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Com a evolução dos negócios, os elementos intangíveis passaram a ter destaque na determinação do 
valor das empresas. Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é verificar se há variação na 
conformidade do disclosure obrigatório dos ativos intangíveis nas empresas listadas nos Níveis 
Diferenciados de Governança Corporativa (NDGC) e nas companhias auditadas por big four e pelas 
demais firmas de auditoria. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. Os dados 
foram levantados por meio de um checklist baseado no CPC 04 (R1) e analisado com a aplicação da 
análise de conteúdo. Os resultados apontam que: (i) Há variações do disclosure obrigatório do ativo 
intangível entre os NDGC, sendo o Nível 1 o que apresentou o maior nível de disclosure, seguido pelas 
empresas do Novo Mercado, e, por fim, pelas empresas do Nível 2; (ii) Na sequência, observou-se que as 
empresas auditadas por big four apresentaram um nível de disclosure mais alto em comparação às 
empresas auditadas pelas demais firmas de auditoria; (iii) Por fim, através do comparativo entre as 
empresas nos NDGC e as firmas de auditoria, a pesquisa validou que as empresas dos NDGC 
apresentaram variações na conformidade do disclosure obrigatório dos ativos intangíveis e que estas 
variações estão em congruência com o fato de a companhia ser auditada por big four. Então, neste 
estudo, percebeu-se variações na conformidade do disclosure obrigatório dos ativos intangíveis entre os 
NDGC e que estas variações estão em conformidade com o fato de as companhias serem auditadas por 
big four. 
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Nível de disclosure do ativo intangível e sua relação com a governança corporativa e a 

auditoria independente 

 

Resumo 

Com a evolução dos negócios, os elementos intangíveis passaram a ter destaque na 

determinação do valor das empresas. Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é verificar 

se há variação na conformidade do disclosure obrigatório dos ativos intangíveis nas empresas 

listadas nos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa (NDGC) e nas companhias 

auditadas por big four e pelas demais firmas de auditoria. Trata-se de um estudo descritivo com 

abordagem quantitativa. Os dados foram levantados por meio de um checklist baseado no CPC 

04 (R1) e analisado com a aplicação da análise de conteúdo. Os resultados apontam que: (i) Há 

variações do disclosure obrigatório do ativo intangível entre os NDGC, sendo o Nível 1 o que 

apresentou o maior nível de disclosure, seguido pelas empresas do Novo Mercado, e, por fim, 

pelas empresas do Nível 2; (ii) Na sequência, observou-se que as empresas auditadas por big 

four apresentaram um nível de disclosure mais alto em comparação às empresas auditadas pelas 

demais firmas de auditoria; (iii) Por fim, através do comparativo entre as empresas nos NDGC 

e as firmas de auditoria, a pesquisa validou que as empresas dos NDGC apresentaram variações 

na conformidade do disclosure obrigatório dos ativos intangíveis e que estas variações estão 

em congruência com o fato de a companhia ser auditada por big four. Então, neste estudo, 

percebeu-se variações na conformidade do disclosure obrigatório dos ativos intangíveis entre 

os NDGC e que estas variações estão em conformidade com o fato de as companhias serem 

auditadas por big four. 

 

Palavras-chave: Disclosure; Governança Corporativa; Auditoria Externa; Ativos Intangíveis; 

B3.  

1 INTRODUÇÃO 

O processo de adoção às normas internacionais de contabilidade advinda do 

International Accounting Standards Board (IASB) acarretou um maior reconhecimento dos 

ativos intangíveis identificáveis, refletindo sobre as contas patrimoniais e de resultado das 

empresas (Botinha & Lemes, 2013; Martins & Brasil, 2008; Soderstrom & Sun, 2007).  

Dada a harmonização contábil e para fins dessa pesquisa, destaca-se o Pronunciamento 

Técnico CPC 04 (R1, 2010) – Ativos Intangíveis, o qual tem como objetivo definir o tratamento 

contábil dos ativos intangíveis e especificar como mensurar o seu valor contábil. Com isso, a 

mensuração desses ativos e a sua representatividade no valor de mercado das companhias, assim 

como o adequado disclosure desses ativos aos stakeholders e shareholders, passou a ser uma 

exigência dentre os diversos desafios modernos das empresas que precisam sobreviver em um 

mercado cada vez mais competitivo (Marion, 2001). O termo disclosure é definido como o 

processo pelo qual as empresas evidenciam suas práticas contábeis, permitindo aos usuários a 

avaliação de sua situação patrimonial e econômica, possibilitando inferirem sobre projeções 

futuras (Marion, 2001). 

Após a adoção das normas internacionais de contabilidade houve um incremento do 

reconhecimento dos ativos intangíveis, em sua totalidade, ademais, o seu reconhecimento está 

positivamente relacionado com os preços de negociação das ações das empresas (Filho et al., 

2013). Nesse sentido, a evidenciação dos ativos intangíveis na constituição patrimonial da 

companhia traz benefícios econômicos para as empresas ações, reforçando a percepção de que 

o ambiente econômico das companhias com características baseadas em conhecimento e 

tecnologias vem mantendo suas vantagens competitivas e aumentando o valor das ações 

(Medrado et al., 2016). 

Adicionalmente, conforme observado por Nardi e Nakao (2008), a adesão aos NDGC 

tende a interferir positivamente na imagem institucional das empresas que adotam e seguem as 
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regras estabelecidas nesses níveis, pois essas empresas sinalizam ao mercado a atenção à adoção 

de melhorias nas práticas de governança corporativa, o que, por sua vez, deve proporcionar um 

maior disclosure das transações da companhia por meio de uma divulgação informacional de 

melhor qualidade (Bushman & Smith, 2001; Lopes et al., 2010; Neto, 2010), e, como 

consequência, aumenta a confiança e a disposição dos investidores em adquirirem as suas ações 

e pagarem um preço melhor por elas, e com esses níveis mais elevados de práticas de 

governança corporativa pode-se aumentar o impacto positivo no valor das empresas (Lameira 

et al., 2006). 

Além disso, a adequada divulgação da informação contábil é um elemento que auxilia 

a redução da assimetria informacional e, portanto, proporciona um ambiente de maior confiança 

e segurança aos shareholders e stakeholders no tocante à tomada de decisão financeira (Healy 

& Palepu, 2001; Peleias, 2017). Nesse cenário, percebe-se a relevância da auditoria 

independente, uma vez que ela busca reduzir o problema de assimetria informacional e 

incentivos conflitantes entre insiders e outsiders, além de tratar-se de um mecanismo externo 

de governança corporativa (Braunbeck, 2010). Percebe-se, ainda, uma variação na qualidade 

da informação contábil ao compararmos as companhias auditadas pelas big four, representadas 

pela Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG e PricewaterhouseCoopers, em 

detrimento das demais firmas de auditoria (Healy & Palepu, 2001; Peleias, 2017; Sant’ana, 

2019). 

Diante desse contexto e dada a relevância dos ativos intangíveis para as companhias e, 

ainda, em consonância com a governança corporativa e as firmas de auditoria independente, 

apresenta-se o seguinte questionamento: Há variação na conformidade do disclosure 

obrigatório dos ativos intangíveis - CPC 04 (R1, 2010) nas empresas listadas nos NDGC, e essa 

diferença também é visualizada nas companhias auditadas por big four e pelas demais firmas 

de auditoria?  

Assim, o presente estudo tem como objetivo geral verificar se há variação na 

conformidade do disclosure obrigatório dos ativos intangíveis - CPC 04 (R1, 2010) nas 

empresas listadas no NDGC, nas companhias auditadas por big four e pelas demais firmas de 

auditoria. Como objetivos específicos, apresenta-se: (1) Verificar as variações do disclosure 

obrigatório do ativo intangível entre os segmentos especiais de boas práticas de governança 

corporativa; (2) Investigar se há diferenças no disclosure obrigatório do ativo intangível entre 

empresas auditadas por big four e auditadas pelas demais firmas da auditoria; (3) Analisar a 

relação entre o disclosure, as boas práticas de governança corporativa e as firmas de auditoria. 

A justificativa desse estudo é respaldada na relevância que o grupo dos ativos 

intangíveis tem nas companhias e, consequentemente, a necessidade de as companhias 

adotarem melhores práticas de gestão e de disclosure dos ativos intangíveis. Conforme 

constataram Schmidt e Santos (2003), o tratamento contábil dos intangíveis é um assunto 

significativo e que há necessidade de um esforço adicional por meio de pesquisas, 

experimentações e, especialmente, da harmonização de normas internacionais que busquem 

melhorar o tratamento contábil para os ativos intangíveis, assim, tornou-se imprescindível a 

verificação do tratamento dado pelas companhias a esses ativos.  

