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Resumo
A busca pelo entendimento amplo de como as escolhas contábeis ocorrem e como influenciam as
organizações tem sido um dos grandes desafios dos estudos da contabilidade. Esta pesquisa visou
contribuir com a Teoria das Escolhas Contábeis, por intermédio de uma lacuna teórica ainda não
abordada, que relaciona escolhas contábeis e os ativos intangíveis. O objetivo desta pesquisa consiste
em verificar quais são as escolhas contábeis referentes à ativos intangíveis realizadas em empresas
com alto grau de intangibilidade e que tenham proeminência no mercado acionário brasileiro. Com
abordagem qualitativa, realizou-se um levantamento por meio de pesquisa documental, a coleta das
informações ocorreu através das demonstrações financeiras e das notas explicativas publicadas pelas
organizações objeto de estudo. A análise das informações transcorreu por meio da definição de
categorias advindas do CPC 04, utilizando a técnica de descrição do caso, as informações foram
coletas e organizadas em tópicos referente a categorização emergente, sendo elas: reconhecimento,
vida útil, amortização e divulgação de ativos intangíveis. Os achados da pesquisa mostram que as
empresas atendem as instruções normativas quanto ao reconhecimento, vida útil e amortização de
forma unânime e, em acordo com o pronunciamento técnico. Não foi possível verificar claramente as
questões relacionadas ao oportunismo proveniente da assimetria de informação, mas verificou-se que
na categoria “divulgação”, as organizações optaram por diferentes formas e quantidades de
evidenciação das informações, possibilitando o entendimento de que as organizações optaram por
evidenciar informações que possam ter atendido ao custo benefício ou que consideram de maior
relevância confirmando a existência das escolhas contábeis cabíveis as organizações.
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RESUMO
A busca pelo entendimento amplo de como as escolhas contábeis ocorrem e como influenciam
as organizações tem sido um dos grandes desafios dos estudos da contabilidade. Esta pesquisa
visou contribuir com a Teoria das Escolhas Contábeis, por intermédio de uma lacuna teórica
ainda não abordada, que relaciona escolhas contábeis e os ativos intangíveis. O objetivo desta
pesquisa consiste em verificar quais são as escolhas contábeis referentes à ativos intangíveis
realizadas em empresas com alto grau de intangibilidade e que tenham proeminência no
mercado acionário brasileiro. Com abordagem qualitativa, realizou-se um levantamento por
meio de pesquisa documental, a coleta das informações ocorreu através das demonstrações
financeiras e das notas explicativas publicadas pelas organizações objeto de estudo. A análise
das informações transcorreu por meio da definição de categorias advindas do CPC 04,
utilizando a técnica de descrição do caso, as informações foram coletas e organizadas em
tópicos referente a categorização emergente, sendo elas: reconhecimento, vida útil, amortização
e divulgação de ativos intangíveis. Os achados da pesquisa mostram que as empresas atendem
as instruções normativas quanto ao reconhecimento, vida útil e amortização de forma unânime
e, em acordo com o pronunciamento técnico. Não foi possível verificar claramente as questões
relacionadas ao oportunismo proveniente da assimetria de informação, mas verificou-se que na
categoria “divulgação”, as organizações optaram por diferentes formas e quantidades de
evidenciação das informações, possibilitando o entendimento de que as organizações optaram
por evidenciar informações que possam ter atendido ao custo benefício ou que consideram de
maior relevância confirmando a existência das escolhas contábeis cabíveis as organizações.
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1 INTRODUÇÃO
Dentre as principais funções da contabilidade, destaca-se o mecanismo de diminuição
da assimetria da informação, isto ocorre por intermédio da busca de fidedignidade da realidade
econômico-financeira em uma organização e também pelo equilíbrio de interesses do conjunto
de contratos (explícitos ou não) que a empresa possui (Watts & Zimmerman, 1986; Fields, Lys
& Vicent, 2001). A procura contínua pela fidedignidade informacional também se reflete nas
flexibilidades normativas, que visam impedir o tratamento homogêneo para diferentes
realidades organizacionais (Holthausen, 1990). Os estudos das escolhas contábeis indicam o
papel que a contabilidade desempenha nessas disposições contratuais e suas variações entre as
organizações, além de estudar o como e o porquê das escolhas contábeis pelos agentes
tomadores de decisão. Estas escolhas ocorrem porque os órgãos regulares permitem diversas
práticas contábeis em decorrência de um mesmo evento econômico, podendo assim ser
selecionados por múltiplos critérios (Cabello, 2012). As escolhas contábeis ocorrem de forma
diferenciada entre as empresas, assim suas utilidades individuais e coletivas também se
modificam (Watts, 1992).
Na suposição de mercados perfeitos não há espaço para a contabilidade, nem para as
escolhas contábeis. Porém, diante da relevância que a contabilidade exerce nos mercados e
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sobre os tomadores de decisão, sabe-se que uma ou mais condições dos mercados perfeitos
expostas por Modigliani e Miller (1958) são violadas (Fields et al., 2001). Assim, estudar as
escolhas realizadas nas práticas contábeis de reconhecimento, mensuração e evidenciação
consolida a ideia de que os indivíduos agem em função de seus interesses e procuram maximizar
seu bem-estar (Lopes & Iudícibus, 2004) e que os contratos e custos informacionais são
diferentes de zero (Watts & Zimmerman, 1986). Três imperfeições no mercado afetam as
escolhas contábeis: custos de agência, assimetria de informação e externalidades, que podem
afetar a terceiros com elementos contratuais ou não contratuais (Fields et al., 2001). Em análise
relacionada às práticas de evidenciação de ativos intangíveis, Zambon (2003, p.5) relata a
discrepância entre as forças reguladoras e as demais forças no momento da escolha, “há
evidências significativas de que outros fatores, que não as normas de contabilidade, influenciam
as escolhas da informação contábil. Isto se dá porque benefícios econômicos baseados em bens
intangíveis são certamente menos estáveis e objetivos”.
Dentre os trabalhos existentes com a Teoria das Escolhas Contábeis, destacam-se os
estudos que abordam as variáveis como: gerenciamento de resultados (Perlingeiro, 2009;
Bragança, & Melillo, 2017), propriedades para investimento (Christensen e Nikolaev, 2009;
Costa, Silva & Laurencel, 2013; Andrade, Silva & Malaquias, 2013; Pinto, Martins & da Silva,
2015), planejamento tributário (Cabello, 2012), comportamentos após a adoção do IFRS
(Demaria & Dufour, 2007; Muller, Riedl & Selhorn, 2008; Conceição 2009, Lorencini & Costa,
2012, Nobes e Perramon, 2013; De Souza & Lemes, 2016). Entretanto, não foram encontrados
estudos que relacionassem a Teoria das Escolhas Contábeis com o objeto de estudo desta
pesquisa, ativos intangíveis. Portanto, esta pesquisa justifica-se pela lacuna teórica apresentada
e pela relevância dos ativos intangíveis na composição das organizações na atualidade
conjuntura de negócios.
Diante deste cenário, esta pesquisa busca responder o problema de pesquisa: Quais as
escolhas contábeis referentes a ativos intangíveis são realizadas em empresas brasileiras
de capital aberto? Desta forma, o objetivo desta pesquisa consiste em verificar quais são as
escolhas contábeis referentes à ativos intangíveis realizadas em empresas com alto grau de
intangibilidade e que tenham proeminência no mercado acionário brasileiro.
Justifica-se a realização desta pesquisa devido a relevância do tema escolhas contábeis,
e devido não ter sido encontrado na literatura estudos que relacionem esta temática com os
ativos intangíveis. As contribuições desta pesquisa consistem em acrescentar novas
informações quanto a realidade das escolhas contábeis nas empresas, especificamente quanto
aos ativos intangíveis em organizações com alto grau de intangibilidade. Esta pesquisa buscou
contribuir com a Teoria das Escolhas Contábeis ao ampliar mesmo que sutilmente o campo de
estudos que envolvem as opções contábeis.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Escolhas contábeis
A definição mais consolidada para a Teoria das Escolhas Contábeis é apresentada por
Fields, et al. (2001), que assim a apresenta: “uma escolha contábil é qualquer decisão cuja
finalidade seja influenciar (tanto na forma quanto na essência) a saída do sistema contábil de
