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Resumo
Este estudo teve por objetivo de analisar a relação dos Patrimônios Intangível e Físico com o Valor
Econômico da Empresa. O Patrimônio Físico é desdobrado em dois componentes – Patrimônio
Líquido Contábil e Erros de Mensuração, que representam a diferença entre as mensurações
econômica e contábil. A fundamentação teórica teve por base o modelo de gestão econômica
(GECON), documentado por Lustosa (2009), onde o Patrimônio Físico da empresa é formado pelo
valor econômico das decisões implementadas, enquanto que o Patrimônio Intangível é o valor
econômico das ideias e planos não implementados. Os testes empíricos tiveram por base os dados de
291 empresas que compunham o IBOVESPA em setembro de 2016, compreendendo dados de 2005
a 2015. O tratamento dos dados fez uso de instrumentos de análise descritiva, correlação e regressão
por dados em painel, sendo identificada relação positiva dos patrimônios físico e intangível na
formação do valor econômico da empresa, corroborando com a primeira hipótese da pesquisa ao
confirmar as expectativas de que o mercado precifica positivamente o patrimônio físico, e que o
patrimônio físico pode ser considerado mais importante do que o patrimônio intangível, na média,
quando se considera o conjunto das empresas listadas na Bovespa. A segunda hipótese de pesquisa
apresentou que os erros de mensuração do patrimônio físico são mais importantes que os patrimônios
contábil e intangível, na média, para o conjunto das empresas listadas na BM&FBOVESPA
demandando a continuidade dos estudos, para identificar outras proxies do patrimônio intangível e
para os erros de mensuração do patrimônio físico.
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empíricos tiveram por base os dados de 291 empresas que compunham o IBOVESPA em
setembro de 2016, compreendendo dados de 2005 a 2015. O tratamento dos dados fez uso de
instrumentos de análise descritiva, correlação e regressão por dados em painel, sendo
identificada relação positiva dos patrimônios físico e intangível na formação do valor
econômico da empresa, corroborando com a primeira hipótese da pesquisa ao confirmar as
expectativas de que o mercado precifica positivamente o patrimônio físico, e que o patrimônio
físico pode ser considerado mais importante do que o patrimônio intangível, na média,
quando se considera o conjunto das empresas listadas na Bovespa. A segunda hipótese de
pesquisa apresentou que os erros de mensuração do patrimônio físico são mais importantes
que os patrimônios contábil e intangível, na média, para o conjunto das empresas listadas na
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patrimônio intangível e para os erros de mensuração do patrimônio físico.
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1 INTRODUÇÃO
A discussão sobre a relevância dos ativos intangíveis na formação do valor econômico
das empresas tem sido intensificada nos últimos anos, conforme a importância das iniciativas
de inovação de produtos e de qualificação do capital intelectual para a sustentabilidade das
empresas (Lev, 2003; Kayo e Famá, 2004; Ritta e Ensslin, 2010). É importante salientar que,
para fins do presente estudo, o valor de mercado da empresa (VME), dado pelo valor de suas
ações, será a proxy utilizada para representar o valor econômico da empresa (VEE). Em geral,
os ativos intangíveis representam os elementos associados a investimentos, à inovação
científica e tecnológica e à criação de valor. Neste sentido, é natural supor que tenham
importância na formação do VEE, sob uma visão estratégica de recursos.
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) – Ativo Intangível (CPC,
2010), que foi elaborado a partir do IAS 38 – Intangible Assets (BV2010), emitido pelo
International Accounting Standards Board (IASB), os ativos intangíveis são ativos não
monetários identificáveis sem substância física, geralmente associados à aquisição, ao
desenvolvimento, à manutenção ou ao aprimoramento de elementos sem substância física, tais
como: conhecimento científico ou técnico, projeto e implantação de novos processos ou
sistemas, licenças, propriedade intelectual, conhecimento mercadológico, nome, reputação,
imagem e marcas registradas. A condição para o reconhecimento como ativos intangíveis é de
que os itens sejam identificáveis, controlados e geradores de benefícios econômicos futuros.
Na análise das definições atuais sobre os ativos tangível e intangível tem-se uma dicotomia
entre o patrimônio considerado tangível e o intangível. Para a representação do VEE através
dos conceitos de reconhecimento e mensuração atuais, identificou-se a ausência de
componentes que podem demonstrar erros na mensuração. A diferença entre o VME e o seu
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patrimônio líquido contábil é comumente designada, na literatura contábil, de goodwill (G)
(Martins, Girão, Paulo, e Callado, 2011; Kayo, 2002; Martins, 2002).
Ohlson (1995) propôs um modelo linear analítico para mensurar o VME, onde o
Patrimônio Líquido Contábil (PL) corrente, yt, é adicionado algebricamente ao G; mas este é
desmembrado em dois componentes, a saber: 1) xt = lucro residual do período corrente; e, 2)
υt = “outras informações” conhecidas no momento corrente – variável genérica de difícil
objetivação. Este último ficou conhecido na literatura acadêmica como Modelo de Ohlson
(MO). Os coeficientes α1 e α2, que definem a importância relativa de xt e υt, dependem da taxa
(R = 1 + r), que irá descontar as expectativas futuras a valor presente e de duas dinâmicas
lineares auto regressivas de primeira ordem, cujos parâmetros foram denominados por Ohlson
de ω e γ, ambos variando no intervalo [0;1] relacionados, respectivamente, com os graus de
persistência de xt e υt). Na presente pesquisa, com base nos conceitos de Amaro (2007),
Lustosa (2001; 2009) e Sallaberry e Medeiros (2015), buscou-se argumentar que o valor
econômico da empresa é composto pelas mensurações econômicas dos seus Patrimônios
Físico e Intangível. O Patrimônio Físico (PF) é formado pela representação no balanço dos
ativos e passivos decorrentes das decisões já implementadas pelos gestores, sujeitos a
alterações contínuas de valor pela passagem do tempo e por mudanças conjunturais de
expectativas, do cenário econômico (taxas de juros, inflação, câmbio etc.) e de fenômenos da
natureza ou produzidos pelo homem (desastres naturais, roubos etc.) (LUSTOSA, 2009;
LUSTOSA, 2001). O Patrimônio Intangível (PIN) é formado pela representação no balanço
das decisões intencionadas, porém, ainda não implementadas pelos gestores. São as ideias e
os planos estratégicos e operacionais que os gestores progressivamente transformam em ações
concretas, em PF. Para um dado período de tempo, t, o valor econômico do PF cresce quando
do decréscimo do PIN. Mas, este volta a crescer na empresa em continuidade devido ao
surgimento de novas ideias e planos (LUSTOSA, 2009; LUSTOSA, 2001).
Portanto, analogamente ao MO (OHLSON, 1995), a diferença entre o VME e o seu PL
pode ser desmembrado em duas parcelas, quais sejam: 1) Erros de Mensuração (EM) – a
diferença entre o PF mensurado por critérios econômicos e o PL, que obedece às regras de
mensuração definidas pelos princípios contábeis geralmente aceitos; e, 2) PIN, relacionado
com as ideias e planos ainda não implementados pelos gestores. Em outras palavras, o VEE,
cuja proxy é o seu VME, é igual ao seu PF, associado às decisões gerenciais já implementadas,
representado pelo PL (book value) e pelos EM, mais um PIN, relacionado com as ideias e
planos ainda não implementados. É nesta lacuna que o presente estudo buscou inserir-se, com
o objetivo de enxergar o VEE, dado pelo seu preço de mercado, em três componentes, a saber:
1) PF; 2) PIN (aqui apresentado como o genuíno patrimônio intangível); e, 3) EM, todos em
relação aos conceitos econômicos que resultam no VME (Market Value – MV). Considerando
a metodologia para a obtenção das informações concernentes, a partir das informações
contábeis e econômicas das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo
(BM&FBOVESPA), fez-se uma pesquisa da relação das variáveis com o VEE, com o intuito
de identificar a relevância do genuíno PIN e dos EM do PF para o VEE.