Nesse contexto, a representatividade dos intangíveis no patrimônio das companhias é 

um tema abordado na literatura, no entanto, ainda há a necessidade de trabalhos que verifiquem 

se as empresas brasileiras estão evidenciando todas as informações apresentadas pelo CPC 04 

(R1, 2010), que envolvem critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação dos 

intangíveis. Dessa forma, o estudo apresenta contribuição para a academia e se diferencia ao 

investigar, em conjunto, o disclosure obrigatório do ativo intangível nas empresas participantes 

dos NDGC e a sua relação com as companhias auditadas por big four e as demais firmas de 

auditoria.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção apresenta contribuições teóricas que possibilitem a compreensão e análise 

dos dados do presente estudo. Neste sentido, aborda temas relativos à ativos intangíveis, 

governança corporativa, auditoria independente e a relação destes tópicos com o disclosure. 

Além disso, apresenta alguns estudos anteriores relacionados ao tema da pesquisa. 

 

2.1 Ativos Intangíveis e Disclosure 

Por definição, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2, 2019), ativo é 

um recurso econômico presente controlado pela entidade, sendo composto por bens corpóreos 

e bens não corpóreos, assim classificados como tangível e intangível. Neste sentido, conforme 

discorre o CPC 04 (R1, 2010), que foi transcrito do Intangible Assets (IAS) 38, os ativos 

intangíveis são recursos não monetários e sem substância física, dessa forma, estes ativos se 

referem aos bens que não se pode tocar nem se pode perceber, constituindo-se, por exemplo, 

por marcas, patentes, capacidade de inovação, capital humano e afins. 

 Os ativos intangíveis são ativos de difícil mensuração, afinal, ativos como marcas e 

patentes, direitos autorais e licenças, são representados apenas por meio de direitos conferidos 

a alguém, representando vantagens que não são especificamente identificáveis, então, seja qual 

for a maneira pela qual tentamos mensurar, vamos perceber que há grande dificuldade de chegar 

ao seu valor certo (Belém & Marques, 2012; Muhammadi et al., 2016). 

 A recente onda de interesse sobre os ativos intangíveis também está relacionada à 

combinação de duas forças econômicas: a competição intensificada entre as empresas e o 

desenvolvimento da tecnologia da informação, elevando a competição entre as empresas, 

estreitando margens, exigindo qualidade e forçando as empresas a diferenciarem-se de seus 

concorrentes, com isso, esses ativos passaram a ser um grupo do balanço patrimonial de suma 

importância para a empresa (Boulton et al., 2001; Flamholtz, 1985; Edvinsson & Malone, 1998; 

Nonaka & Takeuchi, 1997; Sveiby, 1997). 

Nakamura (2001) também mostra que nos últimos 40 anos os ativos intangíveis como 

proporção do PIB dos Estados Unidos (EUA) mais do que duplicou, passando de 4,4% para 

10%, representando no ano 2000, investimentos de, pelo menos, U$ 1,1 trilhão, quase um terço 

dos ativos corporativos do país, o que demonstra que o ritmo de mudança da economia do EUA 

provavelmente continuará a ser rápido, e que isso provavelmente manterá as avaliações das 

ações do mercado de ações subindo em ritmo forte. Tendências semelhantes foram identificadas 

em outros países, como Finlândia (Jalava et al., 2007), Holanda (Rooijen-Horsten et al., 2008), 

Itália (Bontempi & Mairesse, 2008), Japão (Fukao et al., 2009; Miyagawa & Kim, 2008) e 

Reino Unido (Marrano et al., 2009). 

Portanto, o reconhecimento do capital intangível nas empresas gera mudanças 

significativas na taxa média de crescimento das companhias (Corrado et al., 2005). Porém, 

mesmo que as empresas estejam obrigadas legalmente a realizar o disclosure devido dos ativos 

intangíveis, poucas empresas realizam 100% de evidenciação dos ativos intangíveis conforme 

as normas definidas no CPC 04 (R1, 2010) (Baumann & Nier, 2004; Handa & Linn, 1993). 

 

2.2 Governança Corporativa e Disclosure 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2015), a governança 

corporativa é o sistema que dirige e monitora as companhias, envolvendo os relacionamentos 

entre acionistas-cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e 

conselho fiscal. A Cartilha de Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa (CVM, 

2002) amplia o conceito de governança corporativa, informando que é o conjunto de práticas 

que otimizam o desempenho da companhia, envolvendo, principalmente, a transparência, a 

equidade de tratamento dos acionistas e a prestação de contas.  
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Nesse sentido, a governança corporativa pode contribuir para um correto cumprimento 

das regulamentações contábeis, as quais envolvem o reconhecimento e a mensuração dos 

intangíveis, e ,as boas práticas de governança corporativa, têm contribuído, em diversos países, 

para a adoção correta das novas regulamentações contábeis sobre intangíveis, portanto, 

elevando os padrões de qualidade das informações e assegurando uma melhor comunicação 

com investidores sobre a implantação e desempenho desses ativos (Kent & Stwart, 2008).  

A adoção de práticas de governança corporativa contribui para o acesso a informações 

de qualidade sobre a empresa, haja vista que estas práticas são estabelecidas por meio de um 

sistema eficaz que garante uma boa administração, a partir da formalização de conceitos 

adequados e úteis, contribuindo para o fortalecimento do mercado de capitais (Andrade & 

Rossetti, 2014). Ademais, companhias com boas práticas de governança corporativa e a 

auditoria elevam o nível do disclosure dos ativos intangíveis (Costa et al., 2007; Lanzana, 2004; 

Lima, 2009; Maia et al., 2011; Malacrida & Yamamoto, 2006). 

Entre as maiores empresas brasileiras listadas nos diversos setores econômicos da B3, 

aquelas com maior conformidade quanto ao disclosure obrigatório dos ativos intangíveis, em 

relação ao índice de conformidade com o CPC 04 (R1, 2010), costumam ser as que 

apresentaram melhores práticas de governança corporativa, conforme estudo realizado por 

Moura et al. (2014). Assim, a governança corporativa pode contribuir para um correto 

cumprimento das regulamentações contábeis, as quais envolvem o reconhecimento e a 

mensuração dos intangíveis, e, ainda, no monitoramento dos valores investidos na aquisição de 

novos intangíveis (Kent & Stewart, 2008), sendo o nível de evidenciação também influenciado 

pela participação da empresa nos NDGC (Coffee, 1999; Malacrida & Yamamoto, 2006). 

A adesão de boas práticas de governança corporativa nas companhias ajuda a fornecer 

transparência na divulgação de informações (Aguilera et al., 2015), assim como reduz conflitos 

entre gestores e investidores na medida em que os interesses ficam menos conflitantes por meio 

da apresentação de um maior disclosure, bem como ao fornecer uma maior confiabilidade no 

repasse de informações para a tomada de decisão (Neto, 2010; Vilhena & Camargos, 2015). 

Os NDGC da B3 foram criados no ano 2000, com o objetivo de fornecer um ambiente 

de negociação que promovesse o interesse dos investidores e a valorização das empresas (B3, 

2020). As companhias classificadas no Nível 1 comprometem-se, principalmente, a introduzir 

melhorias na prestação de informações ao mercado e promover a dispersão acionária, enquanto 

aquelas listadas no Nível 2 comprometem-se a também cumprir as exigências estabelecidas 

para o Nível 1 e, adicionalmente, adotam um conjunto de regras mais amplo de práticas de 

governança corporativa, priorizando e ampliando os direitos dos acionistas minoritários (B3, 

2020). 

O Novo Mercado é um segmento destinado às empresas para negociação de ações 

lançadas por elas próprias, desde que se comprometam a adotar medidas de governança 

corporativa além daquelas exigidas pela legislação brasileira (B3, 2017). Segundo a B3 (2017), 

a premissa básica do Novo Mercado é de que a valorização e a liquidez das ações são 

influenciadas positivamente pelo grau de segurança oferecido pelo direito concedidos aos 

acionistas e pela qualidade das informações prestadas pelas companhias. 

Com isso, comparando os níveis da B3, percebe-se que o Novo Mercado atende as 

exigências de uma boa governança fazendo com que as empresas tenham as ferramentas que 

asseguram o controle dos proprietários sobre a gestão, eliminem o problema de concentração 

de poder e adotem a transparência, prestação de contas e equidade como linhas básicas de gestão 

(Santander, 2010). 

 

2.3 Auditoria Externa e Disclosure 

Nos últimos anos a academia tem estudado diferentes mecanismos externos de 

governança corporativa, entre eles destaca-se a auditoria externa (Aguilera et al., 2015; Bednar 
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et al., 2013; Bueno et al., 2018; Dyck et al., 2008; Rahman et al., 2019). Um relatório de 

auditoria independente não modificado assegura que as demonstrações financeiras estão livres 

de distorções relevantes em virtude de fraudes ou erros e que foram apresentadas em 

conformidade com as normas vigentes, conseguindo, assim, aumentar a confiabilidade dos 

usuários sobre as informações contábeis, trazendo uma maior segurança sobre o retorno de 

investimentos  para acionistas tanto no curto como no longo prazo (Bueno, 2018).  

