
 

 

 

1 

 

Tatiana Galo 

 (fonte 14, negrito, apenas as primeiras letras maiúsculas, centralizado, digitado 

logo após o final da margem de 3 cm superior) 

 

 

 

 

Estudo sobre a Identificação, Mensuração e Evidenciação dos Ativos 

Intangíveis em empresa de commodities agrícolas no Brasil 

(fonte 14, negrito, centralizado, mais ou menos no meio da página no sentido vertical) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie para 

a obtenção do título de Mestre em 

Controladoria Empresarial. 

(fonte 12, negrito, espaço simples, justificado, com afastamento 

da margem esquerda de mais ou menos 8cm) 

 

 

 

Orientador: Profa. Dra. Maria Thereza Pompa Antunes 

 (fonte 12, negrito, apenas as primeiras letras maiúsculas, centralizado) 

 

 

São Paulo 

2009 

(fonte 14, negrito, apenas as primeiras letras maiúsculas, centralizado) 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Essa página fica toda em branco e ao final são apresentados os nomes dos dirigentes 

da Pós-Graduação e reitoria, como está mostrado abaixo. Deve constar do projeto e da 

dissertação de mestrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G178          Galo, Tatiana 

     Estudo sobre a Identificaçăo, Mensuraçăo e Evidenciaçăo dos 

Ativos Intangíveis em empresa de commodities agrícolas no 

Brasil / Tatiana Galo – 2009.  

 

 93 f. ; 30 cm 

  

   Dissertação (Mestrado Profissional em Controladoria 

Empresarial)  – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 

Paulo, 2009. 

   Bibliografia: f. 90-93 

 

1. Controladoria 2. Ativos Intangíveis 3. Identificação, 

Mensuração e Evidenciação dos Ativos Intangíveis 4. Avaliação dos 

Ativos I. Título 

CDD 657 



 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Professor Dr. Manassés Claudino Fonteles 

 

Decano de Pesquisa e Pós-Graduação 

Professora Dra. Sandra Maria Dotto Stump 

 

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Professor Dr. Moisés Ari Zilber 

 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

Professora Dra. Maria Thereza Pompa Antunes 



 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O único lugar onde o sucesso vem  

antes do trabalho é no dicionário.” 

ALBERT EINSTEIN 



 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação ao meu esposo MARCELO SAIKI, 

por sua compreensão e incentivos diários, fundamentais 

para a conclusão desta dissertação; aos meus pais, MARIA 

EUGENIA S. GALO e ANTONIO GETULIO GALO, que são a 

base de tudo em minha vida, e à minha querida irmã, 

THAIS GALO, pelo apoio sempre presente. 



 

 

 

6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar, quero agradecer à minha orientadora, Professora Dra. Maria Thereza 

Pompa Antunes, pela sua orientação, suas críticas ao trabalho e seus conselhos, que muito 

contribuíram para que este trabalho fosse concluído. 

Ao Professor Dr. Octavio Mendonça, pelas valiosas sugestões realizadas no exame de 

qualificação. 

Ao Professor Dr. Claudio Parisi, por ter aceitado o convite de participar deste trabalho como 

membro externo da comissão examinadora e pelas relevantes contribuições que foram 

formuladas na ocasião do exame de qualificação. 

A todos os professores que me acompanharam durante o mestrado, pelos ensinamentos e 

experiências transmitidas. 

Aos meus atuais gestores, Luiz Lopes, Salete Silva e Henri Kanemaru, e colegas de trabalho 

Rachel Hudson e Silvia Reis, que me apoiaram constantemente para que este sonho se 

tornasse realidade. 

Ao meu esposo Marcelo Saiki, aos meus pais Maria Eugenia S. Galo e Antonio Getulio Galo, 

à minha irmã Thais Galo, ao meu cunhado Fernando Carneiro Freitas Junior e aos meus 

sogros Toshio Saiki e Emiko Saiki, pelas palavras de apoio que me concederam. 

Ao meu primo Carlos Eduardo Gomes da Silva, pelo incentivo. 

 

A todos, o meu eterno agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste  estudo foi conhecer como uma empresa de commodities agrícolas no Brasil 

identifica, mensura e evidencia os Ativos Intangíveis seguindo os preceitos da Lei 

11.638/2007 e as orientações do CPC-04,  de  forma  a  apresentar uma sequência de 

procedimentos específicos para a identificação, mensuração e evidenciação dos Ativos 

Intangíveis de uma empresa de commodities agrícolas que atua no Brasil, que pode servir 

como sugestão para a contabilização desses ativos por empresas da mesma indústria.  A  

pesquisa  do  tipo  exploratória e descritiva, com o levantamento dos dados por meio de 

questionários, entrevistas e pesquisas de documentos e utilizando o método qualitativo, foi 

realizada junto a uma amostra composta por gestores da Área Contábil e Financeira das 

quatro empresas selecionadas da população-alvo (15 maiores empresas do agronegócio no 

Brasil, segundo a revista Exame Melhores & Maiores: as 1.000 maiores empresas do Brasil 

do ano de 2009). A análise dos dados permitiu verificar que, segundo a percepção dos 

gestores das empresas de commodities estudadas, os Ativos Intangíveis são mensurados e 

evidenciados seguindo os preceitos da Lei 11.638/2007 e as orientações do CPC-04. No 

entanto, esses profissionais, responsáveis por essa identificação, mensuração e evidenciação, 

demonstram ter ainda pouco conhecimento sobre a aplicação da Lei e dos preceitos 

normativos do CPC. Os  resultados  obtidos  contribuíram, portanto, para que as empresas de 

commodities agrícolas, ao se depararem com a mesma situação de compra de ativo, possam 

contar com um guia para se orientarem, e, também, caso a companhia XPTO decida fazer 

uma nova aquisição, possa adotar essa experiência como parâmetro. Vale ressaltar, conforme 

já mencionado, que este estudo partiu de uma necessidade específica identificada pelo autor, 

tendo, assim, colaborado para resolver esta questão na empresa XPTO. 

 

Palavras-chave:  Controladoria –  Ativos Intangíveis  – Identificação, Mensuração e 

Evidenciação dos Ativos Intangíveis –  Avaliação dos Ativos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to understand how a company of agricultural commodities in 

Brazil identifies, measures and discloses the Intangible Assets following the precepts of the 

Law 11638/2007 and guidelines of the CPC-04, in order to submit a sequence of specific 

procedures for the identification, measurement and disclosure of intangible assets of a 

company which operates agricultural commodities in Brazil, which may serve as a suggestion 

for the accounting of these assets by firms in the same industry. The research was exploratory 

and descriptive, to collect data through questionnaires, interviews and document searches and 

using the qualitative method was conducted with a sample of managers in the area of 

Financial Accounting and 4 selected companies from the target population (15 largest 

companies in the agribusiness in Brazil, according to Exame Magazine Best & Biggest – the 

1000 Largest Companies of Brazil from 2009). Data analysis showed that, as perceived by 

managers of the commodities studied, the Intangible Assets are measured and documented 

following the precepts of the Law 11638/2007 and guidelines of the CPC-04. However, these 

professionals, who are responsible for the identification, measurement and disclosure has not 

shown to have enough knowledge of law enforcement and regulatory provisions of the Code. 

The results therefore contributed to the business of agricultural commodities that encounter 

the same situation for the purchase of assets have a guide to follow, and if the company 

XPTO decide to make a new acquisition, it can make of use of  this experience as a 

parameter. It is noteworthy, as previously mentioned, this study started with a specific need 

identified by the author, and thus contributed towards addressing this issue in the company 

XPTO.  

 

Keywords: Controller – Intangible Assets – Identification, Measurement and Disclosure of 

Intangible Assets – Assets Evaluation. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do tema 

No âmbito das Ciências Contábeis, os Ativos Intangíveis sempre foram foco de estudo 

pela importância que representam para as organizações, despertando grande interesse no meio 

acadêmico. Todavia, dada a sua natureza, esse tema se reveste, também, de grande 

complexidade, uma vez que Ativos Intangíveis são aqueles que não têm existência tangível, 

logo, de difícil identificação e mensuração. 

Ao averiguar a evolução histórica relacionada aos Ativos Intangíveis, verifica-se que 

esta matéria surgiu no século XVI com as primeiras lições sobre Goodwill. Segundo Manobe 

(1986), a primeira aparição desse tema foi veiculada em 1571 e compreendia a atividade 

industrial, a fidelidade da clientela, a localização privilegiada, a personalidade dos 

proprietários, entre outros.  

Mais recentemente, no final do século passado, o tema Capital Intelectual apareceu na 

literatura acadêmica com a proposta de resolver as questões relativas à mensuração e gestão 

dos Ativos Intangíveis (EDIVINSSON e MALONE, 1997, p. 9). O Capital Intelectual, de 

forma geral, é definido como o conjunto de elementos intangíveis que agregam valor às 

organizações (BROOKING, 1996). Por outro lado, o estudo desenvolvido por Antunes (1999) 

identificou que esse novo conceito estava diretamente associado aos Ativos Intangíveis 

tratados na Contabilidade como Goodwill. Mais precisamente, a autora menciona: 

 
O conceito de Capital Intelectual é uma tentativa de identificar e 

mensurar os Ativos Intangíveis que, enquanto não mensurados, 

resultam em parte do Goodwill. Além disso, e dadas as condições 

atuais da sociedade, considerou que o crescimento dos impactos 

desses elementos intangíveis no patrimônio das organizações merece 

atenção no sentido de serem desenvolvidos estudos que 

disponibilizem ferramentas para tratar desses elementos que, por 

definição, são complexos e de difícil mensuração (ANTUNES, 2004). 

 

Do ponto de vista empresarial, nota-se que, recentemente, a valorização dos Ativos 

Intangíveis tornou-se mais efetiva, pois o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), principal banco de fonte de crédito de empresas brasileiras, passou a levar em 

consideração esses ativos em suas avaliações para concessão de crédito. Dessa forma, itens 

como capacidade de inovação, relacionamento com os stockholders, riscos ambientais 



 

 

 

14 

 

inerentes ao negócio passaram a ter um peso muito maior nas avaliações desenvolvidas pelos 

bancos (AGOSTINI, 2009). Observa-se, todavia, que esta prática tem sido adotada também 

por outras instituições, a exemplo do Banco Mundial e do Federal Reserve (Banco Central 

Americano), que estudam o peso dos Ativos Intangíveis também para concessão de crédito 

(AGOSTINI, 2009). 

Muito embora se possa notar uma preocupação crescente com esse tema nos últimos 

20 anos, uma vez que esses elementos intangíveis contribuem, sobremaneira, para o 

desempenho e diferenciação das organizações, propiciando a sua continuidade na realidade 

competitiva atual (BROOKING, 1996; CRAWFORD, 1994; EDVINSSON e MALONE, 

1998; SVEIBY, 1998; e LEV, 2004), vale ressaltar que no âmbito da Contabilidade 

Financeira este tema foi alvo de estudos, no tocante a esforços para a identificação, 

mensuração e evidenciação de tais ativos, conforme se pode observar nas legislações que 

foram desenvolvidas visando este fim. Todavia, insatisfações e críticas sempre existiram em 

razão da complexidade que envolve o reconhecimento de todos esses ativos no patrimônio das 

organizações. 

A complexidade que abrange o tema Ativo Intangível refere-se, principalmente, à 

dificuldade de seu reconhecimento, registro e evidenciação por parte da Contabilidade 

Financeira. Isso se deve ao fato de a Contabilidade Financeira estar atrelada às Normas 

Contábeis, bem como aos Princípios Fundamentais de Contabilidade que balizam a sua 

aplicação (ANTUNES, 2004), e essa realidade restringe a aceitação de vários itens como 

elementos componentes do ativo, fazendo surgir a figura do Goodwill (MARTINS, 1972). 

A Lei 6.404, aprovada em 15 de dezembro de 1976, não dispunha sobre o grupo dos 

Ativos Intangíveis. Os Ativos Intangíveis, por exemplo, os gastos de implantação, os gastos 

pré-operacionais, pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de software, eram 

classificados no grupo de Ativo Diferido, e os gastos com direitos de propriedade, de ativos 

adquiridos separadamente, contabilizados no grupo do Ativo Imobilizado. Entretanto, se 

fizessem parte de uma combinação de negócios, eles seriam registrados no grupo de 

Investimentos (FIPECAFI, 2000). 

Com o passar dos anos, as exigências do mercado foram se modificando e se 

intensificando, de forma que a Lei 6.404/1976, de um avanço para as empresas na época, 

passou a ser uma restrição. Essa realidade se firmou mesmo com as alterações introduzidas 

pelas Leis 9.457/1997 e 10.303/2001.  