Se as hipóteses da pesquisa forem aceitas, espera-se identificar a relevância do
genuíno patrimônio intangível e dos erros de mensuração do patrimônio físico para o valor de
mercado da empresa. A partir deste entendimento, buscou-se responder à seguinte questão:
qual a importância relativa dos patrimônios intangível e físico na formação do valor
econômico da empresa, através na dedução lógica: VEE = PL + EM + PIN
Neste contexto não há diferenciações entre a importância relativa dos patrimônios
físico e intangível na formação do VEE, uma vez sendo tal expressão uma igualdade perfeita,
todos os coeficientes da equação são iguais a 1 e, consequentemente, as variáveis PL, EM e
PIN teriam a mesma relevância para o cálculo de VEE, onde uma relação linear entre todos,
corroborado pelas duas dinâmicas lineares da informação teorizadas por Ohlson (1995),
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possibilitou transformar a igualdade em nível das quatro variáveis supramencionadas por uma
igualdade dos seus respectivos retornos, à semelhança do que fizera Amaro (2007), ao propor
um modelo empírico para testar o modelo de Avaliação pelos Lucros Residuais (ALR) que
Ohlson (1995) revitalizou para deduzir o seu modelo. Assim, o VEE se transforma em uma
medida de retorno econômico, que pode ser aproximada pelo retorno do VME, ou
simplesmente Retorno da Ação da Empresa no momento t apresentada no presente estudo
como rit; o PL se transforma no Retorno sobre o Patrimônio Líquido Contábil (ROE) (Return
on Equity); os EM se transformam em Retorno sobre os Erros de Mensuração (rEM), que
resultam da diferença entre critérios econômicos e contábeis para mensurar o patrimônio
físico, ou as decisões gerenciais implementadas; e o PIN se transforma no Retorno sobre o
Patrimônio Intangível (rPIN), isto é, sobre o valor econômico dos planos e ideias gerenciais
ainda não implementados. Tal transformação, sem dúvida, pode implicar em perdas
importantes de informação na definição das proxies e dos métodos de mensuração de cada
uma das variáveis de interesse, sobretudo, rPIN e rEM. Neste sentido, as omissões e
limitações foram refletidas no maior ou menor erro do modelo econométrico para estimar ri e
na magnitude e significância dos respectivos coeficientes de resposta das variáveis
independentes, o que será detalhado na metodologia.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O Valor Econômico da Empresa (VEE)
A avaliação do desempenho das empresas é o objetivo dos investidores e diversos
outros usuários. E nesta análise, os ativos intangíveis são os recursos que podem melhorar tal
desempenho, uma vez que sua diferenciação no processo de construção ou criação de valor
pode tornar-se um diferencial competitivo, que será traduzido pelo desempenho das empresas
ao longo do tempo (Carvalho, Kayo e Martin, 2010). Apesar da relevância das informações
contábeis, Lev (2016) e Lev e Gu (2011) observaram as genuínas necessidades de
informações dos investidores através da análise de questionamentos feitos em mais de 200
reuniões trimestrais de apresentações de resultados. Em seus resultados, aqueles autores
criticam os relatórios corporativos, que apresentam as mesmas informações há muito tempo,
com elevado enfoque em informações financeiras. Um dos motivos para a perda da relevância
é o tratamento inexplicável dos ativos intangíveis – os principais criadores do valor
corporativo, a saber: o capital intelectual, o desenvolvimento da marca, o capital humano e a
pesquisa e o desenvolvimento, que ainda são contabilizados como despesas pelos padrões
contábeis atuais.
Um estudo teórico do Modelo de Ohlson (MO), realizado por Amaro (2007),
demonstrou uma forte correlação entre o retorno das ações e o lucro contábil, apresentando o
valor da empresa como uma função do valor contábil do Patrimônio Líquido adicionado do
Valor Presente dos lucros residuais (anormais) acrescido do valor de outras informações.
Neste estudo identificam-se os conceitos da relação entre o valor de mercado e valor
patrimonial, com apresentação da restrição do mercado brasileiro à Hipótese do Mercado
Eficiente (HME), assim como a variável outras informações que pode ser uma forma de
apresentar os Erros de Mensuração como uma das variáveis da pesquisa.
O Valor Econômico da Empresa em qualquer momento, é medido momento a
momento de acordo com o Sistema de Informação de Gestão Econômica (GECON), expressa
as expectativas das decisões dos administradores sobre os eventos econômicos, sendo
expresso pelo patrimônio físico como resultado das decisões implementadas e o patrimônio
intangível, como resultado das decisões ainda não implementadas (LUSTOSA, 2001, pg.
133). O valor econômico, nesta composição, representa o patrimônio líquido de uma entidade
em continuidade mensurado pelo GECON, sendo o valor mínimo abaixo do qual a empresa
apresentaria prejuízo econômico em uma transação a valores de saída, composto de ativos
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tangíveis e intangíveis (LUSTOSA, 2001). O GECON é um modelo gerencial de sistema de
informação, desenvolvido pelo professor Armando Catelli da USP, cujo objetivo é viabilizar
um processo de gestão estruturado em torno de eventos econômicos, em suas diversas fases,
sendo um dos principais aspectos teóricos considerados neste estudo, conforme estudado por
Lustosa (2001; 2009) e por Amaro (2007).
2.2 Balanço Patrimonial da Empresa
Segundo Kayo (2002), o modelo ideal para entendimento dos conceitos de valor
contábil é entendido a partir da estrutura do Balanço Patrimonial da Empresa. Nesta estrutura
o valor contábil da empresa com resultado da soma das Dívidas Financeiras mais Patrimônio
Líquido Contábil. Ao analisar as empresas de capital aberto, Kayo (2002) partiu da premissa
que o valor das ações deverá refletir seus resultados pelo fluxo de caixa, apresentando o valor
contábil da empresa como Capital Tangível da Empresa, e conclui que uma das formas de se
aferir o valor dos intangíveis é subtraindo-se o valor contábil do valor de mercado. A partir
deste entendimento, neste estudo o valor dos ativos intangíveis será denominado “Patrimônio
Intangível da empresa” que será a variável PIN. O Patrimônio Tangível da Empresa (PF)
equivale aos Ativos Totais da empresa, da forma como é apresentado no Balanço Patrimonial.
Villalonga (2004) analisou empresas norte-americanas verificando que a
intangibilidade dos recursos é importante para continuidade do desempenho acimado do
normal das empresas, confirmando a visão baseada em recursos, utilizando a variável de
interação do Q de Tobin associada ao lucro específico defasado, ou seja, um aumento na
intangibilidade dos ativos associado ao lucro específico do período anterior, maior seu lucro
específico do ano atual. Este estudo além de comprovar que a intangibilidade está associada a
manutenção de vantagens competitivas trouxe outra informação relevante sobre a pesquisa
com o patrimônio tangível, pois apresentou o Q de Tobin também como variável de
tangibilidade. A variável Q de Tobin, da forma apurada no estudo de Villalonga, será usada
para a composição da proxy de erro de mensuração, conforme apresentado na metodologia.