A Resolução 820/1997 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), descreve que a 

auditoria independente é constituída por procedimentos técnicos que visam a emissão do 

parecer do auditor de que as demonstrações contábeis estão adequadas conforme os Princípios 

de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade e, no que for pertinente, a legislação 

específica (CFC, 2021).  

Assim, as empresas de auditoria possuem um importante papel no estabelecimento de 

bons níveis de governança corporativa e fatores como a auditoria são apontados como variáveis 

que dão suporte e maior transparência no disclosure das sociedades abertas (Zhou et al., 2018). 

Big four é o conceito utilizado para se referir as quatro grandes empresas de auditoria, 

a saber: Delloite, KPMG, Ernest Young e PriceWatherhouse e a diferença entre uma firma big 

four e as outras firmas de auditoria está na expertise, técnicas utilizadas em diversos países e 

setores, que aprimoram a percepção dos auditores para algumas decisões que afetam o resultado 

das firmas (Leventis & Caramanis, 2005).  

As grandes firmas de auditoria fornecem serviços de alta qualidade devido à grande 

habilidade de monitoramento (Watts & Zimmerman, 1986).  Ademais, firmas de auditoria 

multinacionais (big four) possuem alta qualidade em suas atividades (Leuz & Verrechia 2000) 

e se destacam por possuir mais recursos e profissionais altamente capacitados, além do interesse 

em preservar a reputação das suas marcas (Leventis & Caramanis, 2005; Palmrose, 1986). 

Adicionalmente, uma companhia ao contratar uma firma de auditoria big four, sinaliza 

ao mercado que sua contabilidade será colocada à expertise de auditores treinados em grandes 

corporações, podendo aumentar a reputação da companhia, pois, assim, os executivos serão 

mais bem avaliados em suas decisões contábeis (Stigler, 1961). Com isso, sabendo que a partir 

de 2008, tornou-se obrigatória a adoção do CPC 04 – Ativo Intangível, por parte das 

companhias abertas brasileiras, conforme a Deliberação CVM nº. 553/2008, a aplicação desse 

pronunciamento requer conhecimento técnico apurado para as empresas que a colocaram em 

prática e aos auditores que emitiram o julgamento de sua conformidade com as exigências 

legais, como o disclosure obrigatório do ativo intangível (Bomfim et al., 2014).  

A vista disso, a escolha da firma de auditoria externa para analisar os relatórios 

financeiros da companhia pode influenciar na credibilidade acerca das demonstrações contábeis 

das empresas junto ao investidor e assegura, inclusive, maior confiança no cenário 

internacional, e, ainda, como consequência, os usuários da informação podem se sentir mais 

confiantes em sua tomada de decisão financeira quando se deparam com companhias auditadas 

por big four, visto a elevada qualidade de seus serviços e a reputação delas (Bonfim et al., 

2014). 

 

2.4 Estudos semelhantes 

Uma vez que é relevante um estudo aprofundado sobre o tema e para fins dessa pesquisa, 

a seguir são relacionadas diferentes pesquisas com similaridade no estudo proposto, destacando 

suas contribuições e resultados, os quais foram utilizados como base para o presente estudo, 

dispondo estudos nacionais e internacionais que analisaram o disclosure do ativo intangível no 

patrimônio das companhias e a sua relação com a governança corporativa e com as firmas de 

auditoria. São eles: Antunes et al., (2009), Barcellos (2011), Cunha et al. (2010), Lopes et al. 

(2014), Mazzioni et al. (2014), Silva e Costa (2016), Moura et al. (2014) e Maia et al. (2011). 
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O estudo de Antunes et al., (2009) teve como objetivo principal conhecer o grau de 

aderência das companhias abertas brasileiras listadas na Bovespa no segmento do Novo 

Mercado, em relação às alterações introduzidas pela nova legislação quanto aos Ativos 

Intangíveis referente ao exercício social de 2008. Os resultados mostraram que ainda há certa 

dificuldade na interpretação do CPC 04, visto que um percentual não desprezível (12% das 

empresas) classificou seus intangíveis de forma incorreta. Entretanto, de forma geral, os 

resultados do estudo revelaram uma saudável intenção por parte dos gestores das empresas 

analisadas em se adequar ao novo contexto legal, mas, também, certa dificuldade na sua 

aplicação. 

Barcellos (2011) verificou o grau de aderência ao Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) 

após analisar os demonstrativos dos anos de 2009 e 2010 de 15 empresas que integravam o 

Índice Bovespa, e constatou que a média do Índice de Conformidade com o CPC 04 (R1) era 

de apenas de 31,87%, demonstrando, ainda, um baixo grau de aderência ao Pronunciamento. 

Constatou também que houve acréscimo de 43,06% na média do Índice de Conformidade com 

o CPC 04 (R1), entre os anos de 2009 e 2010, assim, acredita-se que as empresas estão se 

adequando ao cumprimento do CPC 04 (R1). 

Cunha et al. (2010), por sua vez, objetivaram analisar o índice de evidenciação de 

informações compulsórias sobre o ativo intangível de empresas listadas no Ibovespa, referente 

ao exercício de 2010, e na pesquisa foram observados os critérios de reconhecimento, 

mensuração e registro dos ativos intangíveis conforme especificações do CPC 04 (R1). Os 

resultados mostraram que nenhuma das companhias analisadas cumpriu integralmente o que é 

determinado pelo CPC 04 (R1), sendo possível inferir que a divulgação das informações 

geradas pela contabilidade de tais empresas não está plenamente adequada às exigências legais, 

assim, o estudo demonstrou que as companhias estão restringindo informações imprescindíveis 

para que investidores atuais e potenciais tomem decisões. 

Lopes et al. (2014) verificaram o nível de evidenciação dos ativos intangíveis das 

empresas listadas no segmento Novo Mercado da B3, em conformidade com o disposto no CPC 

04 (R1), por meio de um checklist embasado pelo pronunciamento destacado. A população da 

pesquisa foi composta por 116 empresas listadas na B3, no ano de 2017, do segmento Novo 

Mercado e que apresentaram suas demonstrações contábeis referentes ao exercício social de 

2017. Os resultados revelaram um índice médio de conformidade na população estudada de 

70,61% e ao averiguar a evidenciação por item analisado do checklist, constatou-se que nenhum 

dos itens obteve 100% de evidenciação, revelando uma possível dificuldade na interpretação e 

divulgação das informações contábeis relativas aos ativos intangíveis, ponderação também 

reportada por Barcellos (2011).  

Mazzioni et al. (2014) objetivaram analisar o nível de evidenciação das informações 

obrigatórias exigidas pelo CPC 04 (R1) em empresas brasileiras listadas na B3, referente ao 

exercício de 2011. A população-alvo compreende as empresas de capital aberto listadas na B3 

e a amostra intencional não probabilística ficou composta por 50 empresas e, a escolha dos 

autores, foram consideradas as 5 empresas com maior ativo total de cada setor da B3, 

correspondente ao exercício de 2011. O estudo revelou que a média de evidenciação obrigatória 

do ativo intangível das empresas era de 70,78% e que, também, nenhum item foi divulgado por 

todas as empresas. 

Ademais, Mazzioni et al. (2014) verificou-se que dentre os 21 itens do checklist 

utilizado para construir o índice de evidenciação dos ativos intangíveis, o mais evidenciado 

pelas 50 empresas da amostra refere-se à divulgação da amortização reconhecida no período, 

atendido por 94% da amostra. Constatou-se, ainda, que o item menos evidenciado pelas 

empresas corresponde à divulgação da descrição de ativos intangíveis significativos, 

controlados pela entidade, mas que não são reconhecidos como ativos porque não atendem aos 

critérios de reconhecimento do CPC 04 (R1), ou porque foram adquiridos ou gerados antes da 
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sua entrada em vigor, presente nas divulgações de apenas 3 empresas (6%) (Mazzioni et al., 

2014). 

Silva e Costa (2016) buscaram identificar a relação entre o nível de disclosure e as 

características das Pequenas e Médias (MEs) com maior ou menor extensão em suas 

divulgações face aos novos instrumentos regulatórios no Brasil, com objetivo de testar algumas 

hipóteses, como: verificar se existe relação positiva pelo fato da empresa ser auditada por big 

four e o nível de disclosure. A amostra do estudo foi composta de 304 sociedades anônimas de 

capital fechado, classificadas como PMEs, sendo examinadas as demonstrações contábeis e 

notas explicativas referentes aos períodos de 2010, 2011 e 2012, perfazendo assim um total de 

912 observações. Os resultados apresentados revelaram que as empresas maiores e auditadas 

por big four divulgaram mais suas informações, assim, conclui-se que devido ao fato de a 

empresa ser auditada por big four, contribuiu, expressivamente, para níveis mais elevados de 

disclosure. 