uma maneira particular, incluindo não somente as demonstrações financeiras publicadas de
acordo com os princípios contábeis, mas também as declarações de imposto e os relatórios
exigidos por lei” (Fields, et al. 2001, p. 256).
A flexibilidade oferecida pelas normas contábeis fornece diferentes escolhas contábeis
em demonstrações financeiras e divulgações para os usuários externos. A flexibilidade é
necessária para se alcançar representações fidedignas e mais próximas da realidade possível,
assim, advindo destas possibilidades, gestores utilizam-se das diferentes práticas contábeis na
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busca de outros objetivos (Da Silva, Martins & Lemes, 2016). As escolhas contábeis têm sido
alvo de estudos nas últimas décadas, busca-se por intermédio destes estudos a consolidação da
teoria das escolhas contábeis, porém, pela amplitude dos fatores que influenciam e motivam
tais escolhas, ainda não se consolidou uma teoria ampla e aceita nesta temática (Collin,
Tagesson, Andersson, Cato, & Hansson, 2009).
A formação da Teoria das Escolhas Contábeis têm seu embasamento seminal nos
pressupostos da Teoria Contratual da Firma e Teoria Positiva da Contabilidade. Nestas
perspectivas a Firma configura-se como um conjunto de contratos formais ou informais
existentes entre agentes, onde cada participante contribui e recebe os benefícios desta
contribuição. Baseia-se na existência de custos referentes a contratos além dos custos políticos
que determinam uma regulação das atividades da organização, assim, os procedimentos
contábeis funcionam como um mecanismo de controle dos custos dos contratos e dos custos
políticos, bem como da diminuição da assimetria de informação entre os agentes (Watts &
Zimmerman, 1990).
Outra característica específica da Teoria Positiva da Contabilidade e que influenciou os
estudos seminais das escolhas contábeis, são os comportamentos dos agentes, onde cada
indivíduo busca a maximização de sua utilidade, tanto por fatores oportunísticos como por
fatores que maximizam a busca da eficiência (Watts & Zimmerman, 1986; 1990). Assim, a
Teoria das Escolhas Contábeis teve seus primeiros estudos, com uma abordagem
predominantemente econômica, voltada à perspectiva dos contratos, onde a busca por outros
fatores influenciadores foram ignorados. Os resultados destes estudos foram contraditórios e
com explicações parciais, o que enfatiza a não completude desta teoria. Nas últimas décadas, a
Teoria das Escolhas Contábeis foi ampliada e buscou na Teoria Institucional o preenchimento
de lacunas existentes até então, novos estudos que analisam fatores institucionais que podem
explicar práticas contábeis foram realizados (Collin et al., 2009; Haller & Wehrfritz, 2013;
Nobes, 2013). Os conceitos da Teoria Contratual da Firma, Teoria Positiva da Contabilidade e
Teoria Institucional podem se entrelaçar e fornecer novos caminhos para uma teoria
consolidada de escolhas contábeis (Da Silva, et al., 2016).
As escolhas contábeis englobam itens relacionados à: escolhas de métodos diferentes
entre empresas e indústrias, mudanças de práticas ou estimativas contábeis, escolhas de níveis
de evidenciação, escolhas do momento de adoção de uma nova norma contábil (sob critérios
dos órgãos reguladores) e escolhas reais com o objetivo de influenciar os números contábeis
(Silva, 2008). A opção de determinado método em detrimento de outro pode ter diferentes
motivações, como aumentar a remuneração e aumentar ou diminuir o lucro para atender a
interesses distintos (Murcia & Werger, 2011).
Mesmo após a aplicação das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS)
publicadas em 2003 e atualizada em 2007, que têm como objetivo criar padrões contábeis que
harmonizem as demonstrações financeiras consolidadas e demais documentos contábeis, as
opções contábeis explícitas e implícitas contidas nos padrões, as interpretações e a necessidade
de estimativas fornecem ao universo contábil opções de escolhas em suas práticas (Haller &
Wehrfritz, 2013). Para Da Silva et al. (2016), as normas contábeis fornecem flexibilidade
necessária para dar fidedignidade às situações econômico-financeiras das empresas.
2.2 Reconhecimento e mensuração de ativos intangíveis
Com o objetivo de reduzir divergências e transformar o mundo contábil passível de ser
comparado por vários países, em comum acordo, foi realizada a internacionalização da
contabilidade (Weffort, 2005). Assim, em dezembro de 2007, foi aprovada no Brasil a Lei
11.638/07, que promoveu harmonização das leis nacionais com as da IAS/IFRS. Algumas
alterações foram incitadas por tal lei, entre estas, a implantação de um novo grupo de contas:
os ativos intangíveis (Brandt, 2016).
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O normativo contábil internacional fornece avanços quanto às discussões do tratamento
contábil referente à ativos intangíveis. A IAS 38 forneceu 130 parágrafos que tratam de aspectos
referentes a definições, critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação deste ativo
(Brandt, 2016). A IAS 38 aponta os procedimentos a serem adotados pelas empresas quanto ao
reconhecimento e mensuração dos elementos que compõem o grupo de ativos intangíveis e
também exceções quanto a estes elementos. Alguns ativos intangíveis podem estar contidos em
ativos tangíveis e intangíveis, e devem ser avaliados pelo elemento mais significativo referente
à contabilidade (IAS 38 § 4).
Alguns fatores fundamentais para o reconhecimento dos ativos são os benefícios
econômicos futuros e segundo a IAS 38 podem ser gerados por um ativo intangível que inclua
a receita de venda de produtos ou serviços, redução de custos ou demais benefícios que resultem
do uso do ativo pela organização, como por exemplo, o uso da propriedade intelectual utilizada
em um processo de produção, com benefícios de redução de custos de produção futura (IAS 38
§ 17).
Um ativo intangível pode ser reconhecido quando for provável que os benefícios
econômicos futuros esperados são gerados em favor da entidade, além do custo poder ser
mensurado com fiabilidade (IAS 38 § 18). Os critérios para o reconhecimento de ativos
intangíveis apontam para algumas características necessárias a estes ativos que são:
separabilidade, isto é, quanto puderem ser separados da entidade e passíveis de serem vendidos,
transferidos, licenciados, alugados ou trocados, de forma individual ou conjunta com um
contrato ou resultar de direitos contratuais ou legais; controle, é a capacidade da entidade em
deter a contenção de benefícios econômicos futuros ou restringir estes benefícios a terceiros
(IAS 38 § 12-14). O reconhecimento ou não de um ativo intangível passa por diversas restrições
específicas para setores, contas, ou momento do reconhecimento (Brandt, 2016).
O reconhecimento passa também pelo grau de certeza relacionado com o fluxo a ser
gerado pelos benefícios econômicos futuros, utiliza-se de evidências disponíveis no momento
do reconhecimento inicial e este deve ser reconhecido inicialmente pelo valor de custo de
aquisição. Numa aquisição de ativos intangíveis, normalmente existente em contextos de
combinação de negócios, o custo é por valor justo, na data da aquisição (IAS 38 § 25-32). O
normativo oferece muitas restrições quanto a ativos intangíveis gerados internamente, cita-se
alguns exemplos de ativos intangíveis que não podem ser reconhecidos quando submetidos a
esta situação: marcas, títulos de publicações, listas de clientes, goodwill entre outros (IAS 38 §
62-63). O Ativo intangível gerado internamente pode ser reconhecido como tal quando
demonstrar: viabilidade técnica intenção de concluí-lo ou usá-lo ou vende-lo, capacidade para
usá-lo, a forma como este ativo intangível gerará benefícios econômicos futuros,
disponibilidade de recursos técnicas e financeiros para concluí-lo e capacidade de mensurar
com confiabilidade seus gastos atribuíveis, assim, utiliza-se a soma dos gastos incorridos e o
reconhecimento ocorre por método do custo de produção (IAS 38 § 57-67).
Os critérios de mensuração de um ativo intangível são feitos por método do custo ou por
método de valor justo (reavaliação), em circunstâncias específicas. Quando por método de
custo, apresenta-se eventuais amortizações acumuladas, quando por valor justo, compara-se à
um mercado ativo concorrente. Quando o método indicado for valor justo para um ativo, os
demais também devem ser avaliados dentro deste critério, exceto se não existir mercado ativo
para os outros itens (IAS 38 § 70-87).
Quanto aos critérios relacionados à vida útil do ativo intangível, a entidade deve
determinar se a validade é definida ou indefinida. Quando definida, o ativo deve ser amortizado