Desta forma, temos as definições que permitem o entendimento do Patrimônio Tangível da
empresa e sua mensuração. Estes critérios de mensuração também são os mesmos para o
Patrimônio Intangível pois este estudo compreende sua função como um ativo. Para alcançar
o entendimento do patrimônio intangível é necessário conceituar os ativos intangíveis.
2.3 Ativo Intangível
De acordo com Perez e Famá (2006), a ausência de forma ou existência física não
significa um critério de segregações entre os ativos tangíveis e os intangíveis, pois o fato de
não possuir uma existência física ou a incapacidade de tecá-lo são incompletas, pois uma
entidade possui diversos tipos de ativos que não podem ser tocados mas são considerados
tangíveis (PEREZ; FAMÁ, 2006, p. 13). Para fins deste estudo, o entendimento de Perez e
Famá (2006) é o mais adequado para a segregação do Patrimônio Tangível e Intangível, onde
a forma física é incompleta para classificação dos mesmos.
O patrimônio tangível e o patrimônio intangível estão mais associados ao conceito de
ativo que à substância física, pois o Ativo é um fluxo de benefícios futuros trazidos a valor
presente. Neste sentido de fluxo todo o ativo tem um componente intangível, que ao ser
reconhecido e mensurado, é tangibilizado para ser incorporado ao Patrimônio Tangível da
Empresa (PTA) representado pelo Valor Contábil da Empresa (VCE) (Book Value). Segundo
Lustosa (2001) a tangibilidade de um ativo não está no fato de ele poder ser tocado ou não,
mas em ser produto de uma decisão implementada, onde tem-se o patrimônio físico, ou
planejada onde pode ser representada no patrimônio como patrimônio intangível. Neste
sentido, em termos econômicos todo ativo é intangível, pois o seu valor reside no seu fluxo de
utilidades ou de serviços esperados, e estes têm natureza intangível.
Para Lev (2001), o ativo intangível é um direito a benefícios futuros que não possui
corpo físico ou financeiro, criado por: inovação, práticas organizacionais e pelos recursos
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humanos, interagindo com os ativos tangíveis na criação de valor corporativo e no
crescimento econômico corroborando o entendimento desta pesquisa que os ativos intangíveis
incluem aspectos econômicos não se restringindo tão somente aos registros contábeis,
suportando a conceituação do Patrimônio Intangível utilizado nesta pesquisa, e do G genuíno.
Ainda segundo Lev (2001), a riqueza e o crescimento na economia atual seriam conduzidos
principalmente pelos ativos intangíveis. Segundo o autor, ativos físicos e financeiros se
transformariam rapidamente em commodities que remunerariam o investimento na média,
enquanto que aqueles retornos acima do normal ou uma melhor posição competitiva poderiam
ser obtidos pelo desenvolvimento de ativos intangíveis juntamente com outros tipos de ativos.
Machado e Famá (2011) ainda entendem que seria consenso o fato de que os
intangíveis proporcionam maior valor econômico aos negócios, sendo que características do
setor de atuação e estratégias implantadas por cada empresa fazem com que os efeitos
provocados pelo ativo intangível sejam diferenciados.
Zago, Mello e Rojo (2013) buscaram avaliar a influência dos ativos intangíveis no
desempenho das empresas que compõem o IBOVESPA, nos anos de 2011 e 2012. Eles
verificaram a relação entre o grau de intangibilidade (GI) e grau de intangibilidade médio
(GIM) e os indicadores de desempenho como a rentabilidade sobre o ativo (ROA), a
rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE) e a rentabilidade sobre o investimento (ROI).
Os resultados identificados pelos autores evidenciaram que o grau de intangibilidade não
apresentou influência significativa sobre o desempenho das empresas. Neste estudo, ao
utilizar o GI calculado pela relação entre o Market Value dividido pelo Book Value, os autores
também estão tratando de aspectos econômicos dos ativos intangíveis da forma apresentada
nesta pesquisa. Em seus estudos, Kayo (2002) utilizada o mesmo indicador como proxy para a
intangibilidade das empresas.
Ritta e Esslin (2010) pesquisaram sobre a relação entre os ativos intangíveis e as
variáveis financeiras nas empresas brasileiras pertencentes ao Índice IBOVESPA nos anos de
2007 e 2008. Os resultados encontrados foram da existência de uma correlação positiva entre
os investimentos realizados em ativos intangíveis e o índice de intangibilidade das empresas,
sendo que as análises de regressão foram significativas e apontaram para uma relação positiva
entre os ativos intangíveis e as variáveis financeiras propostas: receita líquida, patrimônio
líquido e valor de mercado.
O estudo realizado por Salaberry (2015) objetivou identificar o que ocorreu com os
intangíveis e o valor de mercado das empresas brasileiras na crise financeira de 2008, bem
como fornecer evidências empíricas da relação entre os intangíveis e o valor de mercado das
empresas, tendo como diferencial a inclusão dos intangíveis já reconhecidos, haja vista outros
estudos anteriores partirem do pressuposto de que os intangíveis seriam a diferença entre
valor contábil e valor de mercado.
Para operacionalização da pesquisa, considera-se o valor de mercado derivado do
preço e da quantidade de ações enquanto os intangíveis são considerados pelos seus valores
contábeis e pela diferença entre o valor de mercado e o valor contábil. Entre as conclusões do
estudo de Salaberry (2015), pode-se destacar que não foi possível obter evidências que os
ativos intangíveis não reconhecidos influenciam o valor de mercado das empresas os
intangíveis reconhecidos são capazes de influenciar os resultados das empresas, e que as
mudanças nas normas contábeis não afetaram o valor de mercado das empresas no período
pesquisado.
Pelo observado dos estudos realizados, apesar de não existir um consenso teórico
acerca dos reflexos trazidos pelos ativos intangíveis não reconhecidos no desempenho
empresarial, é possível inferir que a presença de patrimônio intangível nas empresas apresenta
relação com o seu valor de mercado, justificando uma parte das análises dos resultados deste
estudo.
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2.4 O Patrimônio Intangível Genuíno ou Goodwill Genuíno
Ao trazer o tema de patrimônio intangível, e depois da relevância das informações
sobre os ativos intangíveis reconhecidos ou não pelas normas contábeis vigentes, é necessário
aprofundar um pouco mais o entendimento dos ativos não identificados nem reconhecidos
separadamente, que a norma apresenta como Goodwill (G).
E ao se buscar a identificação dos ativos intangíveis, é possível identificar o mais
intangível de todos, que é o G, identificado de acordo com o CPC 04 (2010) com um ágio
surgido de uma expectativa de rentabilidade futura surgido em uma combinação de negócios,
não sendo possível sua identificação individual assim com seu reconhecimento como um item
isolado, advindos de uma sinergia do patrimônio físico da empresa, mas que individualmente,
não se qualificam para reconhecimento como um item separado nas demonstrações contábeis.
De acordo com Martins (2002), o entendimento do goodwill se dá na forma de um
ativo residual, que teria seu significado econômico na entidade depois que todos os demais
ativos tangíveis e intangíveis já tenham sido devidamente identificados. Martins et al. (2011)
apresentaram a percepção do mercado com as informações sobre ativos intangíveis
justificando que os procedimentos adotados na regulação da contabilidade só permitem o seu
reconhecimento parcial, porém os resultados demonstram que o goodwill gerado internamente
e outras definições, como o capital intelectual, não serem evidenciadas contabilmente, mas
percebidas pelo mercado.