A recente Lei 11.638, aprovada em 28 de dezembro de 2007, trouxe uma nova 

abordagem para o tratamento desses ativos criando a conta de Ativos Intangíveis no Balanço 
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Patrimonial. Pode-se considerar que gerou, também, uma expectativa bastante positiva quanto 

à identificação, mensuração e evidenciação dos Ativos Intangíveis, ou seja, finalmente, esses 

elementos poderiam ser evidenciados, efetivamente, no Balanço Patrimonial. Nesse sentido, 

em 2008, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu o Pronunciamento Técnico 

04 (CPC-04), baseado no International Accounting Standard 38 (IAS-38), para regulamentar 

especificamente o tratamento a ser dado aos Ativos Intangíveis. 

O CPC-04 (2008, item 1, p. 3) definiu o tratamento contábil para os Ativos 

Intangíveis, os quais são representados por ativo não monetário, identificável e sem 

substância física. Em linhas gerais, este Pronunciamento determina que a identificação do 

Ativo Intangível somente lhe é permitida se este for separável e resultar de direitos contratuais 

ou de outros direitos legais. Dessa forma, o reconhecimento se dá apenas quando for provável 

que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo sejam gerados em favor 

da entidade e o custo do ativo possa ser mensurado com segurança. 

De modo geral, a função que se atribui à contabilidade é a de fornecer informações 

relevantes aos seus usuários para a tomada de decisões econômicas ou para conhecimento. 

Isso explica em grande parte o empenho de identificar tais ativos, ou, ao menos, evidenciá-los 

de forma voluntária, já que tratam de fenômenos que contribuem para a riqueza das 

organizações ou de informação relevante. 

Atualmente, tem-se denominado por Disclosure a evidenciação das informações 

contábeis por parte das companhias, seja por meio das demonstrações obrigatórias, seja 

mediante as informações de natureza voluntária. Nesse sentido, Iudícibus (2004, p. 116) 

afirma que “não se trata de uma convenção, mas como admitem alguns autores, de um 

capítulo especial da teoria da contabilidade. Na verdade, o disclosure está ligado aos objetivos 

da contabilidade, ao garantir informações diferenciadas para os vários tipos de usuários”. 

Iudícibus (2004, p. 117) entende que toda informação para o usuário deve ter três 

características: ser adequada, ser justa e ser plena. Menciona que “o sentido da evidenciação é 

que a informação que não for relevante deve ser omitida a fim de tornar os demonstrativos 

contábeis significativos e possíveis de serem entendidos plenamente”. 

Apesar do aumento da divulgação da informação contábil de natureza voluntária, 

Carvalho, Trapp e Chan (2004, p. 265) mencionam que, em razão dos recentes escândalos 

envolvendo grandes empresas, o relacionamento entre os investidores e as empresas tornou-se 

menos sólido, dando lugar à desconfiança. “Conseqüentemente, elevou-se a demanda por 

mais informações relevantes, o que aumenta ainda mais a importância da transparência em 

demonstrações financeiras.”  
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A divulgação da informação contábil referente aos Ativos Intangíveis, por sua vez, 

sempre representou um grande desafio para a Contabilidade Financeira. Conforme já 

observado, as Demonstrações Contábeis se baseiam nas Leis Contábeis (Lei 6.404/1976 e 

suas alterações) e nos Princípios Fundamentais de Contabilidade, e que até o ano de 2007 as 

leis não possibilitavam a evidenciação dos registros dos Ativos Intangíveis em um grupo 

separado. 

Todavia, a nova Lei (11.638/2007) introduziu novos conceitos do direito societário, 

tendo sido adaptados conceitos legais bastante utilizados em economias mais desenvolvidas à 

realidade brasileira, alinhando também a Lei 11.638/2007 às legislações dos Estados Unidos e 

de países da Europa. Foram trazidas inovações tanto para as Demonstrações Contábeis quanto 

para os Princípios Contábeis estabelecidos, uma vez que ampliou a quantidade de informações 

que deveriam ser divulgadas, bem como aumentou a qualidade das informações de forma a 

fortalecer o mercado de capitais do Brasil.  

  A Lei 11.638/2007 e o CPC-04 mencionam com clareza sobre a identificação, 

mensuração e evidenciação dos Ativos Intangíveis, porém não disponibilizam uma sequência 

de procedimentos específicos que devem ser seguidos para a sua contabilização, demandando 

do contador julgamentos baseados na interpretação do texto aplicada à realidade de sua 

empresa. Se por um lado esse fato pode gerar dúvidas dificultando a aplicação dessa realidade 

e, consequentemente, o risco de não representar a posição patrimonial da empresa bem 

próxima a da sua realidade, por outro vem a valorizar a profissão na qual se destacarão 

aqueles profissionais que mostrarem maior habilidade para a análise e interpretação das 

informações e capacidade de julgamento adequada. Aliás, essa é uma característica da nova 

normatização em que se vê aumentada a responsabilidade dos profissionais da área de 

contabilidade e controladoria, dos gestores das empresas e dos auditores que terão que 

interpretar e julgar a forma mais adequada para que se tenham os Ativos Intangíveis 

contabilizados.  

Nesse sentido, é lícito supor que muitas empresas possam estar encontrando 

dificuldade na identificação, mensuração e evidenciação dos Ativos Intangíveis. Este estudo 

aborda, especificamente, as empresas que atuam com commodities, visto que essas empresas 

estão inseridas em um mercado caracterizado pela alta volatilidade. A formação dos preços 

das commodities normalmente se dá na Bolsa de Chicago ou na Bolsa de Nova York, e é 

impactado pelas oscilações desses preços, pela lei da oferta e da procura e demais variáveis do 

mercado financeiro globalizado. Essa realidade torna complexa a determinação do valor justo 

para os Ativos Intangíveis estabelecido pela legislação atual.  
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1.2 Objetivo geral 

Diante do exposto, o objetivo geral deste estudo é conhecer como uma empresa de 

commodities agrícolas no Brasil identifica, mensura e evidencia os Ativos Intangíveis 

seguindo os preceitos da Lei 11.638/2007 e as orientações do CPC-04. 

Como objetivos específicos têm-se:  

Objetivo 1: Identificar os elementos nos quais uma empresa de commodities no Brasil 

investe a título de Ativos Intangíveis. 

Objetivo 2: Verificar como os investimentos em elementos dos Ativos Intangíveis 

estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis. 

Objetivo 3: Identificar quais são os preceitos da Lei 11.638/2007 e as orientações do 

CPC-04  que mais impactam no processo de mensuração e evidenciação dos Ativos 

Intangíveis nas Demonstrações Financeiras.  

Objetivo 4: Conhecer por meio dos diretores, controllers e gerentes da empresa 

XPTO quais são os Ativos Intangíveis que as suas Unidades de Negócios investem e como 

são tratados contabilmente. 

Adicionalmente, elaborou-se uma sequência de procedimentos específicos para a 

identificação e mensuração dos Ativos Intangíveis de uma empresa de commodities agrícolas 

que atua no Brasil, que pode servir como sugestão para a contabilização desses ativos por 

empresas da mesma indústria. 

 

1.3 Questão de pesquisa 

Este estudo tem como questão de pesquisa: Como uma empresa de commodities 

agrícolas no Brasil identifica, mensura e evidencia os Ativos Intangíveis seguindo os preceitos 

da Lei 11.638/2007 e as orientações do CPC-04? 

 

1.4 Justificativa 

Este estudo se justifica em função da exigência estabelecida pela Lei 11.638, de 28 de 

dezembro de 2007, no que se refere à identificação, mensuração e evidenciação dos Ativos 

Intangíveis, e pela falta de literatura sobre o assunto dada a recente promulgação desta lei. 

Além disso, o autor deste estudo foi motivado pela necessidade de uma aplicação prática 

decorrente de sua atividade profissional. 

Portanto, espera-se com este estudo propiciar à comunidade acadêmica e ao mercado 

empresarial as particularidades da contabilização dos Ativos Intangíveis em uma empresa de 
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commodities, que possa servir de guia para os demais contadores por retratar a experiência de 

um contador atuando neste cenário que se deparou com essa necessidade. 

Para tanto, tem-se como objeto de estudo a Empresa XPTO, denominação fictícia para 

retratar a realidade da empresa que atua no mercado brasileiro há 11 anos.  

Para atingir os objetivos propostos, este estudo foi estruturado em seis partes: 

A primeira parte trata desta introdução que apresenta e justifica o estudo proposto. A 

segunda parte dedica-se ao referencial teórico subdividido em quatro itens: 1) Órgãos 

Reguladores Internacionais e Nacionais; 2) Ativo e Ativo Intangível; 3) Normas Contábeis 

Internacionais e Nacionais; e 4) Métodos de Avaliação do Ativos.  

Na terceira parte do estudo, apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados 

para o desenvolvimento do estudo proposto. Na quarta parte expõem-se os resultados das 

análises realizadas, tendo em vista os quatro objetivos específicos propostos. 

A quinta parte se destina à apresentação de uma sequência de procedimentos 

específicos para a identificação e mensuração dos Ativos Intangíveis de uma empresa de 

commodities agrícolas que atua no Brasil, ou seja, da empresa XPTO. 

Na sexta e última parte têm-se a conclusão, limitações e sugestões para novos estudos. 
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CAPÍTULO 2 

 

 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Órgãos reguladores 

Mundialmente, os órgãos reguladores da contabilidade têm como desafio diminuir ou 

eliminar a assimetria das informações existentes nos relatórios elaborados pelas companhias 

de acordo com as normas de cada país (BEUREN, 2008). 

Para atender este objetivo, diversos órgãos internacionais e nacionais têm se esforçado 

para convergir as diversas normas locais para uma harmonização internacional. 

No Quadro 1 estão listados os principais órgãos internacionais identificados aos seus 

objetivos.  

 

Quadro 1: Organismos Internacionais de Contabilidade. 

 

Fonte: Adaptado de diversos sítios. 

 

Em nível nacional têm-se, atualmente, os seguintes órgãos, conforme exposto no 

Quadro 2, e seus respectivos objetivos. 
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Quadro 2: Organismos Nacionais de Contabilidade. 

 

Fonte: Adaptado de diversos sítios. 

 

2.2 Ativo e Ativo Intangível 

A Contabilidade é “objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a 

prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e 

de produtividade com relação à entidade objeto de contabilização” (FIPECAFI, 2000, p. 42). 

E tem como objetivo principal:  

 

[...] permitir, a cada grupo principal de usuários, a avaliação da 

situação econômica e financeira da entidade, num sentido estático, 
bem como fazer inferências sobre suas tendências futuras. Em ambas 

as avaliações, todavia, as demonstrações contábeis constituirão 

elemento necessário, mas não suficiente. Sob o ponto de vista de 

usuários externos, quanto mais a utilização das demonstrações 

contábeis se referir à exploração de tendências futuras, mais tenderá a 

diminuir o grau de segurança das estimativas envolvidas. Quanto mais 

a análise se detiver na constatação do passado e do presente, mais 

crescerá e avolumará a importância da demonstração contábil 

(FIPECAFI, 2000, p. 43). 

 

De acordo com o Pronunciamento Conceitual Básico da Contabilidade (2008, item 12, 

p. 7), o objetivo das demonstrações contábeis é “fornecer informações sobre a posição 

patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que 

sejam úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão 

econômica”. 

Abordam-se a seguir os itens Ativo e Ativos Intangíveis que são o foco deste estudo. 
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2.2.1 Ativo 

De acordo com o CPC-04 (2008, item 8, p. 6), o ativo “é um recurso controlado por 

uma entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem benefícios 

econômicos futuros para a entidade”. 

O futuro benefício econômico de um ativo é o potencial de contribuir, direta ou 

indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade e pode influir na 

entidade de diversas maneiras, ou seja, um ativo pode ser usado isoladamente ou em um 

conjunto com outros ativos na produção de mercadorias e serviços para a venda, trocado por 

outros ativos, usado para liquidação de um passivo ou distribuído aos proprietários de tal 

entidade (CPC-BÁSICO, 2007, itens 53 e 55, p. 17). 

Martins (1972, p. 30) define o ativo como o “futuro resultado econômico que se espera 

obter de um agente”, sendo esse agente um recurso para a economia, e o classifica em Ativos 

Tangíveis e Intangíveis.  