utilizando-se dos métodos de amortização adequados ao perfil do ativo. Para quando a vida útil
do ativo intangível é indefinida, o ativo deve ser submetido periodicamente, a testes de
impairment, que comparam seu valor recuperável com seu valor rescriturado (IAS 38 § 90111).
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No Brasil, o Comitê de Pronunciamento Técnico (CPC), emitiu o CPC 04, este está
relacionado com a International Accounting Standard, referenciada IAS 38. Destinado a
normatização dos ativos intangíveis o CPC 04 (2010) apresenta o reconhecimento dos ativos
intangíveis sob o enquadramento das definições de ativos intangíveis, que atribuem benefícios
econômicos futuros ao ativo, assim como benefícios gerados em favor da entidade, além de o
custo do ativo poder ser aferido com segurança.
Conforme o normativo nacional, os ativos intangíveis são classificados num grupo
especial dentro do balanço patrimonial, e ocorrem as evidenciações dos gastos e investimentos
ocorridos em softwares, licenças e franquias, propriedade industrial, pesquisa e
desenvolvimento e outros que apresentam um enquadramento condizente com a definição e
reconhecimento do ativo intangível (CPC 04 § 9). Os tratamentos dispendidos são convergentes
com os previstos na IAS 38, com exceção dos referentes aos métodos de reavaliação. No Brasil,
por não serem permitidas as reavaliações, foi acrescentada a expressão “ se permitido
legalmente”.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio da deliberação nº 553/08,
determinou que as empresas de capital aberto deveriam incluir um subgrupo denominado de
intangíveis no grupo Ativo Permanente, neste subgrupo deveriam ser alocados os valores que
estavam previamente constando no Ativo Diferido e desta forma atender os critérios previstos
na IAS 38.
Todas as mudanças ocorridas pelas entidades normativas não resolveram plenamente os
problemas existentes relacionados à ativos intangíveis nas demonstrações financeiras, como
principal problema, aponta-se a diferença entre a valoração contábil da empresa e o valor de
mercado real, diferença atribuída aos ativos intangíveis não relatados nos documentos contábeis
(Gowthorpe, 2009).
Para Zambon (2011) a contabilidade é parcimoniosa com a verdade, pois sua divulgação
é fundamentada em dados e informações predominantemente financeiras, as empresas
necessitam gerenciar seus ativos intangíveis para evidenciar de forma consciente o processo de
geração de valor. No entanto, obstáculos ao reconhecimento e capitalização dos intangíveis são
reais nos relatórios financeiro, e com o aumento no número de empresas que estão amplamente
relacionadas com ativos intangíveis em seus modelos de negócios, afetará a comunicação
externa das corporações, por isto existe a necessidade de expansão da divulgação, para além da
obrigatória (Husin, Hooper, & Olesen, 2012; Brandt, 2016).
2.3 Estudos Anteriores
Referente a temática das escolhas contábeis, diferentes abordagens se destacam em
estudos precedentes. O gerenciamento de resultados é encontrado no estudo de Perlingeiro
(2009), em que o autor objetivou a verificação da existência de práticas relacionadas a
gerenciamento de resultados sob a ótica da Teoria das Escolhas Contábeis. Utilizando a técnica
de análise de dados em painel e regressão com variáveis “dummy” o autor encontrou evidencias
de que os bancos no Brasil, independentemente do tamanho, origem, níveis diferenciados de
Governança Corporativa, utilizam a contabilização de derivativos como instrumento de
gerenciamento de resultados. Os autores Bragança e Melillo (2017) buscaram explicar os
motivos da adção do regime de competência para o recolhimento de subvenções do governo
pelos hospitais filantrópicos, evidenciando fatores relacionados a escolhas contábeis e
gerenciamento de resultados destas instituições. Através de entrevistas, questionários e análise
estatística dos indicadores entre 2012 a 2015 os autores visualizaram a contabilização de
subvenções governamentais mediante o regime de competência de forma que implica em
indicadores patrimoniais.
A relação entre propriedades para investimento e escolhas contábeis, é evidenciada
pelos os autores Costa, Silva e Malaquias (2013) em que tinha por objetivo analisar os
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incentivos econômicos para seleção do método (custo ou valor justo) de mensuração contábil
das propriedades para investimento em empresa brasileiras de capital aberto. Realizou-se testes
estatísticos univariados e multivariados, os quais resultados na conclusão de que empresas com
menor receita líquida apresentam maior probabilidade de utilizar o método de valor justo,
demonstrando claramente a escolha contábil das empresas para este quesito. Já os autores Pinto,
Martins e Silva (2015) mostraram que o modelo de negócio das empresas de capital aberto do
mercado brasileiro explica suas escolhas contábeis de mensuração das propriedades para
investimento. Com metodologia de triangulação de dados entre pesquisa documental,
entrevistas semiestruturadas e análise de consistências, os autores encontraram resultados que
confirma a explicação das escolhas contábeis de mensuração das propriedades para
investimento através do modelo de negócio das empresas, que no caso se refere a empresas
gestoras de imóveis.
Encontra-se na literatura, estudos que relacionam as escolhas contábeis com o
planejamento tributário, como é o caso de Cabello (2012) que analisou os efeitos de
determinadas práticas empregadas para a tributação do lucro sobre a Effictive Tax Rate (ETR)
das empresas brasileiras. Por meio de dados obtidos nas Notas Explicativas e o nas
Demonstrações Financeiras publicadas pelas companhias brasileiras. O autor fez uso de
técnicas estatísticas, constatando que as práticas tributarias previstas na legislação tributária
brasileira, decorrentes de escolhas contábeis, tais como: a) depreciação acelerada, b)
depreciação incentivada, c) juros sobre capital próprio, d) reorganização societária entre outras,
são adotadas por empresas que apresentam média de ETR inferior as demais, verificando que a
ETR das empresas é influenciada pela adoção de práticas contábeis resultantes de escolhas
contábeis.
Outro tema bastante relacionado com as escolhas contábeis, são os comportamentos
após a emissão de normativas, como o caso das IFRS. Nobes e Perramon (2013) examinaram
as escolhas contábeis referente às IFRS nas demonstrações contábeis de empresas de pequeno
porte e grande porte nos países da França, Alemanha e Espanha. Os autores descobriram que
empresas de pequeno porte fazem escolhas mais homogêneas dentro de um país do que as
grandes empresas. Já De Souza e Lemes (2016) identificaram o grau de comparabilidade das
escolhas contábeis na mensuração de ativos imobilizados, ativos intangíveis e propriedades
para investimento, de companhias abertas do Brasil, Chile e Peru. Por meio de regressão de
informações dos períodos de 2009-2013, as autoras constaram que para os ativos imobilizados,
a comparabilidade nacional e internacional aumentou com a adoção das IFRS, o mesmo não
ocorreu para ativos intangíveis.
3 METODOLOGIA
O delineamento metodológico desta pesquisa constitui-se quanto ao seu objetivo como
uma pesquisa descritiva, pois descrever os aspectos e comportamentos de uma determinada
população observada (Raupp & Beuren, 2009). No tocante a abordagem do problema,
classifica-se como qualitativa, pois segundo Richardson (1999, p.8) “os estudos que empregam
uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema,
analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos
por grupos sociais”.
Referente ao procedimento esta pesquisa é classificada como levantamento por meio de
pesquisa documental, devido a utilização de informações de um determinado grupo, acerca do
problema estudado. Para a definição do objeto de estudo, optou-se em realizar o seguinte
procedimento para a seleção das empresas a serem analisadas: numa primeira etapa, selecionouse as empresas listadas no índice Brasil 50 (IBrX 50) por apresentarem um maior grau de
negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro. Aplicou-se o grau de
intangibilidade para estas 50 empresas, o cálculo do grau de intangibilidade pode ser feito a
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partir da seguinte fórmula: valor de mercado das ações disponíveis na data do último pregão do
ano multiplicado pela quantidade de ações emitidas, a partir deste valor de mercado das ações,
divide-se pelo Patrimônio Líquido Contábil, referido no balanço patrimonial das empresas
(Kayo, 2002).
Equação: GI= VMA/PLC
Onde:
GI= grau de intangibilidade
VMA= valor de mercado das ações
PLC= patrimônio líquido contábil