Amaro (2007) apresentou em seu estudo que o G corresponde à diferença entre os
critérios econômico e contábil de mensuração das decisões já implementadas someadas ao
total do patrimônio intangível, que corresponde aos planos dos administradores ainda não
implementados. A variável “outras informações” do modelo de Ohlson correspondem às
diferenças de mensuração dos critérios contábil e econômicos dos planos impelemntados
acrescidos dos que ainda não foram implementados, pois a tangibilidade de um ativo está em
ser produzido por decisões implementadas. As decisões já implementadas correspondem ao
patrimônio físico; se a decisão não houver sido implementada ela pode ser representada como
patrimônio intangível.
Este é o entendimento utilizado neste estudo do Patrimônio Intangível como sendo o G
genuíno, que é resultado das decisões ainda não implementadas, mas já percebidas pelo
mercado e da forma apresentada por Lustosa (2001), como expressão do valor econômico da
entidade. Quanto maior for o G genuíno da entidade, menor seria o grau de explicação do
valor econômico pelo lucro contábil, apresentando uma correlação negativa, pois na medida
em que os planos da administração são executados, existe um aumento do patrimônio físico e
redução do patrimônio intangível.
Este estudo apresenta a relação do patrimônio intangível com o valor de mercado da
empresa, que mesmo não sendo reconhecido pelas normas em vigor, é possível identificar seu
valor através da percepção do mercado, que é obtida a partir de informações contábeis, dos
gastos com pesquisa e desenvolvimento realizados pela empresa, pelo fortalecimento da
marca da empresa, análise e divulgação dos relatórios gerenciais de desempenho, divulgações
periódicas de resultados aos investidores, informações divulgadas na mídia permitindo esta
percepção das intenções da gestão da empresa.
E é importante salientar que o objetivo deste estudo não é justificar a contabilização do
G genuíno com base em informações econômicas, mas evidenciar que ele existe, e que reúne
informações suficientes que o qualificam como ativo, apesar das limitações apresentadas
neste estudo. De acordo com Reilly e Schweihs (1998 como citado por Kayo, 2002) o termo
G deveria ser utilizado com precaução, pois pode ter diversos significados, sendo o contábil
interpretado como uma diferença entre o valor contábil e o valor de mercado do patrimônio
físico, ou seja, uma soma de todos os ativos intangíveis. Do ponto de vista econômico, é
menos abrangente, pois considera apenas como um dos tipos de ativo intangível,
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correspondendo à capitalização dos lucros econômicos que não são associados a outros ativos.
De forma semelhante esta pesquisa interpreta o G de forma mais ampla, porém o conceito de
tangibilidade contábil é mais restritivo que o econômico, sendo preferido o econômico para
melhor adequação ao modelo e às definições apresentadas para Patrimônio Físico.
Em outro estudo de Kayo, Kimura, Martin e Nakamura (2006) é apresentado outro
conceito relevante para o entendimento do valor econômico do negócio, que é o ciclo de vida
e criação de valor. De maneira bastante resumida, o ciclo de vida seria composto por fases:
introdução, crescimento, maturidade e declínio. Estes fluxos ocorrem todo o tempo nas
empresas e com diferentes produtos, apresentando diversas composições ao valor econômico
dos ativos intangíveis. Quando um produto deixa de ser um plano da administração e inicia
seu desenvolvimento, iniciando com o valor econômico da P&D, passando à comercialização,
ou registro de uma patente, com influência sobre o valor da marca pelo reconhecimento do
mercado, ou simplesmente deixar de existir no meio do ciclo. Analisando o sentido deste
fluxo de transformação dos planos dos administradores em ações, pode-se concluir que a
transformação do Patrimônio Intangível ou G Genoíno em Patrimônio Tangível ocorre a todo
o momento nas empresas, no momento em que o plano atende os critérios contábeis ao ser
percebido por um critério de reconhecimento e mensuração contábil, independentemente da
sua classificação como item patrimonial ou de resultado.
Lev (2016) ao analisar as limitações sobre a contabilização do G apresentou a
prevalência das regras de marcação a mercado como um exemplo da exigência que normas
contábeis devem fazer algo que originalmente são incapazes de fazer, que é estimar valor de
projetos no futuro, porque contabilidade apresenta as transações como uma equação de
identidade, e as regras contábeis só permitem o registro do valor após a ocorrência da
transação.
2.5 Erros na Mensuração
Os erros de mensuração deste estudo, não resultam apenas da diferença entre os
critérios econômico e contábil na mensuração do patrimônio. Decorrem também do não
reconhecimento dos ativos que estão sob o controle da entidade e gerando benefícios, mas
cuja propriedade é de terceiros. Para estudar estes erros, é necessário tratar das falhas no
reconhecimento e mensuração, que são associadas ao patrimônio físico, sendo estes erros
parte do patrimônio físico da entidade.
De acordo Lev (2001), as deficiências de informação sobre bens intangíveis são o
resultado de falhas de contabilidade (despesas em bens incorpóreos são debitados, enquanto
aqueles em ativos físicos e financeiros são capitalizados). Estas falhas de mensuração sobre
bens intangíveis tem origem em seus atributos econômicos. A melhoria prevista na
apresentação das informações sobre intangíveis iniciam em uma profunda compreensão das
causas atuais, motivos e incentivos dos preparadores de informações: administradores,
auditores e analistas financeiros.
O patrimônio tangível é composto pela parte mensurada segundo as regras contábeis
vigentes e outra parte representada pelos erros na mensuração destes valores pelas mesmas
normas. Os erros de mensuração sobre as provisões líquidas podem ser reduzidos se os
modelos de provisionamentos das empresas não forem sujeitos às decisões discricionárias dos
administradores. Existem erros de mensuração que estão relacionados com as estimativas de
valor justo de ativos tangíveis de longo prazo e com os ativos intangíveis. A confiabilidade
dessas estimativas pode ser questionável pela ausência de mercado desses ativos, deixando a
cargo da administração sua determinação, com propensão a erros de estimativa (Barth;
Beaver; Landsman, 2001).
Os erros de mensuração também foram analisados por Subramaniam (2006). Em seu
estudo, forma realizados testes de sensibilidade para identificar se os resultados apresentados
pelas empresas poderiam ser atribuídos a erros de mensuração de provisões discricionárias.
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Em seus resultados, com resultados robustos, os erros de mensuração forma considerados
como uma explicação alternativa e plausível dos resultados obtidos.
No Modelo de Ohlson (MO) (Ohlson, 1995, pg. 112) a variável “outras informações”
não apresenta muitas informações para sua utilização, sendo o motivo de ter sido pesquisada
por vários estudos objetivando sua interpretação.
Estudando o MO, particularmente a variável “outras informações”, Cupertino e
Lustosa (2004) analisaram várias pesquisas que buscaram utilizá-la nos seus testes, mas por
uma falta de definição alguns autores a negligenciaram ou escolheram um caminho intuitivo
como alternativa à sua construção. Em suas conclusões identificaram várias contribuições do
MO para a literatura, entre elas o suporte dos números contábeis para sua utilização em
modelos de avaliação, estudos do value relevance que associam variáveis contábeis a
variáveis econômicas e ajuste da visão para a criação de valor para a empresa. Martins et al.