Moura et al. (2014), dentre os diversos objetivos da pesquisa, buscaram verificar se as 

melhores práticas de governança corporativa apresentam maior conformidade com o disclosure 

obrigatório de tais ativos. A população da pesquisa compreendeu todas as empresas listadas em 

todos os setores da B3 que constavam na lista, consultada em 31 de março de 2011, 

disponibilizada pela instituição, com exceção das empresas do setor financeiro e outros, que 

foram excluídas em virtude das peculiaridades do setor, totalizando, assim, 392 empresas. 

Assim, os supracitados autores analisaram que houve correlação positiva de 70% entre 

a variável índice de governança corporativa e a variável conformidade das divulgações, 

confirmando que boas práticas de governança corporativa contribuem para a adoção correta das 

normas internacionais de contabilidade e para o aumento do disclosure das informações dos 

intangíveis (Moura et al., 2014). 

Em resumo, esses estudos evidenciados sobre ativos intangíveis buscaram analisar a 

evidenciação destes ativos, quer sejam adaptados do CPC 04 (R1) ou da IAS 38, e neles os 

pesquisadores buscaram conhecer o nível de disclosure das companhias abertas brasileiras 

listadas na B3, concluindo que nenhuma empresa atingiu 100% de aderência ao disposto no 

CPC 04 (R1), demonstrando que as companhias não estão em conformidade com tal 

pronunciamento, entretanto, estes estudos também identificaram que há a intenção, por parte 

dos dirigentes dessas empresas, em adequar-se ao que determina o pronunciamento técnico, ao 

novo contexto legal.  

Por fim, o Maia et al. (2011) investigaram o nível de evidenciação mínima relativa aos 

CPC 04 aplicáveis a partir de 2008 às companhias abertas brasileiras. Nesta pesquisa foi 

utilizada uma amostra de 78 empresas de capital aberto, nos períodos de 2008 e 2009, a partir 

do uso de um checklist de 72 itens relativos ao nível de evidenciação mínima para cada empresa 

da amostra, associando o nível de evidenciação às variáveis “porte da empresa de auditoria”, 

“internacionalização”, “nível de governança corporativa” e “endividamento”. Os resultados 

desse estudo demonstraram que as companhias abertas auditadas por big four apresentam 

melhor qualidade na divulgação de informação contábil do que aquelas auditadas por outras 

empresas de auditoria independente.  

No tangente a estudos internacionais que compilam governança corporativa e disclosure 

dos ativos intangíveis, Mkumbuzi (2015) examinou a interação dos recursos da empresa, 

governança corporativa e disclosure dos ativos intangíveis, sobretudo capital intelectual, o que 

alocou uma pontuação de divulgação com base em 23 atributos de divulgação e uma das suas 

conclusões foi que os mecanismos de governança trazem transparência e responsabilidade por 

meio da divulgação desses intangíveis, concluiu também que estes ativos são mecanismos 

potenciais para garantir vantagem competitiva, desenvolvendo a reputação corporativa. 

Dessa forma, fica evidenciada a importância dada pela literatura em relação a temática 

dos ativos intangíveis e governança corporativa e, contraditoriamente, observamos que a 



8 

  

auditoria é pouco explorada junto as obras de referência sobre governança corporativa e o 

disclosure do ativo intangível. Assim, dando continuidade ao estudo, apresenta-se a 

metodologia adotada para a consecução dos objetivos propostos.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção são apresentadas: (i) as considerações gerais sobre a população e amostra 

utilizada na pesquisa; (ii) as características da pesquisa; e, (iii) os procedimentos de coleta e 

análise de dados. 

 

3.1 População e amostra 

A população da pesquisa compreendeu todas as empresas listadas em todos os setores 

da B3 que constavam na lista, consultada em 31 de maio de 2021. As demonstrações contábeis, 

as notas explicativas, os relatórios do auditor independente e o relatório da administração do 

ano de 2020, foram coletados por meio do site da B3 (http://www.b3.com.br/) no campo 

“PRODUTOS”, clicando em “Renda Variável”, no link “Ações” e “Empresas Listadas”. A 

busca das empresas foi realizada pelo setor de atuação, de acordo com a classificação da B3. 

Primeiramente, as empresas listadas foram tabeladas com as informações do setor 

econômico e o nível de governança corporativa, com  população inicial composta por 418 

empresas listadas na B3, no ano de 2021, e nesse primeiro momento foram retiradas as empresas 

que não participavam do NDGC, posteriormente, foram retiradas as empresas do setor 

financeiro, em virtude das peculiaridades do setor. Os dados coletados se referem aos balanços 

patrimoniais tomando como base os relatórios referentes ao exercício de 2020. 

Ademais, durante a análise de dados observamos que das 200 empresas selecionadas, 

10 empresas não possuíam intangíveis registrados na contabilidade e 1 empresa não havia 

divulgado a demonstração financeira do ano fiscal de 2020, assim, para não impactar na análise, 

elas foram retiradas dos indicadores.  

Assim, ao final, o estudo contou com a análise de 189 empresas, sendo composta 

conforme descrito na Tabela 1.  

Tabela 1 - Composição da amostra da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

3.2 Caracterização da pesquisa 

Quanto aos objetivos, o presente estudo fundamenta-se como descritivo, pois é baseado 

em descrever as características de determinada população ou fenômeno estabelecendo relações 

entre as variáveis e fatos, assim, busca descrever aderência à norma (Silva, 2003), ou seja, ao 

Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) pelas 189 empresas no ano de 2020, já que tem como 

objetivo principal verificar se há variação na conformidade do disclosure obrigatório dos ativos 

intangíveis - CPC 04 (R1) nas empresas listadas nos NDGC e nas companhias auditadas por 

big four e pelas demais firmas de auditoria. 

Caracteriza-se também como pesquisa documental, no que conforme Moura e Varela 

(2011), a pesquisa documental baseia-se em materiais que ainda não receberam um tratamento 

analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Nestes estudo 

Operação Descrição Número de empresas 

= População inicial (Empresas listadas nos NDGC) 418 

(-) Empresas que não participam do NDGC 182 

(-) Empresas do setor financeiro participantes do NDGC 36 

(-) Empresas que não apresentaram ativos intangíveis 10 

(-) Empresas que não divulgaram a demonstração financeira do ano de 2020 1 

= Total da amostra 189 
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os dados foram extraídos das demonstrações contábeis, das notas explicativas, dos relatórios do 

auditor independente e do relatório da administração, disponibilizados no site da B3 referente 

ao ano base de 2020.  

A pesquisa utilizou duas abordagens do problema: qualitativa e quantitativa. Como 

qualitativa por se tratar em examinar os demonstrativos financeiros divulgados pelas empresas 

se estão em conformidade ao que o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) determina e 

descrever os itens mais divulgados. A abordagem qualitativa, pois utilizou-se de um conjunto 

de diferentes técnicas interpretativas para descrever e decodificar os componentes do estudo, 

visando traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social (Neves, 1996). A 

abordagem também se caracteriza com quantitativa, pois aplicará testes estatísticos como: 

média, desvio padrão e calculará o percentual de disclosure do ativo intangível. Sendo assim, 

está de acordo com o que Richardson (1999) define sobre esta abordagem que envolve coletar 

e analisar dados numéricos e aplicar análise descritiva, tanto na coleta quanto no tratamento dos 

dados.  

 

3.3 Procedimentos de coleta e análise de dados  

Em relação aos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados, a pesquisa 

configura-se como pesquisa bibliográfica, pois é desenvolvida com base em material já 

elaborado e constituído, principalmente, de livros e artigos científicos (Gil, 2002). Configura-

se também como pesquisa documental pois no estudo são utilizados materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico ou que podem ser elaborados (Silva, 2003), em que os dados 

foram coletados e analisados por meio de arquivos públicos, sendo eles: demonstrações 

contábeis, notas explicativas, relatórios do auditor independente e relatório da administração. 

Com isso, a Tabela 2, a seguir, aborda as primeiras análises nessa seção do estudo.  

 

Tabela 2 - Empresas analisadas por segmentos da B3 

Setor econômico da B3 Nº empresas 
Segmentos 

Novo Mercado Nível 1 Nível 2 

Bens Industriais 29 22 2 5 

Comunicações 3 2 1 0 

Consumo Cíclico 59 55 3 1 

Consumo não Cíclico 18 17 1 0 

Materiais Básicos 14 5 7 2 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 
11 10 0 1 

Saúde 16 16 0 0 

Tecnologia da Informação 14 14 0 0 

Utilidade Pública 25 13 7 5 

Totais 189 154 21 14 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Na referida tabela distribui-se as empresas segregadas pelos respectivos setores 

econômicos classificados na B3 e pelos NDGC. Ao analisarmos a Tabela 2, é possível perceber 

que a pesquisa compreendeu um total de 189 empresas distribuídas em 9 setores econômicos, 

sendo que os setores econômicos que apareceram com maior frequência foram os de Consumo 

Cíclico e de Bens Industriais, com 59 e 29 empresas, respectivamente. Além disso, foi 

verificado que 82% das empresas são listadas no Novo Mercado, seguido de 11% das empresas 

listadas no Nível 1 de Governança Corporativa e 7% das empresas listadas no Nível 2 de 

Governança Corporativa.  