Na segunda etapa da seleção, após obter o grau de intangibilidade das empresas préselecionadas, identificou-se as 6 empresas que apresentaram maior grau de tangibilidade, com
índices acima de 6, visando identificar os aspectos relacionada à reconhecimento, mensuração
e evidenciação de ativos intangíveis. Devido a uma das empresas da pesquisadas ser do setor
financeiro, optou-se por retirá-la da seleção, pelas divergências nas características específicas
do setor, restando, portanto, 5 empresas para análise documental.
As empresas selecionadas são apresentadas na Tabela 1, assim como os setores de
atuação, a representatividade no índice IBrX50, a quantidade de ativos teóricos e o grau de
intangibilidade que a empresa apresenta.
Tabela 1- Empresas Selecionadas
Empresa

Cód.

Klabin S/A
KLBN11
Via Varejo
VVAR11
Raia Drogasil
RADL3
Lojas Renner
LREN3
Ambev S/A
ABEV3
Fonte: dados da pesquisa (2018)

Setor B3
Materiais básicos
Consumo cíclico
Saúde
Consumo cíclico
Consumo não cíclico

Rep. IBrX50
0,827%
0,166%
1,006%
1,878%
5,057%

Quant. Ativo
Teórico
591.009.862
138.560.492
211.224.469
707.311.512
4.347.501.920

GI
11,40
9,44
8,96
7,47
6,98

A coleta de dados ocorreu em duas etapas por meio de informações disponibilizadas
publicamente pelas empresas selecionadas, na primeira etapa utilizou-se do sistema
economática para a coleta dos dados quantitativos das demonstrações financeiras, dados estes
utilizados para o cálculo do grau de intangibilidade. Na segunda etapa foram coletadas as notas
explicativas do ano de 2017 por intermédio do acesso ao site da B3, na aba relatórios
estruturados, “link” Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP).
A análise dos dados foi desenvolvida através da definição de categorias advindas das
normatizações existentes no Brasil quanto ao tratamento dos ativos intangíveis, verificou-se no
CPC 04 quais as possibilidades de escolhas contábeis referentes a ativos intangíveis. Para
atender ao objetivo desta pesquisa, foi utilizada a técnica de descrição do caso, que segundo
Yin (2015), organiza e presume que os dados são coletados sobre cada tópico. Após identificar
as categorias foi realizada análise de conteúdo dos documentos publicados (Bardin, 2009).
As limitações do método escolhido, consistem em uma amostra escolhida por
conveniência, não permitindo generalização dos resultados encontrados, limitações quando as
informações fornecidas empresas no site da bolsa de valores brasileira. E ainda existe a
limitação referente a interpretação das informações coletadas, as quais foram analisadas de
acordo com as interpretações dos pesquisadores.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para realização da análise da informações, efetivou-se uma pesquisa no CPC 04 visando
identificar quais as possíveis escolhas contábeis discricionárias são permitidas para o tomador
de decisão referentes a ativos intangíveis. A Tabela 2 fornece os achados de pesquisa referentes
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às escolhas contábeis existentes no CPC 04, são apresentadas as categorias possíveis de
escolhas e as características ofertadas pela normativa.
Tabela 2- Escolhas contábeis em conformidade com CPC 04
Categorias
Critérios
A entidade usa do julgamento próprio para avaliar os benefícios
Reconhecimen econômicos futuros atribuíveis ao uso do ativo intangível,
to do Ativo
reconhecendo-o em suas demonstrações.
Intangível
Reconhece inicialmente o ativo intangível pelo custo ou produção.
Vida útil do
Ativo
Intangível

Amortização
dos Ativos
Intangíveis

A entidade avalia a duração ou o volume de produção ou unidades
semelhantes que formam a vida útil do ativo intangível e classificao em: vida útil definida ou vida útil indefinida.
A contabilização baseia-se na vida útil.
Métodos que a empresa utiliza para efetuar a amortização dos ativos
intangíveis com vida útil definida: método linear, método dos saldos
decrescentes ou o método de unidades produzidas .