(2011) consideram a diferença encontrada entre os valores contábeis e sua avaliação a
mercado como erro de mensuração. Neste mesmo estudo Lopes (2001 apud MARTINS et al.,
2011, p. 4) elaborou que a diferença entre os valores contábeis e de mercado deveria ser zero
no longo prazo, se não houvesse falhas na mensuração, causadas por procedimentos
discricionários e não discricionários, reunidos sob a denominação de erros de mensuração.
Na visão desta pesquisa, o erro de mensuração (EM) é a diferença entre o patrimônio
físico mensurado por critérios econômicos e o patrimônio físico mensurado segundo as regras
contábeis, ou seja, o próprio patrimônio líquido contábil. O problema aqui é que não se sabe
diretamente quanto vale o patrimônio físico mensurado por critérios econômicos, sendo
necessário definir uma proxy. O Q (quociente) de Tobin (QT) é a razão entre o valor de
mercado das fontes de capital da empresa e o valor contábil dos seus ativos (Teh, Kayo e
Kimura, 2008). O QT pode ser interpretado como a quantidade de vezes que as fontes de
capital, mensuradas a mercado, contém o ativo total, mensurado segundo os critérios
contábeis, sendo uma espécie de erro de mensuração dos ativos. O Market-to-Book (MTB) é a
razão entre o VME e o patrimônio líquido contábil, em que o valor de mercado é obtido pela
multiplicação do valor da cotação da ação pela quantidade de ações da empresa i, no período t
(Kayo, 2002; Gilio, 2010; Cascino e Gassen, 2015).
Estas duas proxies são calculadas por diferença resultam na proxy para o EM, ou seja,
a diferença entre o Q de Tobin (QT) e o Market-to-Book (MTB). A forma apresentada neste
estudo, que é inovadora, pois o resíduo representará uma diferença entre os critérios de
mensuração econômicos e contábeis. Esta diferença pode ser positiva ou negativa ao longo do
tempo, na mesma empresa. Para melhor entendimento das variáveis pesquisadas, no próximo
item estão apresentadas as hipóteses de pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA
3.1. Primeira Hipótese
O patrimônio intangível, no sentido que é utilizado neste estudo, representa todas as
ideias e planos que os gestores têm em relação à empresa que ainda não desceram ao nível
físico. O valor econômico do patrimônio intangível é o desconto a valor presente das
expectativas dos investidores em relação a esses elementos intangíveis. Deve-se esperar que
tivesse uma natureza mais volátil do que a do valor econômico do patrimônio físico, porque
embora este também seja orientado ao futuro, quando mensurado por critérios econômicos, é
natural e desejável que, depois que uma intenção é implementada no plano físico, o gestor irá
se empenhar para fazer acontecer (realizar) suas expectativas em relação aos benefícios
futuros líquidos esperados do ativo que resultou da decisão e que passou a estar sob o seu
controle. Enfim, a importância relativa da participação desses dois patrimônios em relação ao
VME parece variar entre diferentes negócios e poderá modificar-se segundo o ciclo de
maturidade de cada empresa, mas na média e para o conjunto de empresas da amostra no
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período considerado, espera-se que prevaleça a hipótese alternativa:
H1: o patrimônio físico é mais importante do que o patrimônio intangível, na média, quando
se considera o conjunto das empresas listadas na BM&FBOVESPA.
3.2. Segunda Hipótese
Além das diferenças de mensuração entre critérios econômicos e contábeis do
patrimônio, as regras contábeis vigentes ainda requerem que certos ativos sejam evidenciados
apenas em notas explicativas. Por não serem reconhecidos no patrimônio, são denominados
de off-balance sheets, ou itens fora do balanço, sendo exemplo os ativos objeto de contratos
de leasing operacional. A propósito, também para aproximar o valor do patrimônio à sua
essência econômica, o FASB e o IASB em conjunto aprovaram norma que obrigará, a partir
de 2018, o reconhecimento no arrendador do ativo e passivo derivado dos contratos de leasing
operacional. Pelo exposto, devem-se esperar diferenças importantes entre o valor econômico
do patrimônio físico e o seu respectivo valor contábil. Mas deve-se esperar que a parcela do
patrimônio físico reconhecida pelas regras contábeis seja mais relevante na formação do valor
da empresa do que o erro de mensuração, embora não haja condições de afirmar o mesmo,
considerando a hipótese um, com relação ao patrimônio intangível.
H2: os patrimônios contábil e intangível são mais relevantes, na média, do que os erros de
mensuração do patrimônio físico.
3.3. Terceira Hipótese
Esta hipótese decorre de uma combinação das argumentações das duas hipóteses
anteriores. Se for esperado que o patrimônio físico fosse mais relevante do que o patrimônio
intangível, na média, para o conjunto das empresas negociadas na BM&FBOVESPA
(hipótese um), e se também é esperado que a parte contabilmente mensurada do patrimônio
físico deve prevalecer em importância sobre os erros de mensuração do patrimônio físico,
apesar de não ser possível estabelecer antecipadamente uma hierarquia de importância do
patrimônio intangível para com os erros de mensuração (hipótese dois), então se deve esperar
que a parcela do patrimônio físico contabilmente reconhecida fosse mais relevante,
considerando-se o conjunto das empresas da amostra, do que a do patrimônio intangível, daí a
hipótese 3 a seguir, anunciada na forma alternativa.
H3: o patrimônio contábil é mais importante do que o patrimônio intangível, na média, para o
conjunto das empresas listadas na BM&FBOVESPA.
3.4 Modelo Econométrico
A ideia central desta pesquisa assume que o valor econômico da empresa é:
VEEit = PLit + EMit + PINit
(1)
Sendo a expressão (1) uma igualdade perfeita, sua transformação direta numa
regressão linear para a realização de testes empíricos implicaria em rejeitar o modelo para
qualquer coeficiente de resposta diferente de 1 para cada uma das três variáveis
independentes. A rejeição ocorreria não por falha conceitual do modelo, mas por limitações
na coleta de medidas objetivas e precisas para EM e PIN, já que essas duas variáveis não são
diretamente observáveis. Além disso, uma regressão linear diretamente com medidas em nível
de unidades monetárias, como são as dimensões das 4 variáveis da equação (1), geraria
estimadores não robustos, posto que todas as variáveis pudessem conter raízes unitárias já que
nenhuma delas é aleatória (Gujarati, 2010).
Para corrigir esse problema e transformar a identidade (1) numa especificação testável,
é suficiente mudar as variáveis para medidas de retorno e controlar por outras variáveis que
afetam o retorno, conforme apresentado no Modelo abaixo:
= + r
+
+ r
+
= + r
+
+ r
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Onde:
rit = retorno da ação, da empresa i no momento t.
rPINit = retorno sobre o patrimônio intangível, da empresa i no período t;
ROEit = retorno sobre o patrimônio líquido (returno on equity), da empresa i período t;
rEMit = retorno sobre o erro de mensuração, da empresa i no período t;
VCjit = variáveis de controle, da empresa i no período t;
.
it = erro aleatório, da empresa i no período t. Espera-se ≅ N (0;
3.6 Variáveis de Controle
O retorno das ações, a ser estimado pelo modelo econométrico da equação (2), pode
ser influenciado por muitas outras variáveis além das três variáveis que constituem o objeto
central desta pesquisa utilizando três variáveis de controle, descritas a seguir:
 Retorno do Mercado (rIBOV) – o IBOVESPA é uma proxy do mercado acionário como
um todo, por isso o preço de cada ação e, consequentemente o retorno da ação, co-varia
com o movimento do mercado.