Com o objetivo de apontar as firmas de auditoria que integraram o estudo e que 

lideraram a emissão de relatórios de auditoria, foram identificadas as firmas de auditoria 



10 

  

independente e evidenciada a quantidade de companhias auditadas por firma de auditoria, 

conforme ilustrado na Figura 1, a seguir. 

Figura 1 - Firmas de auditoria independente X Quantidade de companhias auditadas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Assim, a Figura 1, mostra que as quatro maiores empresas de auditoria, denominadas 

big four – Deloitte, Ernst & Young, KPMG e PriceWaterhouseCoopers – lideram a quantidade 

de companhias auditadas, concentrando 81,48% das empresas. A Ernst & Young Auditores 

Independentes S/S aparece em primeiro lugar, auditando 55 companhias, seguida da KPMG 

Auditores Independentes, com 45 companhias, e a PriceWaterhouseCoopers Auditores 

Independentes, com 35 companhias, a Deloitte Touche, com 19 companhias e, por fim, a 

Tohmatsu Auditores Independentes com 15 companhias. Entre as demais empresas, destaca-se 

a Grant Thornton Auditores Independentes, auditando 15 companhias e a BDO RCS Auditores 

Independentes com 14 companhias, representando 15,34% do total, ou seja, as demais firmas 

auditaram, apenas, 3,17% das companhias. 

A análise de conteúdo se baseou na análise do disclosure obrigatório do ativo intangível 

determinadas pelo CPC 04 (R1), no qual foi utilizado um checklist, de perguntas adaptado do 

estudo de Moura et al. (2014), por meio deste, então, foi observado se as informações foram 

apresentadas conforme as determinações do referido pronunciamento técnico, conforme 

apresentado no Quadro 2.  

Quadro 1- Checklist do Ativo Intangível. 
Dimensão Perguntas para construção do índice de ativos intangíveis 

V
id

a
 ú

ti
l/

v
a
lo

r 

1. Divulgou informações sobre intangíveis separados em classes?  

2. Divulgou se os intangíveis são de vida útil definida ou indefinida?  

3. Divulgou os motivos que fundamentam e os fatores mais importantes que levaram à 
definição da vida útil definida ou indefinida do intangível?  

4. Divulgou informações sobre os prazos de vida útil ou as taxas de amortização utilizadas?  

5. Divulgou o valor contábil bruto da classe de intangível no início do período?  

6. Divulgou o valor contábil bruto da classe de intangível no final do período? 

7. Divulgou o valor contábil de ativos intangíveis cuja titularidade é restrita?  

8. Divulgou o valor contábil de ativos intangíveis oferecidos como garantia de obrigações? 

9. Divulgou o valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos in-

tangíveis?  

A
m

o
r
ti

z
a
ç
ã
o
 10. Divulgou o valor contábil da amortização acumulada no início do período?  

11. Divulgou o valor contábil da amortização do período?  

12. Divulgou o valor contábil da amortização acumulada no final do período?  

13. Divulgou os métodos de amortização utilizados para ativos intangíveis com vida útil 
definida?  

14. Divulgou a rubrica da demonstração de resultado em que qualquer amortização de ativo 

intangível foi incluída? 

A
d

iç
õ

e
s/

 

B
a

ix
a

s 

15. Divulgou de forma separada o valor contábil das adições que foram geradas por de-

senvolvimento interno e as adquiridas, bem como as adquiridas por meio de uma 

combinação de negócios?  

16. Divulgou o valor justo, inicialmente reconhecido, dos ativos intangíveis adquiridos por 

meio de subvenção ou assistência governamentais?  

 

55

45
35

19
15

14
3

2
1

ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/S
KPMG Auditores Independentes

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores…

Grant Thornton Auditores Independentes
BDO RCS Auditores Independentes SS

Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes…
BKR Lopes, Machado Auditores Independentes

Crowe Macro Auditores Independentes

 

Continua 



11 

  

Perguntas para construção do índice de ativos intangíveis 

17. Divulgou o valor contábil, inicialmente reconhecido, dos ativos intangíveis adquiridos por 

meio de subvenção ou assistência governamentais?  

18. Divulgou se os ativos intangíveis adquiridos por meio de subvenção ou assistência 

governamentais são mensurados, após o reconhecimento, pelo método de custo ou 

reavaliação?  

19. Divulgou o valor contábil dos ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos 

em grupo de ativos classificados como mantidos para venda e outras baixas?  

R
e
a
v
a
li

a
çã

o
/T

e
st

e 
d

e 

Im
p

a
ir

m
e
n

t 

20. Divulgou a data efetiva da reavaliação do intangível?  

21. Divulgou o saldo da reavaliação, relacionada aos intangíveis, no início e no final do 

período?  

22. Divulgou informações sobre a realização ou não do teste de impairment, de acordo com o 

Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos?  

23. Divulgou o valor das provisões de perdas, reconhecidas no resultado do período, de acordo 

com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos?  

24. Divulgou o valor das reversões de perdas, reconhecidas no resultado do período, de acordo 

com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos?  

Fonte: Adaptado no estudo de Moura et al. (2014). 

 

A análise das demonstrações contábeis, das notas explicativas, dos relatórios do auditor 

independente e do relatório da administração ocorreu por meio da sua leitura e busca por 

palavras-chave relativa aos itens do checklist, sendo elas: Ativo intangível, vida útil, vida útil 

definida, vida útil indefinida, taxa de amortização, valor contábil bruto, garantia, aquisição, 

amortização, adição(ões), desenvolvimento interno, combinação de negócio, subvenção 

governamental, assistência governamental, mantido para venda, outras baixas, reavaliação, 

impairment, redução ao valor recuperável. 

Assim como realizado na pesquisa de Moura e Varela (2011), para cada resposta 

poderiam ser atribuídas três notas (0, 1 ou 2), sendo nota 0 para aquelas respostas que não 

estavam em conformidade com as informações obrigatórias de acordo com o CPC 04 (R1), nota 

1 para as informações divulgadas que foram apresentadas conforme o referido pronunciamento 

técnico e nota 2 quando a questão não era aplicável para determinadas empresas. Por exemplo, 

na questão 7, que pergunta se a empresa divulgou o valor contábil de ativos intangíveis cuja 

titularidade é restrita, alguma companhia da amostra pode não ter nenhum ativo intangível com 

titularidade restrita, portanto, a questão não é aplicável para ela, nesse caso, a pontuação foi 2.  

Ao final da coleta, as empresas que receberam, em alguma das questões, pontuação 2 

(considerada não aplicável), foram removidas da análise, de modo a não comprometer o 

resultado da pesquisa. Assim, companhias que não apresentaram rubricas de ativos intangíveis 

no Balanço Patrimonial ou que apresentaram nessa conta apenas ativos intangíveis com vida 

útil indefinida, portanto, não passíveis de amortização, ou, ainda, aquelas companhias que 

declararam que a amortização dos intangíveis não foram incluídas ou não se aplicavam ao 

exercício analisado, sendo assim, excluídas da análise. 

Em relação aos dados coletados por meio do checklist, foram utilizados critérios 

semelhantes de Silva et al. (2017) em que 6 perguntas do checklist analisadas no estudo 

receberam nota 0 em todas as empresas analisadas e foram consideradas como não aplicáveis, 

sendo excluídos dos critérios determinantes do nível de evidenciação dos ativos, assim, foram 

excluídas da análise as perguntas de número 16, 17 e 18 listadas no Quadro 1, pois as mesmas 

receberam nota 0 em todas as empresas analisadas. Deste modo, elas foram consideradas não 

aplicáveis, tendo em vista a nulidade total nas respostas obtidas, para não comprometer a 

pontuação final de cada empresa, nem distorcer a análise realizada. 

No processo de coleta dos dados, planilhas do Microsoft Excel foram utilizadas para 

calcular o percentual de disclosure do ativo intangível e tabular as respostas dos índices de 

conformidade das informações divulgadas sobre ativos intangíveis, sobre os NDGC e no 

tocante às firmas de auditoria independente. 

Conclusão 
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Na sequência, os resultados foram classificados de acordo com a Tabela 3, que 

demonstra o nível de evidenciação classificado em níveis como: baixo, médio/baixo, médio/alto 

e alto, conforme utilizado por Silva et al. (2017). 

Tabela 3 - Critérios do nível de disclosure. 

Pontuação obtida por empresa em % Nível de disclosure 

0 a 25% Baixo 

25,01 a 50 % Médio/Baixo 

50,01 a 75% Médio/Alto 

75,01 a 100% Alto 

 Fonte: Silva et al. (2017) modificado pelos autores. 