 Hendriksen e Breda (1999) mencionam que o Financial Accounting Standart Board 

(FASB) define o ativo como os “benefícios econômicos futuros prováveis, obtidos ou 

controlados por uma entidade em conseqüência de transações ou eventos passados”.   

Para Iudícibus (2004, p. 41), o ativo é a “união de todos os bens e direitos de 

propriedade e controle da entidade”.  

Pode-se dizer que existem inúmeras definições para o ativo, e cada autor tem a sua, 

entretanto o principal problema para os pesquisadores e profissionais de contabilidade não é 

definir o ativo, e sim identificar, mensurar e evidenciar o ativo. 

Hendriksen e Breda (1999) comentam que os ativos devem ser definidos como 

potenciais fluxos de serviços ou como direitos a benefícios futuros que estão no controle da 

organização. 

Johnson e Kaplan (1993) afirmam que o valor da entidade não se restringe à soma dos 

valores de seus Ativos Tangíveis, mas também os valores dos Ativos Intangíveis, tais como o 

surgimento de produtos com inovação, o conhecimento de processos de produção flexíveis e 

de alta qualidade, talento e moral dos funcionários, a fidelidade dos clientes e imagem dos 

produtos, fornecedores confiáveis, rede de distribuição eficiente, etc. 

 

2.2.2 Ativo Intangível 

As recentes mudanças ocorridas nas duas últimas décadas do século XX e no início 

deste século passaram a dar mais ênfase ao Ativo Intangível do que ao Tangível.  
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Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 3), o ambiente da era da informação vem exigindo 

novas capacidades para assegurar o sucesso das empresas tanto no setor de produção quanto 

no setor de serviços, e a capacidade de mobilização e exploração dos Ativos Intangíveis estão 

se tornando mais importante do que investir e gerenciar os Ativos Tangíveis.  

Na prática empresarial, o contador, cada vez mais, tem sua responsabilidade 

aumentada, e diante de grandes desafios, porque a classificação de Ativo Tangível e 

Intangível não se apresenta de forma tão simples. 

Tendo em vista que o foco deste estudo são os Ativos Intangíveis, não serão 

apresentadas as definições relativas aos Ativos Tangíveis. Nesse sentido, diversos são as 

descrições e os conceitos apresentados para tentar definir os Ativos Intangíveis na literatura. 

Conforme Hendriksen (1999, p. 388), os Ativos Intangíveis “são definidos, às vezes, 

como a diferença positiva entre o custo de uma empresa adquirida e a soma de seus ativos 

tangíveis líquidos”.  

 De acordo com Lei 11.638/2007, os Ativos Intangíveis são “os direitos que tenham 

por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido”. 

 O Financial Accounting Standart Board (FASB) entende que os Ativos Intangíveis 

são ativos, exceto ativos financeiros, que carecem de substância física. Na mesma linha, o 

International Accounting Standard Board (IASB) estabelece no IAS 38 que o Ativo 

Intangível é um “ativo não monetário identificável e sem substância física” (FIPECAFI, 2009, 

p. 325).   

O Pronunciamento Técnico CPC-04 (2008, item 8, p. 6) define o Ativo Intangível 

como um “ativo não monetário identificável sem substância física”. 

Verifica-se que a classificação dos Ativos Intangíveis não tem uma definição unânime, 

sendo evidenciado um grande número de elementos de variadas formas. 

Para Brooking (1996), uma combinação de Ativos Intangíveis é denominada de 

Capital Intelectual, fruto de mudanças nas áreas de tecnologia da informação, mídia e 

comunicação, que trazem benefícios intangíveis para as companhias e que capacitam o seu 

funcionamento. Esse autor classificou os ativos em quatro grupos de Ativos Intangíveis: 

 Ativos de Mercado: são os Ativos Intangíveis, que estão relacionados ao 

mercado, por exemplo: marca, clientes, canais de distribuição, lealdade dos clientes 

etc.; 
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 Ativos Humanos: é o retorno como expertise do elemento humano, 

criatividade, conhecimento, habilidade para resolver problemas, que os indivíduos 

podem proporcionar para as organizações; 

 Ativos de Propriedade Intelectual: são os ativos que têm base legal para 

proporcionarem às organizações benefícios, tais como know-how, segredos industriais, 

copyright, patentes, designs etc.; 

 Ativos de Infraestrutura: é toda a infraestrutura de tecnologia e de processos 

empregados, como cultura, sistema de informação, métodos gerenciais, etc. 

 

Entretanto, os autores Edvinsson e Malone (1998) classificam os ativos em dois 

grupos:  

 Capital Humano: formado pelo conhecimento, expertise, poder de inovação 

e habilidade dos empregados, mais os valores, a cultura e a filosofia da empresa; 

 Capital Estrutural: formado pelos hardwares e softwares, bancos de dados, 

patentes, marcas registradas, relacionamentos com os clientes, etc. 

 

Considerando as pessoas como os únicos verdadeiros agentes da empresa e que todos 

os ativos, quer tangíveis, quer intangíveis, são decorrência das ações humanas que resultam 

nas estruturas externas e internas, Sveiby (1998) classifica os ativos em três grupos:  

 Estrutura Externa: composto por clientes, marca, imagem; 

 Estrutura Interna: toda a estrutura organizacional; 

 Competência Individual: capacidade de agir em diversas situações para criar 

ativos tangíveis e intangíveis. 

 

 Low e Kalafut (2003, p. 17) identificaram 12 tipos de Ativos Intangíveis: 

 Liderança; 

 Estratégia; 

 Comunicações; 

 Marca; 

 Reputação; 

 Alianças e redes; 

 Tecnologia; 

 Capital humano; 
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 Local de trabalho/cultura; 

 Inovação; 

 Capital intelectual; 

 Capacidade de adaptação. 

 

Kaplan e Norton (1997, p.4) afirmam que os Ativos Intangíveis permitem que uma 

organização desenvolva relacionamentos que conservem a fidelidade dos clientes existentes e 

novos segmentos de clientes; que áreas de mercado sejam atendidos com eficácia e eficiência; 

lance produtos e serviços inovadores; produza bens e serviços de alta qualidade com preços 

acessíveis; mobilize as habilidades e a motivação dos empregados para a melhoria contínua 

dos processos, qualidade e tempos de resposta; e utilize tecnologia da informação, banco de 

dados e sistemas.  

 

2.3 Ativo Intangível e regulação 

Dada a realidade econômica contemporânea, o Brasil, bem como os outros países, 

perceberam a necessidade de harmonização do conjunto de leis, regras, filosofias, 

procedimentos, objetivos, que regem as suas legislações.  

Portanto, na sequência tem-se um comparativo dos tratamentos estabelecidos pelas 

Normas Contábeis Nacionais, as Normas Contábeis Internacionais e as Normas Contábeis 

americanas sobre o Ativo Intangível.  

 

2.3.1 Normas contábeis nacionais 

 

2.3.1.1 Lei 6.404/1976  

A Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), no que diz 

respeito à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, determina que no Balanço 

deverão conter as contas que serão classificadas segundo os elementos do patrimônio e que 

serão registradas e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação 

financeira da companhia.  

Conforme as intitulações da Lei, o balanço será composto pelos seguintes elementos: 

 Ativo: as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez 

dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 
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- ativo circulante: são as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício 

social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte; 

- ativo realizável a longo prazo: são os direitos realizáveis após o término do exercício 

seguinte, também como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades 

coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que 

não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia; 

- investimentos: são as participações permanentes em outras sociedades e os direitos 

de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à 

manutenção da atividade da companhia ou da empresa; 

- ativo imobilizado: são os direitos que tenham por objeto bens destinados à 

manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, 

inclusive os de propriedade industrial ou comercial; 

- ativo diferido: são as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a 

formação do resultado de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou creditados 

aos acionistas durante o período que anteceder o início das operações sociais. 

 Passivo: as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 

- passivo circulante: são as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para 

aquisição de direitos do ativo permanente a vencer no exercício seguinte; 

- passivo exigível a longo prazo: são as obrigações da companhia, inclusive 

financiamentos para aquisição de direitos do ativo permanente a vencer em prazo maior do 

que o do exercício seguinte; 

- resultados de exercícios futuros: são os resultados de exercício futuro, as receitas de 

exercícios futuros, reduzidos dos custos e despesas correspondentes;  

- patrimônio líquido: é dividido em capital social, reservas de capital, reservas de 

reavaliação, reservas de lucros e lucros ou prejuízos acumulados. 

 

O Quadro 3 apresenta um exemplo de Balanço Patrimonial que segue as normas 

estabelecidas pela Lei 6.404/1976.  
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Quadro 3: Balanço Patrimonial de acordo com a Lei 6.404/1976. 

 

Fonte: Adaptado de GERON (2008, p. 40). 

 

A Lei 6.404/1976 nada dispunha sobre a conta de Ativos Intangíveis. Assim, antes da 

aprovação da Lei 11.638, os gastos de implantação, os gastos pré-operacionais, gastos com 

pesquisa e desenvolvimento de produtos, gastos com desenvolvimento de software eram 

classificados no grupo de Ativo Diferido, e os gastos com direito de propriedade, se 

adquiridos separadamente, registrados como Ativo Imobilizado, e se adquiridos em uma 

combinação de negócios no grupo de Investimentos (FIPECAFI, 2000).  

 Quanto aos critérios de avaliação dos ativos, o artigo 183 da Lei 6.404/1976 

menciona que, embora existisse a previsão de contabilização dos ativos de propriedade 

industrial ou comercial, poucos direitos eram ativáveis e não havia na legislação uma 

definição específica e clara para realizar a contabilização dos Ativos Intangíveis. No balanço, 

os critérios de avaliação dos elementos do ativo eram: 

 

I - os direitos e títulos de crédito, e quaisquer valores mobiliários não 

classificados como investimentos, pelo custo de aquisição ou pelo 

Ativo 

Ativo Circulante 

 

Ativo Realizável a Longo Prazo 

 

Ativo Permanente 

 Investimentos 

 Ativo Imobilizado 

 Ativo Diferido 

Passivo + Patrimônio Líquido 

Passivo Circulante 

 

Passivo Exigível a Longo Prazo 

 

Resultados de Exercícios Futuros 

 

Patrimônio Líquido 

 Capital Social 

 Reservas de Capital 

 Reservas de Reavaliação 

 Reservas de Lucro 

 Lucros ou Prejuízos Acumulados 

Lei das S.A. 

6.404/1976 
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valor do mercado, se este for menor; serão excluídos os já prescritos e 

feitas as provisões adequadas para ajustá-lo ao valor provável de 

realização, e será admitido o aumento do custo de aquisição, até o 

limite do valor do mercado, para registro de correção monetária, 

variação cambial ou juros acrescidos; 

II - os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do 

comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em 

fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou 

produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, 

quando este for inferior; 

III - os investimentos em participação no capital social de outras 
sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de 

aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização 

do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como 

permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem 

custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas; 

IV - os demais investimentos, pelo custo de aquisição, deduzido de 

provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor, 

ou para redução do custo de aquisição ao valor de mercado, quando 

este for inferior; 

V - os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, 

deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou 
exaustão; 

VI - o ativo diferido, pelo valor do capital aplicado, deduzido do saldo 

das contas que registrem a sua amortização. 

§ 1o Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor de 

mercado: 

a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual 

possam ser repostos, mediante compra no mercado; 

b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de 

realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e 

demais despesas necessárias para a venda, e a margem de lucro; 

c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a 
terceiros. 

§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será 

registrada periodicamente nas contas de: 

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que 

têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade 

por uso, ação da natureza ou obsolescência; 

b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital 

aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou 

comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração 

limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou 

contratualmente limitado; 

c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua 
exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou 

florestais, ou bens aplicados nessa exploração. 

§ 3o Os recursos aplicados no ativo diferido serão amortizados 

periodicamente, em prazo não superior a dez anos, a partir do início da 

operação normal ou do exercício em que passem a ser usufruídos os 

benefícios deles decorrentes, devendo ser registrada a perda do capital 

aplicado quando abandonados os empreendimentos ou atividades a 

que se destinavam, ou comprovado que essas atividades não poderão 

produzir resultados suficientes para amortizá-los. 

§ 4o Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão 

ser avaliados pelo valor de mercado, quando esse for o costume 
mercantil aceito pela técnica contábil.  
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Quanto ao método de registro dos Ativos Intangíveis adquiridos separadamente, estes 

eram registrados pelo custo de aquisição, e os adquiridos em uma combinação de negócios 

não eram registrados separadamente, pois iriam fazer parte do valor do ágio na aquisição dos 

investimentos, uma vez que representa a diferença a maior entre o valor pago de uma 

companhia na combinação de negócios com o valor contábil desta. 