Escolhas Contábeis

São testadas as perdas dos ativos com vida útil indefinida
anualmente ou sempre que existir indícios de que o ativo intangível
pode ter perdido valor.
Informações a serem divulgadas:
 Razão da classificação quanto a vida útil dos ativos intangíveis;
 Métodos de amortização;
 Valor bruto e amortização acumulada;
 Rubrica da demonstração de resultado com amortização de
ativo intangível inclusa;
Divulgação
 Movimentações quanto aos aumentos ou reduções dos ativos
dos
intangíveis;
Ativos
 Provisões para perdas por desvalorização;
Intangíveis
 Reversões de perda por desvalorização;
 Variações cambiais e outras alterações no valor contábil do
período.
 Quanto aos ativos intangíveis classificados com vida útil
indefinida, a empresa fundamenta as razões da classificação e
complementa com fatores relevantes que levaram a definição;
 A empresa descreve o valor contábil e o prazo de amortização.
 Quanto aos ativos intangíveis adquiridos por meio de
subvenção ou assistência governamentais, a entidade apresenta
quais as informações evidenciadas nas notas explicativas.
 São evidenciados os valores dos compromissos contratuais
advindos da aquisição dos ativos intangíveis.
Fonte: elaborado pelos autores (2018)

Embasamento
Item 23
CPC 04
Item 24
CPC 04

do

Item 88
CPC 04
Item 89
CPC 04

do

Item 98
CPC 04

do

Item 108
CPC 04

do

do

do

Item 119 do
CPC 04

Item 122 do
CPC 04

Percebe-se que as escolhas contábeis referentes a ativos intangíveis concentram-se em
quatro áreas: reconhecimento, mensuração da vida útil, métodos de amortização e divulgação
voluntária. A partir destas opções de práticas contábeis os tomadores de decisão podem buscar
responder à diferentes imperfeições no mercado, que afetam diretamente as escolhas contábeis
que são: custos de agência, assimetria de informação e externalidades (contratos com terceiros)
(Fields et al., 2001). A teoria ainda afirma que outros interesses que não racionais podem afetar
as escolhas, como por exemplo, a legitimidade de uma organização no ambiente em que ela
atua ou para responder a pressões institucionais (coercitivas, normativas e/ou miméticas)
(Collins et al., 2009).
4.1 Caracterização da Amostra

9

Para realizar a análise comparativa entre as empresas estudadas, são apresentadas
algumas características que compõem a estrutura organizacional, a natureza de suas operações
e aspectos acionários das organizações pesquisadas.
A empresa Klabin S/A é uma empresa brasileira fundada em 1899, possui atualmente
18 unidades industriais, sendo 17 no Brasil, e uma na Argentina, conta com escritórios
comerciais em oito estados brasileiros, uma filial nos Estados Unidos, um escritório na Áustria,
e representantes e agentes comerciais em vários países, gerando mais de 18 mil empregos
diretos e indiretos. Em seu ramo de atuação é maior produtora e exportadora de papéis do Brasil,
líder na produção de papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos
industriais, além de comercializar madeira em toras. Sua composição acionária compreende
72% classificados como outros, 7% Monteiro Aranha, 6% The Bank of New Ypurd ADR DP,
5% Capital World Investors, 5% Blackrock Asset Management e 5% BNDS.
A segunda empresa analisada é a Viva Vareja S.A, que é a empresa responsável pela
administração de duas importantes varejistas: Casas Bahia e Pontofrio. Foi criada em 2012 em
substituição a Globex Utilidade S.A. Está presente em mais de 400 municípios brasileiros com
quase mil lojas e cerca de 50 mil colaboradores. A composição acionária está dívida em 43,23%
das ações da Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), 25,53% Família Klein, 31,22%
Acionistas minoritários, 0,02 de ações em Tesouraria, demonstrando o poder de controle da
GPA.
A lojas Renner S.A. é a maior varejista de moda do Brasil. A companhia, constituída
em 1965, está presente em todas as regiões do país, oferece moda em diferentes estilos e ainda
com oferta e gestão de produtos financeiros. Em 2017, a Lojas Renner S.A. inaugurou sua
primeira operação Renner fora do país, no Uruguai. As lojas Renner S.A. apresenta-se como a
primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa. Sua composição
acionária consiste em 73,30% das ações sobre poder de outros, 10,07% T. Rowe Price
Associates Inc, 9,50% Standard Life Aberdeen PLC, 6,85% J.P. Morgan Assent Management
H. Inc. e 0,28% em ações de Tesouraria.
A Ambev foi criada em 1999, da união entre as centenárias Cervejaria Brahma e
Companhia Antarctica. Está presente em 19 países, totalizando 35 mil colaboradores e 30
marcas de bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) no portfólio de produtos. A empresa faz parte
da Anhauser-Busch Inbev, conhecida como AB Inbev, que nasceu da fusão entre Ambev, a
empresa belga Interbrew e Anheuser-Busch. Juntas contam com mais de duzentas marcas de
bebidas, dentre elas:Budweiser®, Stella Artois®, Beck’s®, Leffe®, Hoegaarden®, Bud
Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®,
Klinskoye®, entre outras. A companhia tem suas ações em ADR’s (American Depositary
Receipts) negociadas na bolsa de valores brasileira-B3 e na bolsa de Nova Iorque (New York
Stock Exchange-NYSE). Sua composição acionária é de 61,90% Anheuser-Busch InBev,
10,20% FAHZ, 27,90% mercado, que totalizam 100% das ações em circulação.
A Raia Drogasil é uma empresa líder no mercado brasileiro de drogarias, com de 1.610
lojas em 20 estados brasileiros. Foi criada em novembro de 2011 a partir da fusão entre Raia
S.A. e Drogasil S.A. A empresa e sua controlada 4Bio S.A. tem como atividade preponderante
o comércio varejista de medicamentos, perfumarias, produtos de higiene pessoal e de beleza,
cosméticos e dermocosméticos e medicamentos de especialidade. A composição acionária é de
37,52% de acionistas controladores, 65,22% ações em circulação e 0,26% de ações em
tesouraria.
4.2 Categoria Reconhecimento do Ativo Intangível
Os dados das categorias são declarados individualmente, portanto, a Tabela 3 apresenta
as escolhas contábeis referente ao reconhecimento do ativo intangível conforme as opções
existentes no normativo CPC 04.
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Tabela 3- Reconhecimento do ativo intangível
Empresas
Critério 1. A entidade usa do julgamento próprio
para avaliar os benefícios econômicos futuros
atribuíveis ao uso do ativo intangível,
reconhecendo-o em suas demonstrações.
Klabin S/A Reconhece os Intangíveis nas Demonstrações
Financeiras, porém não possui informações nas
notas explicativas.
Via Varejo Reconhece os Intangíveis nas Demonstrações
financeiras.
Raia
Reconhece os Intangíveis nas Demonstrações
Drogasil
financeiras.
Lojas
Reconhece os Intangíveis nas Demonstrações
Renner
financeiras.
Ambev
Reconhece os Intangíveis nas Demonstrações
S/A
financeiras.
Fonte: dados da pesquisa (2018)

Critério 2. Reconhece inicialmente o ativo
intangível pelo custo ou produção.

