008/2009 os índices médios 

de goodwill observados nas empresas são estatisticamente superiores aos índices de 2006 e 

2007.  

Cabe referir, que a média de índice de goodwill de 2006 a 2007 era de 11,13% do 

Ativo(0,1113). Logo, o período de 2008 a 2009 passou para 28,38% (0,2838). Embora as 

empresas brasileiras estivessem obrigadas à adoção das IFRS, em 1º de janeiro de 2010, essas 

optaram por preparar suas demonstrações contábeis neste novo padrão já no exercício de 2008. 

Os resultados das análises estatísticas, comprovam que o padrão contábil adotado já em 2008, 

repercutiu economicamente nas empresas já no mesmo exercício social, com um significativo 

aumento no goodwill observado. 

 

4.3 Discussão dos principais resultados e sua comparação com os já existentes 

Nas análise realizadas no item anterior, e conforme o propósito geral desta pesquisa, os 

resultados pontuaram que a adoção das IFRS impactou no índice do goodwill das empresas. O 

resultado apurado indica que há diferenças significativas entre os valores de goodwill 

reconhecido e mensurado antes e posterior à adoção das IFRS para as empresas, não financeiras, 

brasileiras de capital aberto.  

Os reflexos identificados no reconhecimento e mensuração do goodwill com a mudança 

nas normativas, especialmente em relação ao nível de conformidade aos padrões internacionais, 

remetem a uma mudança institucional, baseada em regras com predominância de regras 

formais. Nesse contexto, insere-se a mudança institucional que decorre da IAS 38, a qual 

normatiza o tratamento contábil dos ativos intangíveis, quer no contexto internacional, quer, 

especificamente, no cenário brasileiro. 

Na comparação dos resultados desta pesquisa com o estudo de Cristal (2009), em que a 

autora verificou se existem diferenças significativas entre o goodwill reconhecido e mensurado 

antes e depois da adoção das IFRS em decorrência da aplicação da norma especifica para 

combinação de negócios, por companhias, não financeiras, listadas na Espanha (Bolsa de 

Valores de Madri), e no Reino Unido (Bolsa de Valores de Londres), os resultados comparados 

ao da pesquisa atual são divergentes.  

No cálculo do teste não-paramétrico Kruskal-Wallis para Reino Unido e Espanha, esse 

indica que não há diferença significativa do goodwill entre os percentuais de variação nos 

segmento do Reino Unido e Espanha. Já os resultados nesta pesquisa aplicados em empresas, 

não financeiras brasileiras de capital aberto, revelaram uma significância positiva de impacto 

no índice do goodwill das empresa, após a adoção das IFRS. 

Na comparação dos resultados com o estudo de Liszbinski (2013), em que a autora 

analisou as implicações provocadas pela convergência às normas internacionais de 

contabilidade, no reconhecimento de ativos intangíveis em empresas brasileiras de capital 

aberto, sob a perspectiva institucional, os resultados são convergentes. No estudo de 2013, a 
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adoção das IFRS impactou em mudança de padrão normativo nas empresas e aumento nos 

índices de goodwill, o que se observou também na presente pesquisa. 

De modo geral, as empresas adotaram a nova matriz institucional antes mesmo de sua 

efetiva obrigatoriedade. Observou-se ainda um aumento da representatividade do valores 

atribuídos ao goodwill, concorrendo, assim, para importantes mudanças na situação patrimonial 

das empresas. 

 

5 CONCLUSÃO 

Considerando as evidências analisadas, confirma-se que a implementação da nova 

matriz institucional sobre o goodwill refletiu nas práticas adotadas pelas empresas. Para o 

período analisado, observa-se que as maiores diferenças nessas práticas ocorreram a partir do 

ano de 2008. Embora as empresas brasileiras estivessem obrigadas à adoção das IFRS, em 1º 

de janeiro de 2010, essas optaram por preparar suas demonstrações contábeis no novo padrão 

já em 2008. Nesse caso, a diferenciação pode ser percebida com a vigência da Lei n. 

11.638/2007 que marcou a convergência brasileira aos padrões internacionais de contabilidade 

no Brasil. 

Sendo assim, houve uma mudança institucional formal na contabilidade brasileira, que 

mudou de um padrão contábil nacional para um padrão contábil convergente às Normas 

Internacionais de Contabilidade, emitidas pelo Comitê de Normas Internacionais de 

Contabilidade, o IASB. 

Conforme itens evidenciados nas notas explicativas e nos balanços patrimoniais das 

empresas, identifica-se um aumento significativo no índice do goodwill das empresas por 

estarem em conformidade aos padrões estabelecidos pelo CPC 04, CPC 15 e IAS 38 para a 

mensuração e reconhecimento desse ativo intangível. 

Outra importante constatação foi o aumento da média de índice do goodwill, por 

período, comparado entre 2006 a 2007, 2008 a 2009 e 2010 a 2013. Logo, entre 2006 a 2007 

esse índice representava 11,13% do ativo total da amostra, passando para 28,38% entre 2008 a 

2009 e 21,56% de 2010 a 2013 Concluindo, destaca-se o impacto verificado no reconhecimento 

e mensuração do goodwill de forma positiva com a adoção das IFRS.  

Como proposta para pesquisas futuras, sugere-se investigar o impacto do 

reconhecimento e mensuração do goodwill antes e depois da adoção das IFRS em empresas 

financeiras brasileiras de capital aberto listadas na BM&F BOVESPA. 
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