 

2.3.1.2 Lei 11.638/2007 

Em vista do crescimento da importância dos Ativos Intangíveis no patrimônio das 

empresas, a sua identificação, mensuração e evidenciação tornaram-se cada vez mais 

importantes e conduziram à necessidade de atualizar e modernizar a legislação societária. 

Em função disso, em 28 de dezembro de 2007, foi aprovada a Lei 11.638, que traz 

uma série de modificações e inovações à Lei 6.404/1976, no que diz respeito à elaboração e 

divulgação das Demonstrações Financeiras.  

A Lei 11.638/2007 tem como um dos seus objetivos a modernização e harmonização 

da legislação societária brasileira com os princípios e melhores práticas contábeis 

internacionais, adequando assim o Brasil aos sistemas contábeis mais utilizados e aceitos no 

exterior, o que traz benefícios ao Brasil no âmbito internacional, em linha com a recente 

elevação do Brasil ao nível de Investment Grade, conforme publicação da agência de 

classificação de risco internacional Standard & Poor’s (SCHELLER; LIMA; GUIMARÃES, 

2008). 

Um dos avanços da Lei 11.638/2007 foi alterar as regras aplicáveis ao tratamento de 

Ativos Intangíveis no Balanço das companhias, previstas inicialmente na Lei das Sociedades 

por Ações e regulamentadas pela Deliberação 488, de 3 de outubro de 2005, na qual foi 

emitida pela CVM que, por sua vez, também aprovou o Pronunciamento NPC 27, emitido 

pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon). 

Com a alteração no tratamento dos Ativos Intangíveis, a Lei 11.638/2007 criou um 

grupo contábil específico para os Ativos Intangíveis. Neste sentido, na sequência tem-se a 

nova composição do Balanço: 

 Ativo: as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez 

dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 

- ativo circulante: são as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício 

social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte; 

- ativo realizável a longo prazo: são os direitos realizáveis após o término do exercício 

seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades 
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coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que 

não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia; 

- investimentos: são as participações permanentes em outras sociedades e os direitos 

de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à 

manutenção da atividade da companhia ou da empresa; 

- imobilizado: são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 

manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, 

inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e 

controle desses bens;  

- intangível: são os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 

manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio 

adquirido.  

 Passivo: as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 

- passivo circulante: são as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para 

aquisição de direitos do ativo não circulante, quando se vencerem no exercício seguinte; 

- passivo não circulante: são as obrigações da companhia, se tiverem vencimento em 

prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do art. 179; 

- patrimônio líquido: é dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de 

avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.  

 

O Quadro 4 apresenta um exemplo de Balanço Patrimonial que segue as normas 

estabelecidas pela Lei 11.638/2007. 
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Quadro 4: Balanço Patrimonial de acordo com a Lei 11.638/2007. 

 

Fonte: Adaptado de GERON (2008, p. 40). 

 

A criação do grupo Ativo Intangível contribuiu para melhor identificação e 

individualização das companhias no contexto do seu efetivo patrimônio, uma vez que como 

exemplos de Ativos Intangíveis citam-se as marcas, patentes, direitos sobre recursos naturais, 

fundo de comércio, etc.  

 A Lei 11.638/2007 também trouxe outras mudanças à Lei das Sociedades por Ações, 

por exemplo, a inclusão no Balanço de novo critério de avaliação dos bens, de forma que os 

direitos classificados como Intangíveis serão avaliados pelo custo incorrido na aquisição, 

deduzido do saldo da respectiva conta de amortização, o que também beneficia as empresas, 

que passam a determinar de forma mais clara e exata o real valor dos seus bens intangíveis. 

Não obstante tal disposição, o artigo 183, § 3.º, da Lei das Sociedades por Ações, 

alterado pela Lei 11.638/2007, também atribui à sociedade o dever de efetuar, 

periodicamente, a análise sobre a recuperação dos valores registrados no grupo intangível com 

o objetivo de assegurar que sejam: 

Lei das S.A. 

6.404/1976 alterada pela 11.638/2007 

Ativo 

Ativo Circulante 

 

Ativo Realizável a Longo Prazo 

 

Ativo Permanente 
 Investimentos 

 Ativo Imobilizado 
 Ativo Intangível 

 Ativo Diferido 

Passivo + Patrimônio Líquido 

Passivo Circulante 

 

Passivo Exigível a Longo Prazo 

 

Resultados de Exercícios Futuros 

 

Patrimônio Líquido 

 Capital Social 
 Reservas de Capital 

 Ajustes de Avaliação Patrimonial 

 Reservas de Lucro 

 Prejuízos Acumulados 
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 registradas as perdas de valor do capital aplicado, quando houver decisão de 

interromper as atividades a que tais ativos se destinavam, ou quando comprovado que 

não poderão trazer resultados suficientes para a recuperação desse valor;  

 revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil 

econômica de tais bens do grupo intangível e para o cálculo da respectiva depreciação, 

exaustão e amortização. 

 

Sendo assim, com a criação de um grupo específico para os Ativos Intangíveis, nos 

Balanços das companhias é natural haver a reclassificação dos certos ativos das sociedades, 

registrados em outros grupos para o grupo dos Ativos Intangíveis, o que reduz de maneira 

considerável os grupos de contas “investimentos”, “imobilizado” e “diferido”, e identifica de 

forma mais precisa a relevância da propriedade intelectual no Balanço das companhias. 

Vale mencionar que a CVM editou a Instrução 469 em 2 de maio de 2008, com uma 

nota explicativa, que regulamenta a Lei 11.638/2007 em diversas questões, e disponibilizou 

em seu site o Edital de Audiência Pública SNC 03/2008, cuja finalidade é aprovar o 

Pronunciamento Técnico CPC-04, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis para 

adequar a regulamentação brasileira às disposições do Pronunciamento do IAS 38 do 

International Accounting Standards Board – IASB (IAS 38 – Ativos Intangíveis). 

 

2.3.1.3 Comitê de Pronunciamentos Contábeis - Pronunciamento Técnico CPC-04 

O CPC-04 (2008, item 1, p. 3) tem como objetivo “definir o tratamento contábil dos 

Ativos Intangíveis que não são abrangidos especificamente em outro Pronunciamento”, e a 

aplicabilidade do CPC-04 (2008, item 2, p. 3) refere-se às contabilizações dos Ativos 

Intangíveis, exceto: 

 

(a) ativos intangíveis dentro do alcance de outro pronunciamento; 

(b) ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill ou 
fundo de comércio) surgido na aquisição de investimento avaliado 

pelo método de equivalência patrimonial ou decorrente de combinação 

de negócios; 

(c) ativos financeiros, que atendam à definição de Instrumentos 

Financeiros; 

(d) arrendamentos mercantis dentro do alcance de outro 

pronunciamento; 

(e) direitos de exploração de recursos minerais e gastos com a 

exploração ou o desenvolvimento e a extração de minérios, petróleo, 

gás natural e outros recursos exauríveis similares; 

(f) ativos intangíveis de longo prazo, classificados como mantidos 
para venda, ou incluídos em um grupo de itens que estejam 

classificados como mantidos para venda; 
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(g) ativos fiscais diferidos; 

(h) ativos decorrentes de benefícios a empregados; e 

(i) custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis resultantes dos 

direitos contratuais de seguradora segundo contratos de seguro. No 

caso dos ativos intangíveis, mesmo relacionados a contratos de 

seguro, os requerimentos de divulgação contidos neste 

Pronunciamento são aplicáveis. 

 

Para o CPC-04 (2008, item 8, p. 6) o Ativo Intangível é definido como “um ativo não 

monetário identificável sem substância física”, e a exigência de o Ativo Intangível ser 

identificável, de acordo com o item 11 da página 7 do Pronunciamento Técnico do CPC-04 

(2008), deve-se ao fato de diferenciar este ativo do ágio derivado da expectativa de 

rentabilidade futura (goodwill).  O goodwill, reconhecido em uma combinação de negócios, é 

um ativo que representa benefícios econômicos futuros gerados por outros ativos, que não são 

identificados isoladamente e reconhecidos separadamente. 

Levando para esta linha, há dois critérios de identificação para a devida classificação 

de um ativo como intangível, segundo o item 12 da página 7 do Pronunciamento Técnico do 

CPC-04 (2008):  

 ser separável, transferido, licenciado, alugado ou trocado individualmente 

ou com um contrato, ativo ou passivo relacionado, independentemente da intenção de 

uso; 

 ser gerado por direitos contratuais ou legais, independentemente se tais 

direitos são transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações. 

 

De acordo com o CPC-04 (2008, item 13, p. 7), controla-se um ativo detendo o poder 

de obter benefícios econômicos futuros gerados pelo recurso e de restringir o acesso de 

terceiros a esses benefícios. De forma usual, a capacidade das companhias de controlar os 

benefícios econômicos futuros do Ativo Intangível advém de direitos legais, direitos autorais, 

limitação de um acordo comercial, entre outros. 

Conforme o CPC-04 (2008, item 17, p. 8), os benefícios econômicos futuros gerados 

por Ativo Intangível podem incluir a receita das vendas tanto de produtos como de serviços, 

redução de custos ou outros benefícios resultantes do uso dos ativos pelas companhias. 

Quanto ao reconhecimento, o CPC-04 (2008, item 18, p. 8) determina que para o 

devido reconhecimento a companhia tenha evidências de que atende: 

 a definição de Ativo Intangível; e 

 os critérios de reconhecimento dos Ativos Intangíveis. 

E o mesmo deverá ser reconhecido inicialmente ao custo somente se: 
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 for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao 

ativo serão gerados em favor da entidade;  

 o custo do ativo possa ser mensurado com segurança. 

 

O CPC-04 (2008, item 19, p. 9) tem dois critérios de reconhecimento dos Ativos 

Intangíveis, sendo Ativos Intangíveis adquiridos separadamente e Ativos Intangíveis 

adquiridos em combinações de negócios. 

No critério de reconhecimento de Ativos Intangíveis adquiridos separadamente, o 

CPC-04 determina que o preço que a companhia paga para adquirir separadamente um Ativo 

Intangível reflete sua expectativa sobre a probabilidade de os benefícios econômicos futuros 

esperados, incorporados no ativo, serem gerados a seu favor.  

Quanto ao custo, o CPC-04 (2008, item 27, p. 10) define que ele inclui:  

 seu preço de compra, acrescido de impostos de importação e impostos não 

recuperáveis sobre a compra, após deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;  

 qualquer custo atribuível à preparação do ativo para o objetivo proposto, 

porém os custos incorridos no uso ou na transferência ou reinstalação de um Ativo 

Intangível não são incluídos no seu valor contábil. 

 

Entretanto, se um Ativo Intangível for adquirido em uma combinação de negócios, o 

CPC-04 (2008, item 33, p. 11) menciona que o seu “custo é o valor justo na data de aquisição, 

o qual reflete as expectativas sobre a probabilidade de que os benefícios econômicos futuros 

incorporados no ativo serão gerados em favor da entidade”. 

Desta forma, de acordo com o CPC-04 (2008, item 34, p. 11), o adquirente deve 

reconhecer: 

 

[...] na data da aquisição separadamente do ágio derivado da 

expectativa de rentabilidade futura (goodwill) apurado em uma 

combinação de negócios, um Ativo Intangível da adquirida, 

independentemente de o ativo ter sido reconhecido pela adquirida 
antes da aquisição da empresa.  

 

De acordo com o CPC-04 (2008, item 35, p. 12), “se um ativo intangível adquirido em 

uma combinação de negócios for separável ou resultar de direitos contratuais ou outros 

direitos legais, considera-se que o seu valor justo pode ser mensurado com segurança”.  

Entretanto, conforme o CPC-04 (2008), “se o valor justo individual de cada ativo do 

grupo não puder ser medido com segurança, o adquirente deve reconhecer um grupo de ativos 
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como um único ativo separadamente do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura 

(goodwill)”.  

Uma estimativa confiável do valor justo do Ativo Intangível, segundo o CPC-04 

(2008, item 38, p. 13), são os preços de mercado cotados em mercado ativo. No entanto, se 

não estiver disponível, o preço da operação similar mais recente pode oferecer uma estimativa 

do valor justo, desde que não tenha havido mudança econômica significativa entre a data da 

operação e a data em que está sendo estimado o valor justo do ativo.  