Informação não encontrada nas notas
explicativas.
Reconhecimento inicial ocorre pelo custo
de aquisição.
Reconhecimento inicial ocorre por meio do
custo de aquisição ou custo de produção, a
depender do ativo intangível.
Reconhecimento inicial ocorre pelo custo
de aquisição.
Reconhecimento inicial ocorre pelo custo
de aquisição.

Em análise das notas explicativas, confirmou-se que todas as empresas pesquisadas
reconhecem em suas demonstrações financeiras o grupo de contas ativos intangíveis,
confirmando a utilização de julgamento próprio quanto os critérios necessários para o
reconhecimento destes ativos, tais critérios são evidenciados no CPC04, porem o julgamento
para atender a tais requisitos cabe aos responsáveis pela elaboração das demonstrações.
Observando a instrução do CPC04, todas as empresas analisadas, ao compreenderem o
atendimento dos requisitos, reconhecem os ativos intangíveis inicialmente por meio de seu
custo de aquisição, conteúdo, apenas a empresa Via Varejo apresentou informações quanto ao
reconhecimento de ativos intangíveis gerados internamente, ressaltando que estes ao atingirem
os critérios mínimos de reconhecimento são classificados como ativos intangíveis da
organização.
Outro ponto que chama atenção nos dados analisados, se refere as notas explicativas da
empresa Klabin S/A, a qual possui em suas demonstrações financeiras as contas de ativos
intangíveis, porém em suas notas explicativas não é apresentado nem uma informação quanto
aos ativos intangíveis. Na representação do balanço patrimonial com contas sintéticas e divido
em controladora e consolidado, aparece o grupo de ativos intangíveis nas informações da
controladora, o que nos impulsiona a compreender que as informações quanto aos ativos
intangíveis são expostas das notas explicativas da organização controladora.
Estes resultados encontrados para esta categoria, em que as empresas pesquisadas
reconhecem seus ativos intangíveis de forma muito parecida, corrobora com a literatura sobre
as escolhas contábeis, em que o autor Brandt (2016) menciona que o reconhecimento de um
ativo intangível passa por diversas restrições específicas para contas, ou momento do
reconhecimento.
4.3 Categoria Vida Útil do Ativo Intangível
Referente a categoria vida útil do ativo intangível, a análise dos documentos ressalta a
atividade da entidade em avaliar os ativos para classificá-los em ativo de vida útil definida ou
indefinida. Neste quesito, a evidenciação das informações possui grande diferenças, que serão
tratadas na categoria evidenciação. Porém, a contabilização do ativo quanto a sua vida útil é
utilizada da mesma maneiras pelas empresas observadas, como pode ser observado na tabela 4.
Tabela 4- Vida útil do ativo intangível
Empresas
Critério 1. A entidade avalia a duração ou o volume
de produção ou mesmo unidades semelhantes que

Critério 2. A contabilização baseia-se na
vida útil.
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Klabin S/A

formam a vida útil do ativo intangível e classifica
em: vida útil definida ou vida útil indefinida.
Informação não encontrado nas notas explicativas.

Via Varejo

Possui a informação de ativos com vida útil
definida e indefinida.

Raia
Drogasil

Possui a informação de ativos com vida útil
definida e indefinida.

Lojas
Renner

Menciona a utilização de técnicas de especialistas
para classificação da vida útil.

Ambev
S/A

Apresenta a classificação e a composição dos
ativos intangíveis pela vida útil.

Informação não encontrado nas notas
explicativas.
Contabiliza Amortização para ativos de
vida útil definida e teste de recuperação
para ativos de vida útil indefinida.
Contabiliza Amortização para ativos de
vida útil definida e teste de recuperação
para ativos de vida útil.
Contabiliza Amortização para ativos de
vida útil definida e teste de recuperação
para ativos de vida útil.
Contabiliza Amortização para ativos de
vida útil definida e teste de recuperação
para ativos de vida útil.

Fonte: dados da pesquisa (2018)

Todas as empresas, com exceção da Klabin, apresentam informações da contabilização
pela vida útil definida, atendendo ao CPC04 em que orienta que o ativo de vida útil definida
deve ser amortizado, enquanto que o de vida útil indefinida não.
A empresa que apresentou maior detalhamento dos critérios utilizados para a
classificação e formação do grupo de ativos de acordo com a vida útil definida ou indefinida,
foi a Ambev. Em sua nota explicativa, são expostas as razões dos altos valores em ativos
intangíveis de vida útil indefinida, o que segundo a empresa se refere a propriedade de marca
de algumas importantes indústrias de cerveja do mundo, sendo consideradas como as principais:
a Quilmes na Argentina, a Pilsen no Paraguai e Bolívia, a Presidente e Presidente Light na
República Dominicana.
Já na nota explicativa da empresa Via Varejo, destaca-se a informação dos anos
considerados para os ativos com vida útil definida. Por meio de uma tabela, a empresa evidencia
os ativos intangíveis classificados como vida útil definida e sua estimativa dos respectivos anos.
No entanto, não são demonstradas as razões pelas quais a organização utilizou-se para gerar tal
estimativa.
Com a observação desta categoria é possível identificar que as escolhas referentes a
estes dados nem sempre são expostas ao público, os gestores optam, através de seus critérios
internos, por determinar a vida útil dos seus ativos intangíveis e mantem estas escolhas omitidas
para os usuários externos das informações contábeis.
4.4 Categoria Amortização dos Ativos intangíveis
O CPC 04 traz em sua descrição do item 98, que as organizações podem utilizar diversos
métodos de amortização para seus ativos intangíveis, bastando atender ao padrão de consumo
dos benefícios econômicos futuros esperados, incorporados ao ativo, e aplicado
consistentemente entre períodos. Dentre estes métodos estão o linear, o método dos saldos
decrescentes e o método de unidades produzidas.
Tabela 5- Amortização dos ativos intangíveis
Empresas
Critério 1. Método que a empresa utiliza para
efetuar a amortização dos ativos intangíveis
com vida útil definida, método linear, método
dos saldos decrescentes ou o método de
unidades produzidas
Klabin S/A
Informação não encontrado nas notas
explicativas
Via Varejo
Utiliza o Método Linear para amortização
Raia Drogasil
Utiliza o Método Linear para amortização

Critério 2. São testadas as perdas dos ativos
com vida útil indefinida anualmente ou
sempre que existir indícios de que o ativo
intangível pode ter perdido valor
Informação não encontrado nas notas
explicativas
São testados anualmente
São testados anualmente
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Lojas Renner
Utiliza o Método Linear para amortização
Ambev S/A
Utiliza o Método Linear para amortização
Fonte: dados da pesquisa (2018)