 

Deste modo, para averiguar o nível de disclosure dos ativos intangíveis, foi realizado o 

cálculo da proporção dos pontos de cada empresa no tocante ao total de perguntas, sendo a 

pontuação final composta pela soma das 21 respostas pertinentes as 24 perguntas do checklist 

do Quadro 2.  

 

4 RESULTADOS 

Esta seção contém a descrição e análise dos dados coletados, assim, na primeira parte 

da seção são apresentados os resultados gerais da pesquisa, demonstrando a caracterização da 

amostra, na segunda parte são apresentados os resultados que tangem ao primeiro objetivo geral 

da pesquisa, seguindo a mesma lógica, posteriormente são analisados os resultados referentes 

ao segundo e terceiro objetivos do artigo . 

 

4.1 Caracterização da amostra: Análise descritiva e representatividade dos Intangíveis 

Primeiramente, foi realizada a estatística descritiva da representatividade dos 

intangíveis no ativo não circulante total das empresas no ano de 2020 de acordo com os setores 

econômicos da B3, conforme mostra a Tabela 4, bem como a representatividade dos ativos 

intangíveis nas 10 empresas com os maiores valores de intangíveis em relação ao ativo não 

circulante total. 

Tabela 4 - Representatividade dos intangíveis no ativo não circulante total das empresas no ano 

de 2020 de acordo com os setores econômicos da B3. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

Assim, por meio das análises realizadas, notou-se que a média da representatividade dos 

ativos intangíveis em relação ao ativo não circulante total das empresas listadas nos NDGC 

com ativos intangíveis evidenciados no balanço patrimonial é de apenas 17,73%. 

Setor Econômico 
Nº 

Empresas 
Mínimo % Máximo % Média % 

Desvio padrão 

% 

Bens Industriais 29 0,01% 80,92% 20,81% 26,05% 

Comunicações 3 9,37% 28,89% 17,70% 8,22% 

Consumo Cíclico 59 0,00% 75,64% 10,41% 18,28% 

Consumo não Cíclico 18 0,02% 63,81% 8,89% 15,09% 

Materiais Básicos 14 0,01% 32,48% 7,29% 11,20% 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 11 0,01% 33,90% 8,74% 10,35% 

Saúde 16 0,00% 81,03% 31,92% 26,92% 

Tecnologia da Informação 14 2,09% 93,36% 36,31% 31,16% 

Utilidade Pública 25 0,00% 78,23% 17,51% 27,40% 

Totais 189 0,00% 93,36% 17,73% 19,41% 



13 

  

Ademais, os dados da pesquisa mostraram que apenas 14,81% das 189 empresas 

analisadas possuem mais de 50% de intangível em seu ativo não circulante total e que 76,72% 

das empresas tinham menos de 25% de intangíveis declarados em relação ao seu ativo não 

circulante. Para as demais os valores de intangíveis ficaram com representatividade entre 25% 

e 50% frente ao ativo total.  

Adicionalmente, percebe-se que os setores econômicos de Saúde e de Tecnologia da 

Informação, que no ano de 2020 têm, respectivamente, 16 e 14 empresas, os quais destacaram-

se com os maiores índices médio, ou seja, dentre o ativo não circulante total, as empresas desses 

setores têm, em média, o equivalente a 31,92% e 36,31%, respectivamente, de ativos intangíveis 

registrados no ativo não circulante. 

 Para o setor de Tecnologia da Informação, o índice mínimo desse setor (2,09%) foi 

obtido pela empresa Meliuz e o máximo, na empresa Neogrid, em que os ativos intangíveis 

representavam 93,36% do ativo não circulante total. Portanto, é possível perceber que ocorrem 

desigualdades nesse setor, conforme pode ser percebido pelo desvio padrão de 31,16%.  

Já para o setor de Saúde, o índice mínimo desse setor (0,001%) foi obtido pela empresa 

Hapvida e o máximo, na empresa Odontoprev, em que os ativos intangíveis representavam 

81,03% do ativo não circulante total, logo, mesmo que um pouco menor, também há 

desigualdades nesse setor, conforme pode ser percebido pelo desvio padrão de 26,92%.  

Os setores de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, de Consumo Não Cíclico e de Materiais 

Básicos apresentam as empresas com menores valores de intangíveis em relação ao ativo não 

circulante total, com índices médios semelhantes de apenas 8,74%, 8,89% e 7,29%, 

respectivamente.  

Por fim, as empresas do Setor de Comunicação foram as que apresentaram o menor 

desvio padrão, com apenas 8,22%, demonstrando pouca variabilidade nos índices, 

provavelmente porque é o setor com menor número de empresas analisadas, assim, possuindo 

menor probabilidade de discrepância das proporções de ativos intangíveis em relação ao ativo 

não circulante total. 

 Quanto ao percentual de representatividade dos ativos intangíveis, a Tabela 5, a seguir, 

apresenta análise dessas informações.  

Tabela 5 - Representatividade dos ativos intangíveis nas 10 empresas com os maiores valores 

de intangíveis em relação ao ativo não circulante total. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Nas 10 empresas com os maiores valores de intangíveis em relação ao ativo não 

circulante total, foi percebido que 8 empresas pertenciam ao Novo Mercado, demonstrando, 

Empresas Setor Econômico 
Nível de 

Governança 

Total do 

ativo 

intangível 

Total do 

ativo não 

circulante 

% 

Representati-

vidade 

ESTAPAR Bens Industriais NM 225.890 241.953 93,36% 

YDUQS PART Consumo Cíclico NM 1.209.948 1.484.312 81,52% 

GRUPO 

NATURA 

Consumo não 

Cíclico 
NM 754.671 931.341 81,03% 

OCEANPACT 
Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 
NM 2.568.121 3.173.653 80,92% 

INTERMEDICA Saúde NM 17.737 22.413 79,14% 

QUALICORP Saúde NM 34.405.575 43.977.798 78,23% 

COPEL Utilidade Pública N1 747.637 988.446 75,64% 

ENERGISA Utilidade Pública N2 190.815 252.950 75,44% 

TIM Comunicações NM 96.374 134.775 71,51% 

TECHNOS Consumo Cíclico NM 7.921.313 11.434.581 69,28% 
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provavelmente, que estas empresas possuem maiores níveis de intangíveis em relação às 

empresas dos demais NDGC.  

Obteve-se na pesquisa analisada uma média de evidenciação de 51,6% dentre os 21 itens 

analisados na apresentação nas demonstrações contábeis, nas notas explicativas, nos relatórios 

do auditor independente e no relatório da administração das 189 empresas estudadas, assim, no 

Quadro 4, são apresentados a quantidade de empresas que evidenciaram o item e o percentual 

de disclosure por questão analisada. 

Quadro 2 - Níveis de disclosure por questão analisada. 

Perguntas para a construção do índice de ativos intangíveis  
Nº de vezes 

evidenciado 

% de 

disclosure 

1. Divulgou informações sobre intangíveis separados em classes? 170 89,95% 

2. Divulgou se os intangíveis são de vida útil definida ou indefinida? 148 78,31% 

3. Divulgou os motivos que fundamentam e os fatores mais importantes que 

levaram à definição da vida útil definida ou indefinida do intangível? 
98 51,85% 

4. Divulgou informações sobre os prazos de vida útil ou as taxas de 

amortização utilizadas? 
150 79,37% 

5. Divulgou o valor contábil bruto da classe de intangível no início do período? 169 89,42% 

6. Divulgou o valor contábil bruto da classe de intangível no final do período? 169 89,42% 

7. Divulgou o valor contábil de ativos intangíveis cuja titularidade é restrita? 2 1,06% 

8. Divulgou o valor contábil de ativos intangíveis oferecidos como garantia de 

obrigações?  
5 2,65% 

9. Divulgou o valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de 

ativos intangíveis? 
134 70,90% 

10. Divulgou o valor contábil da amortização acumulada no início do período? 124 65,61% 

11. Divulgou o valor contábil da amortização do período? 160 84,66% 

12. Divulgou o valor contábil da amortização acumulada no final do período? 139 73,54% 

13. Divulgou os métodos de amortização utilizados para ativos intangíveis com 
vida útil definida? 

141 74,60% 

14. Divulgou a rubrica da demonstração de resultado em que qualquer 

amortização de ativo intangível foi incluída? 
51 26,98% 

15. Divulgou de forma separada o valor contábil das adições que foram geradas 

por desenvolvimento interno e as adquiridas, bem como as adquiridas por 

meio de uma combinação de negócios? 

57 30,16% 

19. Divulgou o valor contábil dos ativos classificados como mantidos para 
venda ou incluídos em grupo de ativos classificados como mantidos para 

venda e outras baixas? 

8 4,23% 

20. Divulgou a data efetiva da reavaliação do intangível? 112 59,26% 

21. Divulgou o saldo da reavaliação, relacionada aos intangíveis, no início e no 

final do período? 
9 4,76% 

22. Divulgou informações sobre a realização ou não do teste de impairment, de 

acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos? 