Entretanto, se não tiver um mercado ativo, segundo o CPC-04 (2008, item 39, p. 13), a 

mensuração do valor justo do Ativo Intangível será com base  no valor que a entidade teria 

pago por ele, quando adquiriu, em operação sem favorecimento e com disposição para 

negociação. 

Conforme o CPC-04 (2008, item 40, p. 13), as companhias que normalmente estão 

envolvidas em novas aquisições podem desenvolver técnicas próprias para mensurar os 

valores justos, tais como uma estimativa de fluxo de caixa futuro líquido descontado gerado 

por esse ativo, ou uma aplicação de múltiplos que trazem as operações de mercado a 

indicadores que determinam a rentabilidade do ativo ou o fluxo de royalties, que poderá ser 

adquirido com o licenciamento do Ativo Intangível a terceiros em operação sem 

favorecimento. 

 

Gastos subsequentes em projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento 

adquirido 

Conforme o CPC-04 (2008, item 41, p. 13), são reconhecidos como Ativo Intangível 

os gastos de pesquisa ou desenvolvimento relativos a projeto de pesquisa e desenvolvimento 

em andamento, adquirido em separado ou em combinação de negócios, e os gastos incorridos 

após a aquisição desse projeto.  

 

Aquisição por meio de subvenção ou assistência governamental 

Por meio de subvenção ou assistência governamental, o CPC-04 (2008, item 43, p. 14) 

determina que um Ativo Intangível pode ser adquirido sem custo ou por valor nominal. Os 

custos incorridos diretamente atribuídos à preparação do ativo devem ser acrescidos ao valor 

de registro inicial. 
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Permuta de ativos 

O CPC-04 (2008, item 44, p. 14) menciona que os Ativos Intangíveis podem ser 

adquiridos por meio de permuta por ativos ou ativos não monetários, e o custo do Ativo 

Intangível é mensurado pelo valor justo, a não ser que a operação de permuta não tenha 

natureza comercial ou o valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possa ser 

mensurado com segurança. Entretanto, se o ativo adquirido não for mensurável ao valor justo, 

o seu custo é determinado pelo valor contábil do ativo cedido. 

De acordo com o CPC-04 (2008, item 45, p. 14), a operação de permuta tem natureza 

comercial se os fluxos de caixa do ativo recebido e do ativo cedido forem diferentes, o valor 

da parcela das suas atividades for afetado pelas alterações resultantes da permuta e a diferença 

entre os dois for significativa em relação ao valor justo dos ativos permutados. 

O valor específico para a companhia da parcela das suas atividades afetado pela 

operação deve estar refletido nos fluxos de caixa após os efeitos da sua tributação para 

determinar se uma operação de permuta tem natureza comercial. 

O valor justo do Ativo Intangível, segundo o CPC-04 (2008, item 46, p. 15), para o 

qual não existem transações comparáveis, só pode ser mensurado com segurança se a 

variabilidade da faixa de estimativas de valor justo razoável não for significativa ou se as 

probabilidades de várias estimativas, dentro dessa faixa, forem razoavelmente avaliadas e 

utilizadas na mensuração do valor justo. Caso a entidade seja capaz de mensurar com 

segurança tanto o valor justo do ativo recebido como do ativo cedido, então o valor justo do 

segundo será usado para determinar o custo, a não ser que o valor justo do primeiro seja mais 

evidente. 

 

Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado 

internamente 

Conforme CPC-04 (2008, item 47, p. 15), o ágio derivado da expectativa de 

rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente não deve ser contabilizado como Ativo 

Intangível. Esses gastos normalmente não são recursos identificáveis, controlados pela 

entidade. 

 

Ativo intangível gerado internamente 

De acordo com o CPC-04 (2008, item 50, p. 16), é de difícil mensuração se um Ativo 

Intangível gerado internamente se qualifica para o reconhecimento em virtude da dificuldade 

de identificação e da determinação com segurança do custo do ativo.  
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Com o objetivo de avaliar se um Ativo Intangível gerado internamente atende aos 

critérios de reconhecimento, o CPC-04 (2008, item 51, p. 16) menciona que a companhia 

deve classificar a geração do ativo na fase de pesquisa ou na fase de desenvolvimento. 

Entretanto, se a companhia não conseguir diferenciar a fase de pesquisa da fase de 

desenvolvimento do projeto interno de criação do Ativo Intangível, os gastos devem ser 

tratados como gasto na fase de pesquisa. 

Conforme o item 53 do CPC-04 (2008, item 53, p. 16), os gastos com pesquisa devem 

ser reconhecidos como despesa quando incorridos, já um Ativo Intangível resultante da fase 

de desenvolvimento, segundo o item 56 do CPC-04 (2008, item 56, p. 17), deve ser 

reconhecido somente se a entidade puder demonstrar todos os itens a seguir: 

 viabilidade técnica para encerrar o Ativo Intangível e disponibilizar para o 

uso e venda; 

 objetivo de encerrar o Ativo Intangível e de usá-lo ou vendê-lo; 

 ter a capacidade para usar ou vender o Ativo Intangível; 

 geração de benefícios econômicos futuros; 

 disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos;  

 mensuração com segurança os gastos durante a fase de desenvolvimento. 

 

Alguns exemplos de atividades em fase de pesquisa, segundo o CPC-04 (2008, item 

55, p. 16), são: 

 

(a) atividades destinadas à obtenção de novo conhecimento;  

(b) busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados de 

pesquisa ou outros conhecimentos; 

(c) busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, 

processos, sistemas ou serviços; e 

(d) formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas 
possíveis para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas 

ou serviços novos ou aperfeiçoados. 

 

De acordo com o item 58 do CPC-04 (2008, item 58, p. 17), seguem abaixo alguns 

exemplos de atividades em fase de desenvolvimento: 

 

(a) projeto, construção e teste de protótipos e modelos pré-produção 

ou pré-utilização; 

(b) projeto de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que envolvam 

nova tecnologia; 

(c) projeto, construção e operação de fábrica-piloto, desde que já não 

esteja em escala economicamente viável para produção comercial; e 
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(d) projeto, construção e teste da alternativa escolhida de materiais, 

dispositivos, produtos, processos, sistemas e serviços novos ou 

aperfeiçoados. 

 

Todos os gastos diretamente atribuíveis à criação, produção e preparação do ativo 

fazem parte do custo do Ativo Intangível gerado internamente. Alguns exemplos destes gastos 

são com materiais e serviços da geração do Ativo Intangível, taxas de registros legais, 

amortização de patentes e licenças, custos de benefícios a empregados relacionados à geração 

do Ativo Intangível (CPC-04, 2008, item 65, p. 18).  

Entretanto, se forem gastos com vendas, administrativos e outros gastos indiretos, ou 

ineficiência identificada e prejuízo operacional antes do início da operação do ativo, ou gastos 

com a parte de treinamento de pessoas para a operação do ativo, não são componentes do 

custo do Ativo Intangível gerado internamente (CPC-04, 2008, item 66, p. 19).  

 

Reconhecimento de despesa 

Consoante o CPC-04 (2008, item 67, p. 20), os gastos com os Ativos Intangíveis 

devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos, exceto se os gastos atenderem o 

critério de reconhecimento ou se o item for adquirido em uma combinação de negócios e não 

possa ser reconhecido como Ativo Intangível, assim será reconhecido como goodwill (ágio 

derivado da expectativa de rentabilidade futura). 

Conforme o CPC-04 (2008, item 68, p. 20), em alguns casos são incorridos gastos para 

gerar benefícios econômicos futuros à entidade, sem qualquer processo de aquisição ou 

criação de um Ativo Intangível. Como exemplo citam-se gastos com pesquisa, que devem ser 

reconhecidos como despesa quando incorridos, exceto quando forem adquiridos como parte 

de uma combinação de negócios. São exemplos de gastos reconhecidos como despesa gastos 

com treinamento, atividades pré-operacionais, publicidade, reorganização da entidade, entre 

outros. 

De acordo com o item 71 do CPC-04 (2008, item 71, p. 21), os gastos inicialmente 

reconhecidos como despesa não devem ser reconhecidos como parte do custo de um Ativo 

Intangível em data posterior. 

 

 

 

Mensuração após reconhecimento 
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O Pronunciamento Conceitual Básico do CPC prevê que as companhias podem optar 

por dois métodos:  

- Método do custo: após o reconhecimento inicial, um Ativo Intangível deve ser 

apresentado ao custo, menos eventuais amortizações acumuladas e perdas acumuladas; 

- Método da reavaliação: após o reconhecimento inicial, um Ativo Intangível pode ser 

apresentado pelo seu valor reavaliado, ou seja, seu valor justo à data da reavaliação. 

Conforme o item 75 do CPC-04 (2008, item 75, p. 22), para uma reavaliação, o valor 

justo deve ser apurado em relação a um mercado ativo e a reavaliação deve ser realizada 

regularmente para que, na data do balanço, o valor contábil do ativo não tenha diferenças em 

relação ao seu valor justo. 

O item 76 do CPC-04 (2008, item 76, p. 22) menciona que o método de reavaliação 

não permite reavaliar Ativos Intangíveis que não foram reconhecidos anteriormente como 

ativos, assim como reconhecimento inicial de Ativos Intangíveis a valores diferentes do custo. 

Segundo o item 79 da página 22 do CPC-04, a frequência das reavaliações dos ativos é 

determinada com base na volatilidade do valor justo dos Ativos Intangíveis que estão sendo 

reavaliados. Somente será necessário reavaliar se o valor justo do ativo já reavaliado for muito 

diferente do valor contábil. A reavaliação anual é exigida se o valor justo dos Ativos 

Intangíveis variar significativamente. 

Nos casos em que não há um mercado ativo para o bem a ser reavaliado, o item 81 do 

CPC-04 (2008, item 81, p. 23) cita que deve ser reconhecido pelo custo menos a amortização 

acumulada e a perda por desvalorização.  

Os itens 85 e 86 do CPC-04 (2008, item 85 e 86, p. 23) mencionam que, se o valor 

contábil do Ativo Intangível aumentar em virtude de reavaliação, esse aumento deve ser 

creditado diretamente à conta própria do patrimônio líquido, e o aumento deve ser 

reconhecido no resultado quando se tratar da reversão de decréscimo de reavaliação do 

mesmo ativo anteriormente reconhecido no resultado. Contudo, se o valor contábil do Ativo 

Intangível diminuir, deve ser reconhecido no resultado, e a diminuição do Ativo Intangível 

deve ser debitada diretamente do patrimônio líquido contra a conta de reserva de reavaliação 

até o limite permitido. 

Consoante o item 87 do CPC-04 (2008, item 87, p. 23), o saldo acumulado relativo à 

reavaliação acumulada do Ativo Intangível registrada no Patrimônio Líquido somente pode 

ser transferida para lucros acumulados quando for realizada.  

 

Vida útil 



 

 

 

39 

 

De acordo com o item 88 do CPC-04 (2008, item 88, p. 23), a companhia deve avaliar 

se a vida útil do Ativo Intangível é definida ou indefinida, e também a duração ou o volume 

de produção ou unidades semelhantes que constituem esta vida útil. Se a vida útil for definida, 

o Ativo Intangível deverá ser amortizado, e se for indefinida, este não deve ser amortizado. 

São expostos a seguir os fatores considerados na determinação da vida útil do Ativo 

Intangível (CPC-04, item 90, p. 24): 

 

(a) a utilização prevista de um ativo pela entidade e se o ativo pode ser 

gerenciado eficientemente por outra equipe de administração; 

(b) os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as informações 

públicas sobre estimativas de vida útil de ativos semelhantes, 

utilizados de maneira semelhante; 

(c) obsolescência técnica, tecnológica, comercial ou de outro tipo; 

(d) a estabilidade do setor em que o ativo opera e as mudanças na 
demanda de mercado para produtos ou serviços gerados pelo ativo; 

(e) medidas esperadas da concorrência ou de potenciais concorrentes; 

(f) o nível dos gastos de manutenção requerido para obter os 

benefícios econômicos futuros do ativo e a capacidade e intenção da 

entidade para atingir tal nível; 

(g) o período de controle sobre o ativo e os limites legais ou similares 

para a sua utilização, tais como datas de vencimento dos 

arrendamentos/locações relacionados; e 

(h) se a vida útil do ativo depende da vida útil de outros ativos da 

entidade. 

 

Ativo intangível com vida útil definida 

De acordo com o item 97 do CPC-04 (2008, item 97, p. 25), o valor amortizável do 

Ativo Intangível com vida útil definida deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da 

sua vida útil estimada, iniciado a partir do momento em que o ativo estiver disponível para 

uso e cessado na data que o ativo for classificado para venda, ou se for baixado. O método de 

amortização utilizado traz o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos 

futuros, e, caso não seja possível determinar com segurança, deve ser utilizado o método 

linear.  