São testados anualmente
São testados anualmente

Nas empresas observadas, com exceção da empresa Klabin, todas optam pelo método
de amortização linear para os ativos com vida útil definida. As empresas Lojas Renner, Raia
Drogasil e Via Varejo trazem em suas notas explicativas uma tabela com os dados referente as
taxas de amortização utilizadas para as contas classificadas com vida útil definida.
Já a Ambev, descreve no decorrer do texto sobre os ativos intangíveis de vida útil
definida, que considera para fins de amortização o período de 3 a 5 anos para software e itens
relacionados com tecnologia, prazo este que também é considerado pelas empresas citadas
anteriormente, em específico salienta-se que contratos de licença, direitos de fornecimento e
distribuição, a empresa considera o período de existência do direito adquiro.
Sobre os ativos de vida útil indefinida, as empresas Ambev, Raia Drogasil, Via Varejo e
Lojas Renner, expõem que estes ativos são submetidos a teste de recuperação de valor
anualmente, ou quando identificado a necessidade de aplicação do teste, porém somente a
empresa Raia Drogasil apresenta algumas premissas utilizas para o cálculo, inclusive a taxa para
desconto de fluxo de caixa, de 15,6% antes dos impostos e 11,30% após os impostos no caso
dos ativos da Drogaria Viso Ltda, e para a Raia S.A é de 23% antes dos impostos e 16,10%
após os impostos. A nota explicativa não traz a explicação da utilização de taxas diferentes para
as empresas.
Analisando esta categoria, surgem as diferenças de exposição de informações a usuários
externos. É notória a diferença entre o volume de informações expostas pelas empresas, em
quanto algumas apenas apresentam o método utilizado para a depreciação de seus ativos
intangíveis, outras apresentam as suas taxas e trazem explicitamente a utilização destas. Por
tanto, a escolha de evidenciar ou não suas informações tornam-se evidente.
4.5 Categoria Divulgação dos Ativos Intangíveis
Quanto a divulgação das informações do ativo intangível o CPC 04 possui diversas
instruções descritas nos itens 118 e 122, porém, é neste quesito que se encontram as maiores
diferenças entre as empresas analisadas.
Iniciando pelo item 118, a primeira recomendação se refere a informações sobre as
classificações dos ativos intangíveis quanto a vida útil. Neste tópico cada empresa apresentou
informações diferentes, sendo, a Ambev a empresa que mais atendeu as recomendações do
CPC04, evidenciando a classificação dos ativos intangíveis de acordo com a vida útil, trazendo
a composição de cada grupo com os principais ativos que as compõe e as informações quanto
aos critérios utilizados. Tal fato pode estar relacionado com a questão de a empresa ser uma
multinacional, e estar acompanhando as instruções da IAS 38, uma vez que suas demonstrações
são expostas a acionistas de diferentes países do mundo, devido a comercialização de suas ações
na bolsa de valores internacional de New York.
Já as empresas Via Varejo e Raia Brasil, optaram por divulgar informações sucintas no
decorrer dos textos sobre os ativos com vida útil definida e indefinida, complementaram com
informações sobre os prazos utilizados para a amortização em tabelas, porém, sem apresentar
os critérios utilizados para as classificações, informações sobre os prazos utilizados para a
amortização em tabelas, porém, sem apresentar os critérios utilizados para as classificações e
informações sobre os prazos utilizados para a amortização em tabelas, porém, sem apresentar
os critérios utilizados para as classificações.
A Lojas Renner, optou evidenciar as informações de que os ativos intangíveis são
avaliados quanto a vida útil, por meio de técnicas de especialistas, sem apresentar informações
da composição dos grupos, nem dos prazos utilizados para amortização.
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Estes diferentes resultados corroboram com a literatura quanto ao comportamento das
escolhas contábeis, visto que, fica evidente que as organizações escolheram divulgar o que
julgam necessário para o mercado, tanto por fatores oportunísticos como por fatores que
maximizam a busca da eficiência (Watts & Zimmerman, 1986; 1990).
A segunda recomendação compreende os métodos de amortização para ativos de vida
útil definida, conforme já mencionado, as empresas que compõe a amostra e possuem
informações sobre intangíveis, utilizam-se do método linear para amortização. A diferença na
evidenciação dos ativos está na forma que as empresas apresentam a informação.
Tabela 6- Divulgação dos ativos intangíveis
Empres
as

Classificaç
ão quanto a
vida útil dos
ativos
intangíveis

Métodos
de
amortiza
ção

Klabin
S/A
Via
Varejo

Não
divulga
Não
foi
encontrado
informaçõe
s referente
as razões da
classificaçã
o
Não
foi
encontrado
informaçõe
s referente
as razões da
classificaçã
o
Não
foi
encontrado
informaçõe
s referente
as razões da
classificaçã
o

Não
divulga
Método
linear

Raia
Drogas
il

Lojas
Renner

Ambev
S/A

Empresas

Apresenta a
classificaçõ
es, e quais
as
composiçõe
s de da
grupo

Método
linear

Método
linear

Método
linear

Categoria Divulgação dos Ativos Intangíveis
Critério 1.Informações a serem divulgadas
Valor
Rubrica da Movimentaç
Provisões
bruto
e demonstra ões quando para perdas
amortizaç ção
de aumentos ou por
ão
resultado
reduções dos desvaloriza
acumulad com
ativos
ção
a
amortizaçã intangíveis
o de ativo
intangível
inclusa
Não
Não
Não divulga
Não divulga
divulga
divulga
Divulga
Não
foi Divulga por Não
foi
por meio encontrad
meio
de encontrado
de tabela
o
tabela
informações
informaçõ
es

Divulga
por meio
de tabela

Divulga
por meio
de tabela

Divulga
por meio
de tabela

Não
foi
encontrad
o
informaçõ
es

Não
foi
encontrad
o
informaçõ
es

Evidencia
informaçõ
es na DFC,
não
na
DRE

Divulga por
meio
de
tabela

Divulga por
meio
de
tabela

Divulga por
meio
de
tabela

Divulga por
meio
de
tabela

Divulga por
meio
de
tabela

Não
foi
encontrado
informações

Critério 2. Outras Informações para serem divulgadas
Quanto aos ativos
Quanto aos ativos
intangíveis classificados
intangíveis
com vida útil indefinida,
A empresa descreve o
adquiridos por
a empresa fundamenta as valor contábil e o
meio de subvenção
razões da classificação e
prazo de amortização.
ou assistência
complementa com fatores
governamentais,
relevantes que levaram a
quais as
definição
informações

Reversões
de
perda
por
desvaloriza
ção

Variações
cambiais
e outras
alterações
no valor
contábil
do
período

Não
divulga
Divulga a
utilizar a
reversão,
porém não
apresenta
valores

Não
divulga
Não foi
encontrad
o
informaçõ
es

Divulga a
utilizar a
reversão,
porém não
apresenta
valores

Não foi
encontrad
o
informaçõ
es

Divulga a
utilizar a
reversão,
porém não
apresenta
valores

Não foi
encontrad
o
informaçõ
es

Divulga a
utilizar a
reversão,
porém não
apresenta
valores

São
evidencia
dos totais
com
variações
cambiais
e outras
alterações
em uma
tabela