154 81,48% 

23. Divulgou o valor das provisões de perdas, reconhecidas no resultado do 

período, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao 

Valor Recuperável de Ativos? 

24 12,70% 

24. Divulgou o valor das reversões de perdas, reconhecidas no resultado do 

período, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao 

Valor Recuperável de Ativos? 

24 12,70% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

No Quadro 4, nota-se que o item mais evidenciado foi a pergunta 1, que trata sobre a 

divulgação das informações sobre intangíveis separados em classes, o qual apresentou o total 

de evidenciação de 89,95%, e, em comparação com o estudo de Silva et al. (2017), no qual o 

item mais evidenciado foi o mesmo em questão, apresentou o percentual de evidenciação de 

100%, e, já no estudo de  Dionizio et al. (2020), o mesmo item apresentou o nível evidenciação 
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em 93,10% das empresas analisadas. Entretanto, acredita-se que o percentual da presente 

pesquisa foi reduzido, sobretudo, devido a 10 empresas analisadas terem ativos intangíveis 

registrados contudo não foi identificado nenhum nível de disclosure dos seus ativos intangíveis.  

Além disto, foi constatado que nenhum dos questionamentos levantados para a 

construção do índice de ativos intangíveis obtiveram 100% de evidenciação, revelando 

dubiedade na interpretação das normas para posterior divulgação.  

Na Tabela 6, abordada abaixo, é possível observar as 10 empresas que tiveram 0 

(resposta que não estavam em conformidade com as informações obrigatórias de acordo com o 

CPC 04 (R1)) em todas as questões analisadas. 

Tabela 6 - Empresas com nenhum nível de disclosure no ativo intangível. 

Empresas Setor Econômico 
Nível de 

governança 

Total do 

ativo 

intangível 

Total do 

ativo não 

circulante 

% 

Representativida

de do intangível 

AERIS Bens Industriais NM 747.637 988.446 75,64% 

ALLIED Consumo Cíclico NM 26 844 3,08% 

DIRECIONAL Consumo Cíclico NM 15.135 986.898 1,53% 

EVEN Consumo Cíclico NM 12.988 1.655.604 0,78% 

HELBOR Consumo Cíclico NM 9.547 1.581.814 0,60% 

MELNICK Consumo Cíclico NM 6.783 1.646.162 0,41% 

MOURA DUBEUX Consumo Cíclico NM 1.288 702.805 0,18% 

JALLESMACHAD Consumo não Cíclico NM 221 786.034 0,03% 

FOCUS ON Utilidade Pública NM 728 2.639.784 0,03% 

PETRORECSA 
Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 
NM 90 1.968.555 0,00% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Nota-se por meio da Tabela 6 que todas as empresas que não obtiveram nenhuma 

resposta em conformidade com o CPC 04 (R1) faziam parte do nível de governança corporativa 

do Novo Mercado e que 60% delas pertencem ao setor econômico de Consumo Cíclico.  

Além disso, outro ponto relevante foi que a empresa Aeris, mesmo possuindo a 

representatividade de 75,64% dos ativos intangíveis em relação ao ativo não circulante total, 

não apresentou nenhuma informação dos intangíveis em conformidade com a norma em 

questão.  

Ainda em relação ao Quadro 3, os itens menos evidenciados nos demonstrativos das 

empresas avaliadas foram os itens 7, 8, 19, 21, 24 e 23 do checklist, com apenas, 1,06%, 2,65%, 

4,23%, 4,76%, 12,70% e 12,70% respectivamente. Acredita-se que estes índices apresentaram 

os menores níveis de disclosure pois todos eles tratam-se de evidenciações necessárias apenas 

em determinadas classes de ativos intangíveis, ou seja, apenas se aplicável, assim, presume-se 

que a não evidenciação se deu pelo fato de realmente não ser informado com a devida 

importância ou pelo fato de não haver necessidade de fazer tais divulgações.  

Contudo, o fato é que não foram evidenciadas tais informações nas notas explicativas 

estudadas. Foi constatado também que 33,33% das questões tiveram índice de evidenciação 

superior a 75% e que 28,57% das questões ficaram entre 75% e 50%, com isso, pouco mais de 

60% das questões tiveram nível de evidenciação superior a 50%.   
 

4.2 Apreciação da relação entre disclosure e boas práticas de governança corporativa  

A seguir, atendendo ao objetivo específico 1, o qual objetiva verificar as variações do 

disclosure obrigatório do ativo intangível entre os NDGC, realizou-se a comparação entre os 

níveis de disclosure dos ativos intangíveis por segmento diferenciado de melhores práticas de 

governança corporativa, como expõe a Tabela 7. 



16 

  

Tabela 7 - Nível de Evidenciação dos Ativos Intangíveis por NDGC  

Nível de 

disclosure 

Pontuação obtida por empresa 

em % 
Nº Empresas 

% das empresas por nível de 

disclosure  

Novo Mercado (NM) 

Baixo 0 a 25% 11 7,14% 

Médio/Baixo 25,01 a 50 % 9 5,84% 

Médio/Alto 50,01 a 75% 24 15,58% 

Alto 75,01 a 100% 110 71,43% 

  Total 154 1 

Nível 1 (N1) 

Baixo 0 a 25% 0 0,00% 

Médio/Baixo 25,01 a 50 % 0 0,00% 

Médio/Alto 50,01 a 75% 3 14,29% 

Alto 75,01 a 100% 18 85,71% 

  Total 21 1 

Nível 2 (N2) 

Baixo 0 a 25% 0 0,00% 

Médio/Baixo 25,01 a 50 % 0 0,00% 

Médio/Alto 50,01 a 75% 5 35,71% 

Alto 75,01 a 100% 9 64,29% 

  Total 14 1 

  Total Geral 189  
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

Na Tabela 7 é possível observar que entre os três níveis analisados, o Nível 1 de 

governança corporativa apresentou um maior nível de disclosure do ativo intangível, com 

85,71% das empresas apresentando alto nível de disclosure, seguido pelas empresas do Novo 

Mercado, com 71,43%, e as empresas do Nível 2, com 64,29%.  

Ademais, foi possível notar que há diferença significativa do disclosure do ativo 

intangível entre os NDGC, sendo observado pela diferença percentual de 21,42% entre os 

Níveis 1 e 2 de governança corporativa. As empresas dos NDGC estão, em suma, apresentando 

um alto nível de disclosure do ativo intangível, sendo percebido pelo fato de 137 empresas das 

189 analisadas apresentarem um alto nível de disclosure do ativo intangível, representando 

72,48% das empresas analisadas.  

Assim, é possível observar que estes resultados foram em concordância com os 

apresentados no estudo de Moura et al. (2014) os quais identificaram que as melhores práticas 

de governança corporativa tem potencial em influenciar para uma maior conformidade do 

disclosure obrigatório dos ativos intangíveis, baseado no CPC 04 (R1). 

 

4.3 Apreciação da relação entre o disclosure e empresas auditadas por big four 

Acerca do segundo objetivo específico da pesquisa, o qual procurou investigar se há 

diferenças no disclosure obrigatório do ativo intangível entre empresas auditadas por big four 

e auditadas pelas demais firmas de auditoria, realizamos o confronto do nível de disclosure dos 

ativos intangíveis existentes nas empresas auditadas pelas big four e nas empresas auditadas 

pelas demais firmas, conforme demonstrado na Tabela 8, apresentada a seguir. 
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Tabela 8 - Nível de Evidenciação dos Ativos Intangíveis - Por big four e demais firmas de 

auditoria. 

Nível de disclosure 
Pontuação obtida por 

empresa em % 
Nº Empresas 

% das empresas por 

nível de disclosure  

Big four 

Baixo 0 a 25% 8 5,19% 

Médio/Baixo 25,01 a 50 % 6 3,90% 

Médio/Alto 50,01 a 75% 23 14,94% 

Alto 75,01 a 100% 117 75,97% 
 Total 154 1 

Demais firmas 

Baixo 0 a 25% 3 8,57% 

Médio/Baixo 25,01 a 50 % 3 8,57% 

Médio/Alto 50,01 a 75% 9 25,71% 

Alto 75,01 a 100% 20 57,14% 
 Total 35 1 
 Total Geral 189  

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Na Tabela 8, percebe-se que, em relações percentuais, 75,97% das empresas auditadas 

pelas big four apresentaram um nível de disclosure alto, já, em relação às empresas auditadas 

pelas demais firmas de auditoria, estas apresentaram 57,14% das empresas no nível alto de 

disclosure, demonstrando que o fato da empresa ser auditada por big four pode influenciar o 

nível de disclosure do ativo intangível, assim, podendo induzir à expectativa de que o nível de 

disclosure para empresas auditadas por big four será mais evidente, ou seja, terá maior extensão 

do disclosure. 