Segundo o item 100 do CPC-04 (2008, item 100, p. 26), deve-se presumir que o valor 

residual de Ativo Intangível com vida útil definida é zero, a não ser que exista um mercado 

ativo, o valor residual possa ser determinado pelo mercado, e que tenha um compromisso de 

terceiros para comprar este ativo, entre outros. 

A revisão do período e método de amortização do Ativo Intangível com vida útil 

definida, de acordo com o item 104, página 27 do CPC-04, deve ser feita pelo menos uma vez 

ao final de cada exercício. Caso seja diferente de estimativas anteriores, o prazo de 

amortização deve ser alterado (2008, item 104, p. 27). 
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Ativo intangível com vida útil indefinida 

O Ativo Intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado, e de acordo com 

Pronunciamento Técnico CPC 01, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a entidade deve 

testar a perda de valor dos Ativos Intangíveis com vida útil indefinida comparando o seu valor 

recuperável com o seu valor contábil anualmente, e sempre que houver alguma evidência de 

que o Ativo Intangível pode ter perdido valor. 

Conforme o item 109 (CPC-04, item 109, p. 28), a vida útil do Ativo Intangível que 

não é amortizado deve ser revisada periodicamente para determinar se eventos e 

circunstâncias continuam a avaliar a vida útil como indefinida. Caso seja alterado de 

indefinida para definida, deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil. 

 

Recuperação do valor contábil – Perda por redução ao valor recuperável de 

ativos 

A fim de determinar se o Ativo Intangível já não tem valor, a entidade aplica o 

Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, no qual 

estabelece quando e como a entidade deve revisar o valor contábil de seus ativos, bem como 

determina o seu valor recuperável e quando reconhecer ou reverter perda por desvalorização. 

 

Baixa e alienação 

De acordo com o item 112 (CPC-04, item 112, p. 28), o ativo intangível deve ser 

baixado quando ocorre a alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos 

futuros com a sua utilização ou alienação. 

Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de Ativo Intangível devem ser reconhecidos 

no resultado quando o ativo é baixado como receita de vendas (CPC-04, item 113, p. 28), e a 

amortização do Ativo Intangível com vida útil definida não termina quando ele deixa de ser 

utilizado, com exceção de que esteja completamente amortizado ou classificado como 

mantido para venda. 

 

 

 

 

2.3.2 Normas contábeis internacionais 

O objetivo do IAS 38 é definir: 
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[...] o tratamento contábil dos Ativos Intangíveis, exceto aqueles 

tratados expressamente em outra norma, e não se aplica (a) à 
contabilização de ativos financeiros, conforme a definição contida na 

IAS 32 – Instrumentos Financeiros: Apresentação – e (b) aos gastos 

com o desenvolvimento e extração de minerais, petróleo, gás natural e 

recursos não renováveis similares e ao goodwill – ágio pago por 

expectativa de rentabilidade futura. A norma também é aplicável aos 

gastos com atividades de publicidade, treinamento, pré-operacionais e 

de pesquisa e desenvolvimento (ERNEST & YOUNG; FIPECAFI, 

2009, p. 325). 

 

A Norma Internacional IAS 38 define Ativo Intangível como “um ativo não-monetário 

identificável sem substância física” e determina o critério de identificação para um Ativo 

Intangível quando for separável da entidade ou resultar de direitos contratuais ou de outros 

direitos legais, independentemente de os direitos poderem ser transferidos ou separados da 

entidade ou de outros direitos e obrigações (FIPECAFI, 2009, p. 325). 

No que se refere ao controle dos Ativos Intangíveis, este é definido pelo poder de 

obter os benefícios econômicos futuros a serem gerados pelo Ativo Intangível e a capacidade 

de restringir o acesso de terceiros. A obtenção de benefícios econômicos futuros vai além das 

receitas de vendas, e também devem ser levadas em consideração as economias de caixa 

(FIPECAFI, 2009, p. 325). 

Da análise dos parágrafos 18, 19 e 20 do IAS 38 percebe-se que, para reconhecer e 

contabilizar o ativo, as companhias devem avaliar se este está de acordo com a definição de 

Ativo Intangível, assim como se possui prováveis benefícios econômicos futuros, além de o 

valor do ativo poder ser mensurado com confiança. 

 Os critérios de reconhecimento dos Ativos Intangíveis, segundo o parágrafo 31 da 

IAS 38, são:  

 um adquirente reconhece um Ativo Intangível quando encontra os critérios 

de reconhecimento estabelecidos nos parágrafo 19 e 20 do IAS 38, mesmo que o Ativo 

Intangível não tenha sido reconhecido nas demonstrações financeiras da investida; 

 se o valor justo de um Ativo Intangível adquirido como parte de uma 

combinação de negócios do tipo de aquisição do controle acionário não puder ser 

mensurado confiavelmente, esse ativo não é reconhecido como um Ativo Intangível 

separado, mas incluído no goodwill. 

 

Ativos Intangíveis adquiridos separadamente 
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Quando o Ativo Intangível for adquirido separadamente, para o IAS 38, o custo pode 

ser mensurado de forma confiável e compreende o preço de compra, se for compra à vista. O 

custo será composto pelo preço de compra, incluindo os impostos não recuperáveis sobre as 

compras, mais as despesas para o bem ser utilizado. No entanto, se for compra a prazo, o 

custo será o preço equivalente em dinheiro trazido a valor presente. A variação é reconhecida 

como despesa de juros sobre o período de crédito ou qualquer custo diretamente atribuível à 

preparação do ativo para o objetivo final proposto. 

 

Ativos Intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios 

Conforme o parágrafo 27 do IAS 38, o ativo adquirido em uma combinação de 

negócios do tipo aquisição do controle acionário terá o seu custo baseado em seu valor justo, 

na data de aquisição. O valor justo pode ser determinado pelo seu preço de mercado (oferta 

corrente), desde que seja uma fonte confiável para cotação. No entanto, se o preço de oferta 

não for corrente, o preço de um similar poderá ser adotado, desde que não se verifique 

mudança econômica significativa. Contudo, se não existir um mercado regular, o custo deverá 

ser o valor que a companhia pagou na data da compra.  

Portanto, a norma do IAS 38 estabelece que não seja possível mensurar o valor justo 

do Ativo Intangível adquirido em uma combinação de negócios quando o Ativo Intangível 

resultar de direitos legais ou contratuais sendo não separável, e se for separável, que não 

exista histórico ou evidência de transações de troca para o mesmo ativo ou similar.  

A Figura 1 exibe o esquema de identificação de um Ativo Intangível. 
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Figura 1: Esquema de Identificação de um Ativo Intangível. 

Fonte: Manual Ernst & Young, 2009. 

 

Ativos Intangíveis obtidos por meio de subsídio governamental 

São exemplos de Ativos Intangíveis obtidos por meio de subsídio governamental: 

direito de aterrissagem em aeroporto, licenças para operação de rádio e televisão, direito de 

emissão, licenças ou cotas de importação. Conforme IAS 20, o reconhecimento inicial de um 

Ativo Intangível se dá ao valor justo ou ao valor nominal mais gasto que possa ser atribuído a 

deixar o ativo preparado para o uso (FIPECAFI, 2009, p. 328). 

Segundo o IAS 38, devem ser mensurados pelo valor justo todas as aquisições de 

Ativos Intangíveis em troca de ativos não monetários ou combinação de ativos monetários e 

não monetários, com exceção de transação que não tenha substância governamental e  
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mensuração do valor justo do ativo recebido ou entregue com falta de segurança (FIPECAFI, 

2009, p. 328). 

 

Goodwill gerado internamente 

Consoante o IAS 38, o reconhecimento de goodwill gerado internamente é proibido, 

pois não é separável, não decorre de direitos legais e não pode ser mensurado com segurança 

(FIPECAFI, 2009, p. 329). 

 

Ativo Intangível gerado internamente 

Os principais problemas de reconhecimento de Ativos Intangíveis gerados 

internamente são a identificação de quando e se gerará benefícios econômicos futuros, além 

da  determinação com segurança do custo do ativo. Se este custo for determinado com 

segurança, o ativo gerado internamente é classificado por fase de pesquisa ou 

desenvolvimento. E, caso não seja possível a distinção entre pesquisa e desenvolvimento, o 

gasto deve primeiramente ser reconhecido como fase de pesquisa e consequentemente como 

despesa (FIPECAFI, 2009, p. 329). 

O IAS 38 proíbe o reconhecimento de marcas, nomes comerciais, títulos de 

publicações, listas de clientes e similares gerados internamente, como Ativos Intangíveis, pois 

considera que é difícil a separação do negócio como um todo (FIPECAFI, 2009, p. 329). 

 

Reconhecimento de despesa 

Segundo o IAS 38, devem ser reconhecidos como despesa os gastos pré-operacionais, 

a menos que se qualifiquem para reconhecimento como parte do custo do imobilizado nos 

termos do IAS 16 – Ativo Imobilizado, custos de treinamento, atividades de publicidade e 

promoção, bem como custos de recolocação ou reorganização (FIPECAFI, 2009, p. 330). 

 

Mensuração após o reconhecimento inicial 

Segundo o IAS 38, a mensuração após o reconhecimento inicial pode se dar em dois 

métodos, pelo custo, ou seja, o custo deduzido de amortização acumulada e perdas de 

desvalorização, bem como pelo método da reavaliação, em que é mensurado pelo valor 

reavaliado deduzido de amortização acumulada e perdas de desvalorização (FIPECAFI, 2009, 

p. 330). 
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Vida útil de um Ativo Intangível  

Segundo o IAS 38, a vida útil do Ativo Intangível é definida como o período no qual 

se prevê que o ativo esteja disponível para uso ou o número de unidades de produção ou 

similares que, segundo previsto, será obtido do ativo, sendo amortizado, já o Ativo Intangível 

com vida útil indefinida não é amortizado (FIPECAFI, 2009, p. 330). 

- Ativo Intangível com vida útil definida: o valor a ser amortizado deverá ser alocado 

de forma sistemática no decorrer da sua vida útil e deverá começar quando o ativo estiver 

disponível para uso e cessar na data em que estiver disponível para a venda ou para a baixa. O 

método de amortização será com base no consumo dos benefícios do Ativo Intangível, e, caso 

não seja possível, deverá ser amortizado pelo método linear. O método deverá ser revisado 

pelo menos a cada encerramento do exercício financeiro e qualquer alteração do período de 

amortização deve ser contabilizado com base no IAS 8 – Mudanças nas Estimativas Contábeis 

e Correções de Erros. O valor residual deverá ser igual a zero para Ativos Intangíveis com 

vida útil definida, de acordo com a norma do IAS 38 (FIPECAFI, 2009, p. 330). 

- Ativo Intangível com vida útil indefinida: segundo o IAS 36, deverá ser testada a 

perda de valor do Ativo Intangível com vida útil indefinida comparando o seu valor 

recuperável com o seu valor contábil anualmente ou sempre que houver indicação de que o 

ativo tenha perdido valor (FIPECAFI, 2009, p. 330). 

 

2.3.3 Normas contábeis americanas 

Os United States Generally Accepted Accounting Principles (USGAAP), ou Normas 

Norte-americanas de Contabilidade (FAS 142) , afirmam que todos os Ativos Intangíveis 

serão segregados e apresentados como um item separado no Balanço Patrimonial.  

Segundo o FAS 142 (Financial Accounting Standard Board), a despesa com 

amortização e perdas por impairment dos Ativos Intangíveis é apresentada na Demonstração 

do Resultado do Exercício. O FAS 142 define o impairment como a diferença entre o valor 

justo para o valor registrado na contabilidade.  

 

Ativos Intangíveis adquiridos separadamente 

Quando o Ativo Intangível for adquirido separadamente, para o FAS 142, a 

mensuração e o reconhecimento serão com base no valor justo e não gerarão goodwill. 

Entretanto, quando não identificados e mensurados, serão reconhecidos como despesa. 

A vida útil do Ativo Intangível, segundo o FAS 142, é o período no qual se estima que 

este Ativo Intangível traga contribuição direta ou indireta no fluxo de caixa futuro da 
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companhia. Se tiver vida útil finita, a amortização é permitida, porém, se a vida útil for 

infinita, este ativo não deve ser amortizado. 