 Índice EBIT (IEBIT) – o EBIT = earnings before interest and tax representa uma
aproximação do nível de geração de caixa operacional da empresa.
 Tamanho da empresa (Tam) – a variável Tamanho (Tam) também é uma proxy do mercado
acionário como um todo. Espera-se uma associação negativa com o VME, ou seja, quanto
maior a empresa, menor esta relação.
 Período (Dum_PER) – O período da amostra de 2005 a 2015 apresenta aspectos relevantes
pela ampliação de períodos de pesquisas anteriores, porém se torna uma limitação pelas
mudanças ocorridas nas informações contábeis ao longo destes 10 anos.
3.7 Operacionalização das Hipóteses
As 3 hipóteses serão testadas pelos coeficientes de resposta (estimadores) do modelo
de regressão linear em painel de dados apresentado na equação (2).
 Hipótese 1: o patrimônio físico é mais importante do que o patrimônio intangível, na
média, quando se considera o conjunto das empresas listadas na BM&FBOVESPA. Na
Equação 3, o patrimônio físico está representado pelas variáveis ROE e EM. Se esta
hipótese não for rejeitada, a soma dos coeficientes de ROE e EM deverá ser maior, em
significância estatística e em magnitude, do que o coeficiente de rPIN, isto é:
H1: (β2 + β3) > β1
(3)
 Hipótese 2: os patrimônios contábil e intangível são mais relevantes, na média, do que os
erros de mensuração do patrimônio físico. Na Equação 4, os patrimônios contábil e
intangível estão representados pelas variáveis ROE e rPIN. Se esta hipótese não for
rejeitada, os coeficientes isolados de ROE e rPIN deverão ser maiores, em significância
estatística e em magnitude, do que o coeficiente de EM, não sendo possível prever o sinal
do efeito conjunto dos dois elementos em relação ao erro de mensuração:
Teste 1: H2a: β1 > β3 ; e β2 > β3
(4)
Teste 2: H2b: (β1 + β2) ≠ β3
(5)
 Hipótese 3: o patrimônio contábil é mais importante do que o patrimônio intangível, na
média, para o conjunto das empresas listadas na BM&FBOVESPA. Na Equação 6, o
patrimônio intangível está representado pela variável rPIN e o patrimônio contábil pela
variável ROE. Se esta hipótese não for rejeitada, o coeficiente de rPIN deverá ser maior,
em significância estatística e em magnitude, do que o coeficiente de ROE, isto é:
H3: β2 > β1
(6)
3.8 Amostra de Dados
Todas as variáveis da amostra foram obtidas através da base de dados da
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Economática® em dados coletados das Demonstrações Financeiras das empresas, em suas
demonstrações consolidadas quando disponíveis, ajustados pela inflação do período
considerado até 31 de dezembro de 2015, último período completo considerado na amostra. A
pesquisa foi realizada por meio de dados das demonstrações contábeis pertencentes ao
período de 2005 a 2015, coletados no software Economática ®, referentes às ações das
empresas que compunham o índice IBOVESPA em setembro de 2016. Utilizou-se como
referência para as análises de séries temporais os trimestres dentro dos anos-base de 2005 a
2015. O cálculo da variação das variáveis de um período para outro foi considerado como
retorno desta variável através de operações matemáticas demonstradas nas fórmulas.
4 RESULTADOS
4.1 Estatísticas descritivas
Apuradas as variáveis que compõem o modelo, a primeira etapa do processo de análise
foi a apuração das estatísticas descritivas, sintetizadas na Tabela 1, a seguir:
Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis do Modelo (Equação 2).
Estatísticas
rPIN
ROE
rEM
rIBOV
IEBIT
Tam
Média
0,0003
2,5336
0,9834
0,1022
-0,0033
-0,0216
14,9742
Mediana
-0,0121
-0,0216
0,2596
-0,0281
0,0178
-0,0137
15,0296
Máximo
5,5802
12.039,51
6055,397
350,1029
0,2575
329,6302
19,9872
Mínimo
-1,0000
-964,51
-3915,728
-46,3394
-0,242
-305,7481
9,4271
Desv padrão
0,2688
180,2489
112,8089
6,5336
0,1030
9,3888
1,5956
Assimetria
4,3552
66,1990
25,8728
39,1319
-0,0944
0,7177
0,0411
Curtose
73,0491
4.423,56
2.179,458
1.946,831
2,6393
777,9912
3,3372
r é o retorno da ação da empresa “i” no trimestre “t”; rPIN é o retorno sobre o Patrimônio Intangível da empresa
“i” no trimestre “t”; ROE é o retorno sobre o Patrimônio Líquido da empresa “i” no trimestre “t”; rEM é o
retorno sobre o Erro de Mensuração da empresa “i” no trimestre “t”; rIBOV é o retorno do Mercado, no
trimestre t; IEBIT é a variação relativa do EBIT da empresa i no trimestre t; Tam é o tamanho da empresa i ao
fim do trimestre t, medido pelo logaritmo natural dos ativos totais.

Preliminarmente à estimação do modelo, foram adotados procedimentos no sentido de
verificar o atendimento às condições para assegurar a robustez dos achados. Confirmada a
condição de normalidade, foram avaliados e tratados os riscos de multicolinearidade e de
autocorrelação e de heterocedasticidade nos resíduos. Para avaliar o risco de
multicolinearidade foi elaborada a matriz de correlação entre as variáveis do modelo,
conforme apresentado na Tabela 2, a seguir. Considerando que a multicolinearidade é um
problema sério quando a correlação entre as variáveis independentes é maior que 0,8,
observa-se que a maior correlação obtida entre os pares regressores foi 0,3692 (r x rIBOV),
significando que o risco de multicolinearidade não é relevante para a estimação do modelo.
Tabela 2 – Matriz de correlação de Pearson entre as variáveis explicativas do Modelo (Equação 2).
r
rPIN
ROE
rEM
rIBOV
IEBIT
Tam
1
r
0,0179
1
rPIN
0,0202
-0,0006
1
ROE
0,2848
-0,0011
0,0014
1
rEM
0,3692
0,0302
-0,0184
0,0297
1
rIBOV
-0,0281
-0,0015
0,0043
-0,0006
-0,0135
1
IEBIT
-0,0163
-0,0036
0,0027
0,0084
-0,0216
0,0002
1
Tam
r é o retorno da ação empresa; rPIN é o retorno sobre o Patrimônio Intangível; ROE é o retorno sobre o
Patrimônio Líquido; rEM é o retorno sobre o Erro de Mensuração; rIBOV é o retorno do Mercado; IEBIT é a
variação relativa do EBIT; Tam é o tamanho da empresa.

O período da amostra de 2005 a 2015 apresenta aspectos relevantes pela ampliação de
pesquisas anteriores, mas por outro lado se torna uma limitação pelo histórico de informações
e pelas mudanças ocorridas nas informações contábeis ao longo do período, que quando
testadas na forma de uma variável Dummy resultou significante a 2,54% para o modelo,
conforme pode ser observado na Tabela 3 que apresenta a regressão.
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4.2 Análise da Regressão
Na estimação do modelo (Equação 2) com o uso de dados em painel e o método dos
mínimos quadrados ordinários foram identificadas evidências de autocorrelação nos resíduos,
apesar das variáveis independentes e dependentes terem sido apuradas pela variação entre os
períodos, sendo transformadas em variáveis aleatórias conforme apresentado na metodologia.