São evidenciados os valores
dos compromissos
contratuais advindos da
aquisição dos ativos
intangíveis
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evidenciadas nas
notas explicativas
Não evidência
Não foi
encontrado
informações

Klabin S/A

Não evidência

Não evidência

Não evidência

Via Varejo

Não foi encontrado
informações

Divulga por meio de
tabela

Raia
Drogasil

que levaram a definição

Divulga em forma de
texto específico para
cada conta do grupo de
intangíveis

Não foi
encontrado
informações

Não foi encontrado
informações

Lojas
Renner

Apresenta a descrição
alguns ativos com
informações das
classificações com mais
detalhamento

Não foi encontrado
informações

Não foi
encontrado
informações

Não foi encontrado
informações

Ambev S/A

Apresenta as razões pela
classificação, e também
composição dos grupos
de ativos com vida útil
definida e indefinida

A empresa apesenta a
descrição dos
intangíveis de forma
individual, e os valor
contábil e prazo de
amortização são
divulgados em tabelas

Não foi
encontrado
informações

Não foi encontrado
informações

Não foi encontrado
informações

Fonte: dados da pesquisa (2018)

As empresas Lojas Renner, Via Varejo e Ambev apresentam informações quanto a taxas
e prazos, por meio de tabelas utilizadas para a amortização, enquanto que a empresa Raia
Drogasil traz informações sucintas, apresentando apenas o método e a periodicidade do cálculo
de amortização.
Na terceira recomendação é abordado aspectos sobre o valor contábil bruto e valores de
amortização acumulada. Neste quesito as quatro empresas da amostra com informações sobre
intangíveis, apresentam tabelas com informações sobre a movimentação das contas que
compõem o grupo. Estas informações de maneira geral abrangem saldo inicial, amortizações
acumuladas, aquisições, perdas acumuladas. A quarta recomendação do CPC04 inerente a
divulgação, refere-se à utilização de uma rubrica da demonstração de resultado em que contenha
qualquer informação de ativo intangível, porém nenhuma das empresas optaram por demonstrar
esta informação em suas notas explicativas, somente a Via Varejo evidencia na demonstração
de fluxo de caixa um saldo de amortização. Isto demonstra que as organizações da amostra
optaram por não evidenciar esta informação orientada pelo Comitê de Pronunciamentos
Técnicos. Na recomendação de número cinco, são abordados quesitos quanto a conciliação do
valor contábil no início do período. Todas as empresas apresentam tabelas com movimentações
de adição, redução, transferência, reversão de perda por desvalorização e provisões para perdas
de ativos no período. No que tange as provisões, não foi encontrado informações nas notas
explicativas da empresa Ambev.
Referente ao item 122 do CPC 04, é composto por 5 recomendações, sendo elas : I)
referente aos ativos intangíveis com vida útil indefinida e sua apresentação das razões para a
entidade o classificar de tal forma; II) a descrição do valor contábil, prazo de amortização dos
ativos intangíveis; III) ativos intangíveis adquiridos por meio de subvenção ou assistência
governamentais; IV) a existência de valores contábeis de ativo intangíveis cuja titularidade é
restrita e V) o valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos intangíveis.
Na recomendação II, as empresas Raia Drogasil e Via Varejo descrevem os ativos
intangíveis de forma individual e sucinta, apresentando informações breves, que são
complementadas com as tabelas de movimentação dos ativos intangíveis do período. A empresa
Lojas Renner expõe uma descrição mais detalhada quanto ao ágio de uma controlada,
comentando sobre a formação do valor e o julgamento para tal reconhecimento.
Referente as letras III e IV, não foram encontradas informações em nenhuma das empresas
pesquisadas. Já para a recomendação para apresentação das razões utilizadas para classificar os
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ativos como vida útil definida e indefinida, apenas a empresa Ambev evidencia estas
informações, expondo a composição e a razão pela qual os ativos são classificados.
Por fim a empresa Ambev, faz uma descrição de alguns ativos intangíveis por ela
considerados de maior relevância, de maneira individualizada, detalha-se a composição, o
reconhecimento, amortização e teste de impairment realizados nestes ativos intangíveis
específicos.
Portanto, a categoria divulgação dos ativos intangíveis pode ser considerada como a que
possui maior diferenciação dos dados apresentados aos usuários externos, é nestas exposições
de informações que ficam evidentes a escolha de divulgar ou não informações recomendadas
pelo Comitê de Pronunciamento Técnico, podendo demonstrar a existência das escolhas
contábeis nestas organizações.
5. CONCLUSÕES
O entendimento amplo de como as escolhas contábeis influenciam as organizações é um
dos grandes desafios dos estudos da contabilidade. Assim, esta pesquisa buscou contribuir para
esta relevante temática, por intermédio da análise do comportamento de práticas contábeis
referentes à ativos intangíveis. O objetivo desta pesquisa foi verificar quais são as escolhas
contábeis referentes à ativos intangíveis realizadas em empresas com alto grau de
intangibilidade e com comportamento proeminente no mercado acionário brasileiro, utilizandose de levantamento por meio de pesquisa documental, com análise dos demonstrativos
financeiros e das notas explicativas publicadas pelas empresas objeto desta pesquisa.
De acordo com a normativa CPC 04, foram elencadas quatro categorias para análise das
escolhas contábeis: reconhecimento, vida útil, métodos de amortização e divulgação do ativo
intangível. Assim, foi possível verificar quais escolhas contábeis as empresas realizam para a
elaboração e divulgação de suas demonstrações financeiras.
Percebeu-se por intermédio da análise das informações coletas que as organizações têm
utilizado as opções de escolhas contábeis de maneira mimética ou normativa, ou também para
legitimidade da organização junto ao ambiente em que atua o que corrobora com a teoria das
escolhas contábeis (Collins et al., 2009). Não foi possível verificar claramente as questões
relacionadas ao oportunismo proveniente da assimetria de informação, mas verificou-se que na
categoria “divulgação”, as organizações optaram por diferentes formas e quantidades de
evidenciação das informações, possibilitando o entendimento de que as organizações
preferiram evidenciar informações que possam ter atendido ao custo benefício mais adequado
para situação atual da organização, ou ainda que consideram de maior relevância.
A limitação desta pesquisa está relacionada ao método de pesquisa documental, visto
não ser possível um aprofundamento das questões que motivaram cada escolha contábil e desta
forma contribuir mais intensamente com a teoria das escolhas contábeis, pois a análise limitouse a abordar apenas as informações expostas pelas organizações.
Sendo assim, para futuras pesquisas, sugere-se um aprofundamento do tratamento
oferecido a cada ativo intangível de acordo com suas especificações e naturezas, o que pode ser
realizado através de um estudo de caso com entrevistas direcionadas aos gestores das
informações contábeis, pois desta forma será possível verificar particularidades não
encontradas nesta pesquisa e evidenciar como são feitas estas escolhas internamente.
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