De acordo com o parágrafo 12 do FAS 142, se o Ativo Intangível tiver vida útil finita, 

mas não precisa, ele será amortizado sobre a melhor estimativa de sua vida útil. O método de 

amortização deverá refletir o padrão no qual os benefícios econômicos do Ativo Intangível 

são utilizados, e, se o padrão não for confiável, poderá ser utilizado o método de amortização 

linear. 

Conforme o FAS 142, o valor do Ativo Intangível que será amortizado será o valor 

inicial menos qualquer valor residual. O valor residual de um Ativo Intangível será zero, a 

menos que no final de sua vida útil se espere que o ativo continue a ter uma vida útil para 

outra companhia e a companhia tenha a compra já comprometida e o valor residual possa ser 

determinado pela existência de uma referência para a transação de troca, pela existência de 

um mercado regular, e exista uma expectativa de que no final da vida útil do ativo este 

mercado ainda exista. 

O parágrafo 14 do FAS 142 também menciona que uma companhia avalie, 

anualmente, a vida útil remanescente de um Ativo Intangível que está sendo amortizado. Caso 

a vida útil seja alterada, a amortização será sobre sua nova vida útil. 

Todavia, se a vida útil do ativo for modificada para indefinida, o parágrafo 17 do FAS 

142 menciona que o Ativo Intangível será objeto de impairment, ou seja, passará a não ter 

amortização. De acordo com o parágrafo 15 do FAS 142, uma perda por impairment será 

reconhecida se o valor contábil de um Ativo Intangível não for recuperável e este exceder o 

valor justo. Desta forma, após o reconhecimento desta perda por impairment, o valor contábil 

ajustado será a nova base de contabilização. 

O Ativo Intangível que tenha vida útil indefinida não pode ser amortizado, mas 

anualmente será testado impairment, segundo o parágrafo 16 do FAS 142. Entretanto, se 

determina que um Ativo Intangível que não está sendo amortizado, mais adiante tem vida útil 

finita, será aplicado o teste do impairment. Assim, este Ativo Intangível passará a ser 

amortizado proporcionalmente à vida útil estimada, de acordo com o parágrafo 17 do FAS 

142. 

O parágrafo 17 do FAS 142 também menciona que, se o Ativo Intangível que não está 

sendo amortizado, também deverá ser testado anualmente por impairment. Uma perda com 

impairment será registrada se o valor contábil exceder o valor justo. Após ajustado, se uma 

nova perda com impairment for constatada no valor ajustado, esta fica proibida. 
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Ativos Intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios 

Um Ativo Intangível será reconhecido separadamente do goodwill em uma 

combinação de negócios quando tiver o critério legal ou contratual ou o critério de 

separabilidade. Segundo o parágrafo 39 do FAS 141, este reconhecimento poderá ser 

mediante um critério legal ou contratual, sem levar em consideração se aqueles ativos são 

transferíveis ou separáveis da companhia adquirida ou de outros direitos e obrigações.  

Entretanto, segundo o FAS 141, o Ativo Intangível também pode ser reconhecido 

como um ativo separadamente do goodwill, somente se ele for separável, ou seja, se ele puder 

ser separado ou dividido da companhia adquirida e vendido, transferido, licenciado, alugado 

ou trocado. Mas, se o Ativo Intangível tiver o critério da separabilidade, e a companhia não 

tiver a intenção de vender, alugar, trocar, ele poderá ser reconhecido separadamente do 

goodwill.  

 

2.4 Métodos de avaliação dos ativos  

Ao longo dos anos, foram criados vários métodos de avaliação de Ativos Intangíveis 

para mensurar o valor deles, não obstante Martins (2001, p. 263) comenta que não existe um 

valor correto para a avaliação de um negócio, e sim uma negociação entre as partes 

interessadas:  

 

[...] ao avaliar uma empresa, objetivamos alcançar o valor justo de 

mercado, ou seja, aquele que representa, de modo equilibrado, a 

potencialidade econômica de determinada companhia. Entretanto, o 

preço do negócio somente será definido com base na interação entre as 

expectativas dos compradores e vendedores. 

 

Um dos autores que sustenta que existem três abordagens para avaliações dos ativos é 

Damodaran (1997, p. 11). Consoante o autor, os ativos podem ser avaliados de acordo com a 

avaliação relativa, a avaliação de direitos contingentes e a avaliação do fluxo de caixa 

descontado. 

 

 Método da Avaliação Relativa 

Neste tipo de avaliação, Damoradan (1997, p. 17) comenta que “o valor de um ativo 

deriva da precificação de ativos comparáveis, padronizados pelo uso de uma variável comum, 

como lucros, fluxos de caixa, valores contábeis ou receitas”. Segundo o mesmo autor, existem 

duas formas pelas quais um analista pode chegar ao índice adequado para usar na avaliação de 

uma empresa: 
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- empregando fundamentos: relação de indicadores às informações básicas da 

companhia a ser avaliada, tais como taxas de crescimento de lucros e fluxos de caixa, índices 

de pagamentos e risco. Equivale ao uso de modelos de desconto de fluxos de caixa, exigindo 

os mesmos dados e gerando os mesmos resultados. A vantagem é demonstrar o 

relacionamento entre indicadores e características da empresa, ou seja, explorar como os 

indicadores mudam à medida que essas características também mudam; 

- utilizando comparações: faz uma estimativa dos indicadores de uma empresa 

focalizando empresas comparáveis.  

A vantagem do uso desta metodologia é o fato de estabelecer indicadores, os quais são 

simples e de fácil relação, porém facilmente manipulados e podem ser usados incorretamente, 

principalmente se os indicadores baseados em companhias comparáveis estiverem 

superavaliados ou subavaliados (DAMODARAN, 1997, p. 18). 

 

 Método da Avaliação de Direitos Contingentes 

Damodaran (1997, p. 19) afirma que “um direito contingente ou opção é um ativo que 

se paga apenas sob determinadas contingências – se o valor do ativo subjacente exceder um 

valor pré-estabelecido para uma opção de venda ou atingir um valor menor que o pré-

estabelecido para uma opção de compra”.  

Segundo Damoradan (1997, p. 19), no modelo de precificação de opções Black-

Scholes, uma opção pode ser avaliada como função das seguintes variáveis: valor corrente e 

valor do ativo subjacente, preço do exercício da opção e o prazo até o vencimento da opção, 

além da taxa de juros livre de risco. Este modelo ignora dividendos e presume que a opção 

não seja exercida com antecedência, porém este modelo pode ser modificado para permitir 

ambos os casos.  

Há muitas vantagens neste modelo em razão de existirem diversos exemplos de 

direitos de títulos que constituem opções, contudo também existem limitações quanto ao seu 

uso, principalmente para avaliações de longo prazo sobre ativos não negociados. Portanto, os 

ativos finais obtidos destas aplicações de modelos de precificação de opções trazem mais 

erros de estimativa do que os valores obtidos em suas aplicações mais comuns 

(DAMODARAN, 1997, p. 21). 
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 Método do Fluxo de Caixa Descontado 

A fundamentação básica da Avaliação pelo Fluxo de Caixa Descontado é que o “valor 

de qualquer ativo é o valor presente dos fluxos de caixa futuros dele esperados” 

(DAMODARAN, 1997, p. 12).   

Os fluxos de caixa, de acordo com Damodaran (1997, p. 12), irão sofrer variação de 

acordo com o ativo, e a taxa de desconto será classificada em função do grau de risco inerente 

aos fluxos de caixa estimados, uma vez que serão utilizadas taxas mais elevadas para os ativos 

mais arriscados e taxas menos elevadas para projetos mais seguros. 

Para Damodaran (1997, p. 12), para avaliar um fluxo de caixa descontado de uma 

companhia, existem dois caminhos: a avaliação pela participação acionária do negócio e a 

avaliação da companhia como um todo. 

Desta forma, se for identificado que o melhor caminho a seguir é o do valor do 

patrimônio, tem-se certo que o valor do patrimônio líquido é o fluxo de caixa residual após 

dedução de despesas, bônus fiscais, pagamentos de juros e principal, ao custo do patrimônio 

líquido, isto é, taxa de retorno exigida pelos investidores sobre o patrimônio líquido das 

companhias. No entanto, se for levado em consideração que o melhor modelo a seguir é o do 

valor da empresa, este é obtido descontando-se os fluxos de caixa esperados para a companhia 

(DAMODARAN, 1997, p. 12). 

Consoante Damoradaran (1997, p. 13), um erro-chave que deve ser evitado é combinar 

fluxo de caixa e taxas de desconto, uma vez que descontar fluxos de caixa para o patrimônio 

líquido a valor presente pelo custo médio ponderado de capital levará a um desvio crescente, 

e, se descontar o fluxo de caixa para a empresa a valor presente pelo custo do patrimônio 

líquido, produzirá um desvio decrescente no valor da empresa. 

Levando-se em consideração que a abordagem do fluxo de caixa descontado é baseada 

em fluxos de caixa e taxas de desconto futuros, o ideal é utilizar este método em empresas que 

possuem uma saúde financeira positiva, com fluxos de caixa positivos e estimativas 

confiáveis. Caso não seja este o quadro em que a companhia se acha, limitações serão 

encontradas, principalmente se estiverem sendo aplicadas em empresas com dificuldades 

financeiras, com fluxo de caixas negativo, ou em empresas cíclicas, ou em empresas com 

ativos não utilizados, ou em empresas com patentes ou opções de produtos, ou em empresas 

em processo de reestruturação, ou em empresas envolvidas em aquisições, ou em empresas de 

capital fechado (DAMODARAN, 1997, p. 15). 
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De acordo com Damoradan (1997, p. 19) a “avaliação pelo fluxo de caixa descontado 

é baseada em taxas de crescimento e fluxos de caixa de uma empresa específica, e é menos 

provável que sofra influência de erros de mercado na avaliação”. 

Santos (2008, p. 110) também afirma que, apesar de existirem vários métodos de 

avaliação dos ativos disponíveis, o Fluxo de Caixa Descontado é um dos mais utilizados nos 

cálculos empresariais, pelo fato de incorporar os fatores que interessam na avaliação do valor, 

tais como fluxo de caixa e custo de capital. Para este método: 

 

[...] o valor operacional da empresa é calculado a partir da 

capitalização dos fluxos de caixa livres da atividade principal (FCLs) 

descontados a uma taxa de retorno (i) que corresponda ao risco do 

negócio e reflita as incertezas de mercado. Em seguida, soma-se o 

valor dos Ativos Não-Operacionais ao Valor Operacional, para se 

chegar ao valor total da empresa. 

 

Apesar de Martins (2001, p. 268) citar em suas obras várias outras técnicas de 

avaliações de ativos, como as técnicas comparativas de mercado, que chegam ao valor do bem 

por meio da comparação com empresas similares, e as técnicas baseadas em ativos e passivos, 

que têm como objetivo alcançar o valor econômico do bem pautado na conversão para o 

mercado dos itens das demonstrações contábeis, também faz alusão à técnica baseada na 

avaliação do fluxo de caixa descontado, que deve primeiramente definir o que se trata o valor 

da empresa e o valor do acionista. 

Para Martins (2001, p. 275), o valor da empresa é o valor presente dos fluxos de caixa 

operacionais fornecidos pela empresa, não levando em consideração quais os fornecedores de 

recursos, inclusive terceiros, e o valor para o acionista é somente o fluxo de caixa dos sócios. 

Após esta primeira definição, esse mesmo autor comenta que  o modelo de avaliação 

do Fluxo de Caixa Descontado é caracterizado por cinco principais variáveis: 

 

[...] fluxo relevante de caixa: o patrimônio de uma empresa vale 

aquilo que consegue gerar de caixa no futuro; período de projeção: o 

fluxo de caixa deve ser projetado para um espaço de tempo que 

permita sua previsão com razoável confiança; valor da perpetuidade 

ou residual: os fluxos de caixa não cobertos pelo período de projeção 

devem ser quantificados (perpetuidade com ou sem crescimento ou 

valor residual ou terminal); condições do endividamento financeiro; 

taxa de desconto: a taxa de juros usada para descontar fluxo de caixa 
ao seu valor presente deve ser aquela que melhor reflita o custo de 

oportunidade e os riscos (MARTINS, 2001, p. 280). 
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Para fins de avaliação, o Fluxo de Caixa Livre (FCL) é o mais interessante, pois é 

gerado pela empresa após todos os impostos, deduzidos os investimentos permanentes e as 

variações esperadas no Capital Circulante Líquido (CCL)  (MARTINS, 2001, p. 281). 