Para lidar com esse problema e evitar o risco de multicolinearidade foram desprezadas as
estimações pelo método OLS, optando-se por utilizar parâmetros robustos, com o uso da
matriz de covariância de White. Considerando essas definições, foram promovidas três
estimações do modelo (Equação 2), com dados em painel, sem controle dos efeitos e
combinando o uso de efeitos fixos e efeitos aleatórios, todos com correção pela matriz de
covariância de White, para gerar parâmetros mais robustos. Para a escolha entre efeitos fixos
e aleatórios, conforme apresentado na metodologia, foi realizado o teste de Hausman para
avaliar os efeitos mais ajustados ao modelo. Para que este teste possa ser analisado, a
regressão não pode estar corrigida pela matriz de White. Os três testes com significância
estatística utilizaram esta correção, não sendo possível obter significância no Teste de
Hausman. Os resultados significantes das regressões estão sintetizados na Tabela 3, a seguir.
Tabela 3 – Estimação do modelo (Equação 2)
Modelo testado

a) Método: Pooled Least
Squares com correção de
White

b) Método: Pooled Least
Squares com correção de
White e Efeitos Fixos
Seccionais
Coeficiente
Prob.
-0,000956
0,9573
1,49E-05
0,0189**
0,00051
0,0168**
0,01100
0,0001***
0,92373
0,0000***
-0,00074
0,0190**
0,00234
0,8482
-0,04017
0,0088***
0,23690
0,19840

c) Método: Pooled EGLS
(Cross-section
random
effects) com correção de
White
Coeficiente
Prob.
0,00967
0,8399
1,41E-05
0,0941*
0,00057
0,0003***
0,01180
0,0002***
0,91964
0,0000***
-0,00080
0,0318**
0,00073
0,8206
-0,03317
0,0318**
0,19356
0,19149

Variável
Coeficiente
Prob.
Const
1,35E-05
0,0892*
rPIN
0,00059
0,0001***
ROE
0,01180
0,0002***
rEM
0,91953
0,0000***
rIBOV
-0,00081
0,0266**
IMEBIT
0,00136
0,0006***
TAM
-0,03243
0,0000***
Dummie_Per
0,19228
R2
R2 Ajustado
0,19136
Durbin
1,88680
1,99593
1,89834
Watson
Akaike
0,21838
0,25533
Schwarz
0,22702
0,57261
Estatística F
6,15325
181,3482
F (p-valor)
0,00000
0,0000
Número de entidades incluídas: 250 – Períodos incluídos: 44 trimestres – Observações válidas (desbal.): 5.331
r é o retorno da ação empresa; rPIN é o retorno sobre o Patrimônio Intangível; ROE é o retorno sobre o
Patrimônio Líquido; rEM é o retorno sobre o Erro de Mensuração; rIBOV é o retorno do Mercado; IEBIT é a
variação relativa do EBIT; Tam é o tamanho da empresa.
Nível de Significância: *** 1%; ** 5%; * 10%. P-valores entre parênteses.

Os resultados revelaram que existe associação positiva e estatisticamente relevante
entre o valor econômico da empresa, aqui representado pelo retorno da ação da empresa “i”
no trimestre “t” e as variáveis de interesse rPIN, ROE e rEM. É importante observar que o
menor valor está no modelo sem efeitos (“a”) da Tabela 4. Considerando também o critério
Bayesiano de Schwarz, o menor valor observado também está no Método: Pooled Least
Squares com correção de White. (Gujarati; 2010, Pg. 891) O modelo, apesar de também ser
significativo, foi utilizado na aplicação do Teste de Hausman. Estes resultados apresentaram
relação positiva e significante entre o Valor de Mercado das Empresas e o Patrimônio Físico,
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Erros de Mensuração e Patrimônio Físico.
4.3 Hipótese 1: Patrimônio Tangível mais Erros de Mensuração versus Patrimônio
Intangível
Substituindo pelos valores encontrados nos modelos:
a)
H1: (0,00059 + 0,01180) > 0,0000135 => 0,1239 > 0,0000135
b)
H1: (0,00051 + 0,01100) > 0,0000149 => 0,1151 > 0,0000149
(7)
c)
H1: (0,00057 + 0,01180) > 0,0000141 => 0,1237 > 0,0000143
Esta hipótese confirma as expectativas de que o mercado precifica positivamente o
patrimônio físico, sendo considerado mais importante do que o patrimônio intangível, na
média, quando se considera o conjunto das empresas listadas na BM&FBOVESPA. Esses
resultados corroboram com os estudos de Knott, Bryce e Posen (2003) que conclui que o
processo de acumulação de ativos intangíveis por si só não é um mecanismo de isolamento no
mercado. Estes resultados podem ser considerados contrários ao estudo de Lev (2001), pois os
investimentos em ativos intangíveis não foram mais relevantes para o valor de mercado das
empresas, evidenciando que os investimentos na Patrimônio Intangível não foram capturados
pelo mercado para a precificação das ações.
4.4 Hipótese 2: patrimônio físico e intangível versus erros de mensuração
Substituindo pelos valores encontrados nos modelos:
a)
H2a: 0,0000135 < 0,01180 e 0,00059 < 0,01180
b)
H2a: 0,0000149 < 0,01100 e 0,00051 < 0,01100
(8)
c)
H2a: 0,0000141 < 0,01180 e 0,00057 < 0,01180
Portanto rejeita-se a Hipótese 2 e não se aplica a segunda parte do teste. Com base
nesta hipótese os erros de mensuração do patrimônio físico são mais importantes que os
patrimônios contábil e intangível, na média, para o conjunto das empresas listadas na
BM&FBOVESPA. Este resultado contraria a hipótese de pesquisa, pois o resultado esperado
não seria uma relevância maior para os erros de mensuração. Uma das explicações para esse
resultado inesperado pode decorrer da já comentada grande volatilidade do patrimônio
intangível entre as empresas e no período amostral considerado. Este resultado corrobora com
Lev (2001) ao considerar que as deficiências de informação sobre bens intangíveis são o
resultado de falhas de contabilidade no tratamento de itens de despesas e itens capitalizados,
tratadas como os Erros de Mensuração. Este resultado pode representar a necessidade de
maiores investigações sobre proxies adequadas para o tratamento dos erros de mensuração,
pois ao se fazer um estudo comparativo que utilize informações de empresas em períodos com
diferentes normas contábeis, relevantes para o modelo conforme pode ser observada pela
variável de controle Dum_Per, informações como os ativos intangíveis, que em determinado
momento tinham um tratamento mais restritivo ao reconhecimento, e em outro momento
ampliou esta possibilidade, pode ser tratado, na mesma empresa, hora como erro de
mensuração, hora como patrimônio físico.