Estando em conformidade com o analisado por Silva e Costa (2016) os quais também 

sugeriram que as empresas auditadas por big four divulgam mais suas informações. Assim, 

como previsto na literatura, o fator da empresa ser auditada por big four contribui 

expressivamente para níveis mais elevados de disclosure, indo ao encontro das expectativas 

propostas. Ainda nessa linha, Braunbeck (2010) e Makarem e Dehkordi (2011), também 

investigaram o nível de qualidade de serviços prestados por big four e demonstraram que há 

maior qualidade em empresas big four do que outras de auditoria externa. 

 

4.4 Apreciação da relação entre o disclosure, as boas práticas de governança corporativa 

e as firmas de auditoria  

Por fim, para atender ao terceiro objetivo específico que intencionou verificar se há 

variação na conformidade do disclosure obrigatório dos ativos intangíveis nas empresas listadas 

nos NDGC e nas companhias auditadas por big four e pelas demais firmas de auditoria, 

realizou-se o comparativo entre as empresas nos diferentes segmentos diferenciados de boas 

práticas de governança corporativa e entre as firmas de auditoria, conforme a Figura 2 a seguir. 
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Figura 2 - Níveis de governança corporativa X Firmas de auditoria independente. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

Os resultados mostram que houve variação na conformidade do disclosure obrigatório 

dos ativos intangíveis nas empresas listadas nos NDGC em relação às companhias auditadas 

por big four e pelas demais firmas de auditoria, já que é possível perceber que as empresas com 

maior nível de disclosure do ativo intangível foram aquelas auditas por big four e que houveram 

diferenças percentuais relevantes entre o níveis de disclosure das empresas listadas nos níveis 

diferenciados de governança corporativa.  

Assim, é possível perceber que o Nível 1 de governança corporativa possuiu um maior 

percentual de companhias com alto nível de disclosure do ativo intangível, com total de 85,71% 

no nível alto de disclosure em relação às empresas do mesmo nível de governança corporativa. 

Ademais, também foi identificado que a maior representatividade desse percentual é referente 

às empresas auditadas pelas big four, as quais apresentaram 76,19% do total do Nível 1 de 

governança corporativa.  

Seguindo a mesma lógica, percebemos que o Novo Mercado é o segundo nível com 

mais companhias apresentando um alto nível de disclosure do ativo intangível, com 71,43%, 

sendo 60,39% referente às companhias auditadas por big four e, então, o Nível 2 de governança 

corporativa, com 64,29% das empresas no alto nível de disclosure e destes 57,14% são referente 

as empresas auditadas por big four.  

Com isso, pode-se concluir, pela análise descritiva, que houve variação do disclosure 

obrigatório dos ativos intangíveis tanto em relação aos níveis de governança corporativa, sendo 
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maior no Nível 1 e menor no Nível 2, bem como entre o nível do disclosure das companhias 

que eram auditadas por big four.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve por objetivo geral verificar se há variação na conformidade do 

disclosure obrigatório dos ativos intangíveis, em conformidade com as normas determinadas 

no CPC 04 (R1), nas empresas listadas nos Níveis 1, 2 e no Novo Mercado de boas práticas de 

governança corporativa e nas companhias auditadas por firmas big four e pelas demais firmas 

de auditoria. A pesquisa foi realizada por meio do cálculo percentual do índice de 

representatividade do disclosure elaborado com base na norma em questão e foi realizado um 

levantamento de 24 questionamentos para identificar o nível de disclosure do ativo intangível, 

conforme apresentado no Quadro 1. 

Tratou-se de uma pesquisa descritiva, já que objetivou verificar se há variação na 

conformidade do disclosure obrigatório dos ativos intangíveis - CPC 04 (R1, 2010) nas 

empresas listadas nos Níveis 1, 2 e no Novo Mercado de boas práticas de governança 

corporativa e nas companhias auditadas por big four e pelas demais firmas de auditoria, com 

abordagem do problema como quantitativa, pois foi conduzida por meio de análise documental 

por meio de consultas ao balanço patrimonial, notas explicativas e relatórios de administração 

disponíveis no site da B3.  

A amostra compreendeu 189 empresas de nove setores econômicos da B3 com maiores 

e menores representatividades de ativos intangíveis no ano de 2020. Em relação à 

representatividade dos intangíveis frente aos ativos não circulante totais das empresas, foi 

percebido que a média da representatividade dos ativos intangíveis das empresas listadas nos 

Níveis 1, 2 e Novo Mercado de boas práticas de governança corporativa com ativos intangíveis 

evidenciados no Balanço Patrimonial é de somente 17,73%, ademais, os dados da pesquisa 

mostraram que apenas 14,81% das 189 empresas analisadas tem mais de 50% de intangível em 

seu ativo não circulante total. Também foi verificado que 76,72% das empresas obtiveram 

menos de 25% de intangíveis declarados em seu ativo não circulante.  

Todavia, faz-se necessário destacar que as empresas analisadas desenvolvem atividades 

diferentes e que por isto possuem ativos intangíveis também diferentes e em conformidade com 

a atividade desenvolvida. Resultando assim, em uma maior ou menor nível de evidenciação 

destes ativos nas respectivas demonstrações contábeis.   

Ainda, a análise realizada por setor econômico verificou que os setores que obtiveram 

os maiores índices médio de ativo intangíveis em comparação aos ativos não circulantes totais 

foram os setores de saúde e de tecnologia da informação, com 31,92% e 36,31%, 

respectivamente, de ativos intangíveis registrados no ativo não circulante total. Em 

contrapartida os setores que menos evidenciaram foram os de petróleo, gás e biocombustíveis, 

de consumo não cíclico e de materiais básicos, apresentando 8,74%, 8,89% e 7,29%, 

respectivamente. 

No que concerne ao disclosure do ativo intangível analisado por meio do checklist 

proposto no estudo de Moura et al. (2014) baseado no CPC 04 (R1, 2010), foi constatado que 

nenhum dos itens apresentaram 100% de evidenciação, apresentando um índice médio de 

disclosure do ativo intangível de 51,6%. Tal situação pode representar uma dificuldade na 

interpretação e divulgação das informações contábeis relativas aos ativos intangíveis.  

Também foram realizadas análises das variações do disclosure obrigatório do ativo 

intangível entre os segmentos diferenciados de melhores práticas de governança corporativa. 

Nesse tocante, os dados demonstraram que dentre os três níveis analisados aquele que, 

proporcionalmente, apresentou o maior nível de disclosure do ativo intangível foi o das 

empresas do Nível 1 de governança corporativa, com 85,71% das empresas apresentando alto 
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nível de disclosure, seguido pelas empresas do Novo Mercado, com  71,43% e, por fim, pelas 

empresas do Nível 2 de governança corporativa com 64,29%. 

Na sequência, foi investigado se há diferenças no disclosure obrigatório do ativo 

intangível entre empresas auditadas por big four e auditadas pelas demais firmas da auditoria e 

foi percebido que, em relações percentuais, as empresas auditadas pelas big four apresentaram 

um nível de disclosure mais alto, com percentual de 75,97% das empresas no nível mais alto 

de disclosure dos ativos intangíveis auditadas por big four, em comparação as empresas 

auditadas pelas demais firmas de auditoria, com 57,14%. 

Por fim, atendendo ao terceiro objetivo específico do estudo, através do comparativo 

entre as empresas nos diferentes níveis de governança corporativa e as firmas de auditoria, o 

resultado da pesquisa concluiu que empresas dos Níveis 1 e 2 e do Novo Mercado apresentaram 

variações na conformidade do disclosure obrigatório dos ativos intangíveis e, ainda, estas 

variações encontram-se em conformidade com o fato de as companhias auditadas por big four 

também exibirem um maior nível de disclosure obrigatório dos ativos intangíveis.  

Considerando a relevância deste tema e concluindo que a governança corporativa e as 

firmas de auditoria, especialmente as big four, tendem a influenciar o disclosure dos ativos 

intangíveis na avaliação e divulgação destes ativos em detrimento do melhor nível de 

evidenciação, a título de sugestão, é proposto que sejam analisados outros períodos temporais 

a fim de identificar informações sobre intangíveis ou sobre a qualidade das práticas de 

governança corporativa entre as empresas auditadas por big four, a fim de identificar se as 

empresas estão possibilitando que os usuários sejam capazes de compreender melhor os 

investimentos realizados nesses ativos.  

Ainda, sugere-se a ampliação deste estudo em quantidade de anos e amostra, a fim de 

identificar tendências ou evoluções dos índices de disclosure dos ativos intangíveis. Além 

disso, sugere-se a utilização de modelos econométricos para analisar o gerenciamento de 

resultados, visto que a aferição do nível de disclosure foi feita através do checklist embasado 

no CPC 04 (R1), entretanto tal procedimento incorre em algum grau de subjetividade por parte 

do pesquisador.  
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