4.5 Hipótese 3: patrimônio contábil versus patrimônio intangível
Substituindo pelos valores encontrados no modelo (a):
a)
H3: 0,00059 > 0,0000135
b)
H3: 0,00051 > 0,0000149
(9)
c)
H3: 0,00057 > 0,0000141
Com base nesta hipótese, o patrimônio contábil é mais importante do que o patrimônio
intangível, na média, para o conjunto das empresas listadas na BM&FBOVESPA. Este
resultado é contrário aos estudos de Lev (2001) ao atribuir ao patrimônio tangível maior
relevância sobre o valor da empresa, pois os ativos físicos se transformariam brevemente em
commodoties cabendo ao patrimônio intangível os retornos acima do normal. Por outro lado,
corrobora os resultados identificados por Zago, Mello e Rojo (2013), ao evidenciaram que a
intangibilidade das empresas não apresenta influência significativa sobre o desempenho das
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empresas. Ainda está alinhado com o estudo realizado por Salaberry (2016) ao identificar o
que ocorreu com os intangíveis e o valor de mercado das empresas brasileiras na crise
financeira de 2008 e fornecer evidências empíricas da relação entre os intangíveis e o valor de
mercado das empresas, concluindo que não foi possível obter evidências que os ativos
intangíveis não reconhecidos influenciam o valor de mercado das empresas.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As hipóteses de pesquisa que direcionaram os testes empíricos se fundamentaram nas
diferenças entre os critérios econômico e contábil de mensuração, pois o patrimônio líquido
contábil não captura todo o patrimônio físico, referente às decisões gerenciais já
implementadas existindo, portanto, um erro de mensuração. Os testes empíricos, que tiveram
por base as informações trimestrais de 2005 a 2015 das empresas que compõem o índice
IBOVESPA, confirmaram através dos testes realizados que existe associação positiva e
estatisticamente relevante entre o valor econômico da empresa representado pelo retorno da
ação da empresa “i” no trimestre “t” e as variáveis de interesse rPIN, ROE e rEM.
Conforme apresentado nos resultados, confirmou a primeira hipótese da pesquisa ao
confirmar as expectativas de que o mercado precifica positivamente o patrimônio físico, e que
o patrimônio físico pode ser considerado mais importante do que o patrimônio intangível, na
média, quando se considera o conjunto das empresas listadas na BM&FBOVESPA. Isto
significa que as ideias e planos que os gestores já implementaram nas empresas, ou que já
chegaram ao nível físico, como resultado de transações concretas de troca de ativos, são
economicamente mais relevantes que as intenções ainda não implementadas.
Um fator relevante é que o patrimônio intangível é muito condicionado às
características do negócio e ao seu ciclo de maturidade, desde um momento inicial quando
quase tudo é intangível pelos planos e intenções até o momento de extremo oposto quando
todo o patrimônio é físico, no momento da venda. Com base nos resultados, pode-se entender
que na média as empresas estão em um período de continuidade estável, pois o patrimônio
físico prevaleceu sobre o patrimônio intangível.
É necessário diferenciar que neste estudo que, apesar da utilização da terminologia
ativos intangíveis quase como um sinônimo de patrimônio intangível, o conceito contábil de
ativo intangível, buscou-se ampliar este entendimento para se alcançar o conceito do
patrimônio intangível ou G genuíno, baseado no entendimento do GECON (seção 2.1.3), em
que as ideias, decisões e planos dos administradores são a base da formação do valor
econômico da empresa que supera o valor do patrimônio físico ou valor contábil.
Neste estudo não foi possível explorar em profundidade os diversos tipos de ativos
intangíveis que, apesar de estar registrados na contabilidade e foram tratados como patrimônio
físico neste estudo, tem características específicas, como o caso das marcas, softwares
desenvolvidos internamente, obtidos em concessões e oriundos de combinações de negócios.
São valores muito relevantes e merecem um tratamento diferenciado dos demais itens do
patrimônio físico, sendo esta uma recomendação para estudos futuros. De forma similar a
estudos anteriores, observou-se que o patrimônio intangível por si só não é mecanismo de
destaque no mercado e que muitas vezes não há uma compreensão plena da sua capacidade de
geração de riqueza. Porém, este resultado contraria os estudos de Lev (2001) ao não conseguir
demonstrar que os investimentos em ativos intangíveis têm mais impacto no valor de mercado
das empresas que os investimentos do patrimônio físico.
O G genuíno na forma do Patrimônio Intangível poderia atender as características de
ser um ativo por ser mensurável e passível de reconhecimento, porém os normativos atuais
não são plenamente atendidos para o seu reconhecimento. Apesar se ser possível reconhecer
um futuro benefício econômico, medido a partir do fluxo de caixa futuro da empresa, não se
caracteriza como resultado de um evento passado, associado à decisão dos administradores
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que está sendo implementada. É importante salientar os diversos momentos de evolução da
contabilidade no tratamento das operações, desde o período anterior ao IFRS, com uma visão
mais de passado, sem considerar os aspextos econômicos das trasações, até uma mudança de
paradigma e de mensuração de diversas transações econômicas utilizando critérios de valor
justo. É preciso reconhecer a evelução que está ocorrendo para rebater críticas ao tratamento
pelo valor histórico das transações, demonstrando que houve evolução em alguns casos,
apesar de ainda haver um longo caminho a ser trilhado.
Reconhecendo que é mais relevante para o mercado que os ativos e passivos se
aproximem de uma ideia de valor e não de custo, os principais órgãos normatizadores da
prática contábil mundial, como o FASB e o IASB, se movem progressivamente para
estabelecer padrões contábeis de mensuração alinhados a critérios econômicos, como é o caso
do valor justo (fair value) para representar ativos e passivos. Contudo, o critério de valor justo
é restrito somente a alguns ativos e passivos monetários, aplicando-se aos elementos não
monetários apenas quando o custo destes for maior do que os seus valores recuperáveis
esperados, quando então é requerido uma redução do custo e um consequente reconhecimento
de uma perda se a redução ocorrer num ativo ou um ganho quando a redução se referir a um
passivo.
O resultado obtido nas hipóteses de pesquisa demonstra que existem diferenças de
mensuração entre critérios econômicos e contábeis do patrimônio, que as regras contábeis
vigentes ainda requerem que certos ativos sejam evidenciados apenas em notas explicativas
sem serem reconhecidos no patrimônio, como por exemplo os ativos objeto de contratos de
leasing operacional, sendo este um dos fatores das diferenças entre o valor econômico do
patrimônio físico e o seu respectivo valor contábil, e uma das causas dos erros de mensuração
do patrimônio físico. Os resultados dos testes também apresentam a relevância dos erros de
mensuração ao considerar as deficiências de informação sobre bens intangíveis são o
resultado de falhas de contabilidade no tratamento de provisões, itens de despesas e itens
capitalizados.
Com base nestas conclusões, ficou demonstrada a importância relativa dos
patrimônios físico e intangível na formação do valor econômico da empresa, ambos
apresentando uma relação positiva, porém com uma maior participação do patrimônio físico,
destacando-se os erros de mensuração do patrimônio físico. A continuidade destes estudos
indica a necessidade de análise das empresas por segmentos ou por outras formas de
agrupamentos, que permita diferenciar e observar o comportamento das variáveis em
empresas inovadoras e baseadas em novas tecnologias, onde o patrimônio intangível poderia
prevalecer sobre o patrimônio físico. Também em relação aos erros de mensuração do
patrimônio físico, o resultado enfatiza a necessidade de continuidade da pesquisa, para
identificar outras proxies o patrimônio intangível e para o erro de mensuração do patrimônio
físico, considerando a segregação entre empresas, segmentos e períodos apresentadas
anteriormente. Somente com novos estudos será possível superar algumas restrições dos
resultados em apresentar a percepção do mercado a partir de informações contábeis, gastos
com pesquisa e desenvolvimento, fortalecimento da marca da empresa, divulgação de
relatórios gerenciais de desempenho, divulgação de resultados aos investidores, informações
divulgadas na mídia exemplificando algumas das ideias e intenções da gestão da empresa,
contribuído para o avanço da literatura sobre os determinantes do valor econômico das
empresas em relação ao valor do patrimônio físico ou valor contábil.
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