O FCL, de acordo com Martins (2001, p. 280), é calculado da seguinte forma: 

 

Receita Líquida  

(-) Custos da Mercadoria Vendida 

(-) Despesas Operacionais 

(=) Ebit (Earnings Before Income Tax) 

(+) Ajustes das Despesas Operacionais que não obtiveram saída de caixa 

(=) Ebitda (Earnings Before Income Tax, Depreciation and Amortization) 

(-) Imposto de Renda / Contribuição Social 

(=) Geração de caixa operacional 

(-) Investimentos (ou desinvestimentos) 

(=) FCL (Fluxo de Caixa Livre) 

 

Entretanto, para estabelecer um fluxo de caixa descontado é necessária a determinação 

de um período de projeção e uma taxa de desconto. Segundo Martins (2001 p. 284), o período 

de projeção (intervalo de tempo que se considera para projetar os fluxos de caixa) é 

determinado de acordo com a natureza do negócio e o grau de previsibilidade. E a taxa de 

desconto é normalmente o custo médio ponderado do capital, ou seja, deve funcionar como 

um custo de oportunidade do negócio. 

Apresentados os principais métodos de avaliação dos Ativos Intangíveis, nota-se que o 

principal desafio é o avaliador selecionar a técnica mais eficaz para o valor econômico da 

empresa, pois cada categoria citada anteriormente compreende vários modelos, porém o fluxo 

de caixa é tido como a técnica que melhor revela a efetividade de geração de riqueza de um 

bem (MARTINS, 2001, p. 275). 
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CAPÍTULO 3 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipologia do estudo 

Este estudo, quanto ao objetivo, caracteriza-se como exploratório e descritivo 

(BEUREN, 2008). Exploratório, pois buscará a obtenção de maiores conhecimentos sobre 

quais são e como os investimentos em elementos dos Ativos Intangíveis são evidenciados por 

uma empresa de commodities brasileira. Descritivo, pois procura entender quais foram os 

preceitos da Lei 11.638/2007 e das orientações do CPC-04  que mais impactaram o processo 

de mensuração e evidenciação dos Ativos Intangíveis nas demonstrações financeiras da 

empresa estudada, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. 

De acordo com Beuren (2008, p. 80), a pesquisa exploratória normalmente ocorre 

quando há pouco conhecimento sobre o tema, e, por meio do estudo exploratório, busca-se 

conhecer com profundidade o assunto de modo a obter maior clareza ou construir questões 

importantes para a condução da pesquisa. A pesquisa descritiva, segundo Collins e Hussey 

(2005, p. 24), descreve o comportamento dos fenômenos e é utilizada quando se querem 

identificar ou se obter informações sobre algum problema ou questão.  

Quanto aos procedimentos, Gil (1999, p. 65) ressalta que o elemento mais importante 

para a identificação de um delineamento de uma pesquisa é o procedimento adotado para a 

coleta de dados. Neste estudo, os dados foram coletados por meio de questionário e 

entrevistas, tratando-se, portanto, de um levantamento ou survey, segundo Beuren (2008, p. 

85). Concomitantemente, este estudo se utiliza da pesquisa em documentos (Legislação e 

Balanço) que consoante Beuren (2008; p.83) é identificado como pesquisa documental, pois 

se fez uso da legislação sobre a contabilização dos Ativos Intangíveis atualmente em vigor no 

Brasil de forma a desenvolver a sequência de procedimentos para a contabilização de Ativos 

Intangíveis.  

Por fim, quanto à abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa que, segundo 

Cordeiro (2001, p. 57), provoca o conhecimento de uma situação e a tomada de consciência 

pelos próprios pesquisadores de seus problemas e das condições que os geram, levando-os a 

buscar meios e estratégias para a solução desses problemas. De acordo com Beuren (2008, p. 

91) na pesquisa qualitativa incluem-se análises mais profundas em relação ao que está sendo 

estudado e destacam-se características não observadas por meio de um estudo quantitativo. 

 



 

 

 

53 

 

3.2 População e amostra 

 

A população-alvo do estudo foi constituída pelas 15 maiores empresas do agronegócio 

no Brasil, segundo a revista Exame Melhores & Maiores: as 1.000 maiores empresas do 

Brasil do ano de 2009, em função do valor de vendas em dólar, segregadas por segmento. 

A amostra final foi composta de forma diferenciada em função dos objetivos 

específicos 1, 2 e 4. Para o objetivo 3 não se compôs uma amostra visto tratar-se de uma 

análise documental comparativa da Lei 11.638/2007 e do CPC-4. 

Para fins dos objetivos específicos 1 e 2, julgou-se oportuno partir da relação das 

empresas constantes no ranking da revista Exame Melhores & Maiores: as 1.000 maiores 

empresas do Brasil do ano de 2009, da qual foram extraídas as 15 maiores empresas do 

agronegócio. 

Assim sendo, a amostra caracteriza-se como conveniente, pois foi composta pelos 

gestores da Área Contábil e Financeira das quatro empresas selecionadas da população-alvo 

(15 maiores empresas do agronegócio do Brasil) em função de estas empresas serem empresas 

exportadoras de soja.  

Para fins do objetivo específico 4, a unidade de análise em questão foi composta pelos 

gestores da Área Contábil e Financeira da empresa, doravante denominada XPTO, do setor de 

commodities agrícolas, a qual adquiriu uma nova companhia (XPTP), e nesta aquisição houve 

a necessidade da devida identificação, mensuração e evidenciação dos Ativos Intangíveis. 

A empresa XPTO é uma empresa multinacional americana do setor de commodities 

agrícolas, constituída há mais de 40 anos. Sua matriz está situada nos Estados Unidos com 

filiais nos seis continentes do mundo. Conta com mais de 20 mil funcionários, produzindo 

diversos produtos, entre eles soja, cacau, fertilizantes, etanol e biodiesel. 

No Brasil, está presente há 11 anos e tem como atividade principal a originação de 

soja, processamento de oleaginosas, trigo, cacau e milho. Em dezembro de 2008, a empresa 

entrou no mercado de cana-de-açúcar pelo fato de ter adquirido uma nova empresa em 

processo de construção, denominada de XPTP (objeto deste estudo), cuja  principal atividade 

é a transformação da cana-de-açúcar em açúcar, álcool e energia. 

Em virtude deste portfólio de produtos, a empresa XPTO possui regionais onde se 

concentra a maior parte dos produtores de soja do País, na região Centro-Oeste, Sudeste e Sul 

do Brasil, conforme apresentado na Figura 2.  
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Figura 2: Adaptado Mapa de Localização das Regionais da empresa XPTO. 

Fonte: www.brasil-turismo.com 

 

A estrutura da empresa XPTO no Brasil é composta por três mil funcionários, e no 

escritório da matriz no Brasil, situado em São Paulo, estão presentes cerca de 150 

funcionários.  

A Figura 3 exibe o organograma da empresa XPTO da matriz no Brasil. 
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Figura 3: Organograma da empresa XPTO. 

 

Pode-se verificar que a empresa possui uma estrutura na Área Administrativa e 

Financeira composta por 1 Diretor Administrativo e Financeiro, 1 Diretor de Tesouraria, 3 

Controllers, 4 Gerentes de Controladoria e 1 Gerente de Tesouraria. 

 

3.3 Procedimento de coleta de dados  

Os dados deste estudo foram coletados de acordo com os objetivos específicos, ou 

seja, para os objetivos específicos 1 e 2, mediante entrevistas e análise documental, para o 

objetivo específico 3, por meio de análise documental, e para o objetivo específico 4, por 

intermédio de entrevistas. 

Segundo Collins e Hussey (2005), as entrevistas são relacionadas à metodologia 

positivista e fenomenológica, tratando de um tipo de coleta de dados no qual perguntas são 

feitas para descobrir o que os participantes fazem, sentem ou pensam. As entrevistas facilitam 

as comparações entre respostas e podem ser feitas de variadas formas: pessoalmente, por e-

mail ou telefone. 

O Quadro 5 apresenta a pergunta constante do questionário identificado ao objetivo 

específico 1 deste estudo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

56 

 

Quadro 5: Instrumento de coleta de dados relacionados  

aos objetivos específicos de pesquisa 1. 

 

 

O Quadro 6 contém a pergunta constante do questionário identificado ao objetivo 

específico 2 deste estudo. 

 

Quadro 6: Instrumento de coleta de dados relacionados 

aos objetivos específicos de pesquisa 2. 

 

 

Quanto ao objetivo específico 3, foi elaborada uma análise comparativa da Lei 

11.638/2007 e do CPC-04, e para o objetivo específico 4, o Quadro 7 apresenta as perguntas 

constantes do questionário identificado. 
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Quadro 7: Instrumento de coleta de dados relacionado 

ao objetivo específico de pesquisa 4.  

 

 

De forma a obter as informações necessárias, primeiramente foi feito um contato, por 

meio telefônico, com os respondentes das quatro empresas da amostra, mencionando que a 

pesquisa versaria sobre a contabilização de Ativos Intangíveis em empresa de commodities 

agrícolas no Brasil, que os dados iriam ser tratados com sigilo e que seriam omitidos os 

nomes das empresas, bem como os dos respondentes. 

Em seguida, foram enviados os questionários por meio eletrônico para 17 

profissionais, com o retorno de 16, ou seja, 94% dos questionários enviados foram 

respondidos. 

 

3.4 Procedimento de tratamento dos dados  

  Primeiramente, foi realizada uma análise comparativa e interpretativa das respostas 

dadas pelos gestores da amostra. 
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  Em seguida, de posse da legislação atual, foi elaborada uma interpretação da legislação 

aplicando-a à realidade da empresa referente à aquisição da usina e identificação e 

mensuração dos Ativos Intangíveis inseridos no valor pago a título de ágio para rentabilidade 

futura (goodwill). 
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CAPÍTULO 4 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

4.1.1 Das empresas  

 

4.1.1.1 As empresas relacionadas aos objetivos específicos 1, 2 e 4 

As empresas que compuseram a amostra deste estudo são as quatro maiores empresas 

do agronegócio, exportadoras de soja do Brasil, em função do valor de vendas em dólar, 

segundo a revista Exame Melhores & Maiores: as 1.000 maiores empresas do Brasil do ano 

de 2009, e, para fins deste estudo, essas empresas foram denominadas por W, Y, X e Z. 

Segundo a revista Exame, de 2000 para 2008 o Brasil passou de 20 bilhões de dólares 

para 72 bilhões de dólares em exportação de soja, e o destino anteriormente era para 186 

países e, atualmente, atinge 223 países. Atualmente, o País possui 7% do mercado global de 

commodities agropecuárias, quase o dobro da taxa registrada no início da década. De acordo 

com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil é o terceiro maior 

exportador internacional do agronegócio, ficando atrás apenas da União Europeia e dos 

Estados Unidos. São cerca de 330 itens de produtos brasileiros vendidos, e em várias dessas 

categorias, por exemplo, laranja, soja e frango, o Brasil é líder mundial em exportações.  

No tocante ao faturamento, as 400 maiores empresas do agronegócio cresceram em 

2008 de USD 153 bilhões de dólares para USD 160 bilhões de dólares, ou seja, obtiveram 

uma variação de 10%, apesar de o lucro ter reduzido de USD 4,5 bilhões de dólares para 

USD(5,4) bilhões de dólares, em virtude de algumas empresas terem comprometido o lucro 

com os prejuízos causados pelas operações de derivativos, em razão da crise que atingiu 

vários países no final do ano de 2008. 

Dados da revista Exame apontam que o aumento considerável nos preços das 

commodities, até o ano passado, foi um fato importante para os bons resultados do 

agronegócio brasileiro. Em virtude da crise global que atingiu o mundo no final do ano de 

2008, as cotações aumentaram e declinaram em uma velocidade grande.  

Neste contexto, estão inseridas as quatro empresas selecionadas da amostra dos 

objetivos 1 e 2, que em grande parte contribuem para esses números. Possuem como 
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característica em comum o controle acionário estrangeiro, sendo duas de controle acionário 

americano, uma de controle acionário holandês e outra de controle acionário francês.  

Observa-se que outra característica em comum é o fato de todas serem de capital 

fechado, sendo três Sociedades Anônimas e uma Sociedade Limitada. 

Uma terceira característica em comum das quatro empresas pesquisadas é ter suas 

matrizes no Brasil situadas na região Sul e Sudeste, sendo três delas situadas na região 

Sudeste e uma na região Sul, mas suas regionais e filiais estão espalhadas por vários Estados 

brasileiros. 

Quanto ao objetivo específico 4, a empresa estudada está incluída entre as quatro 

maiores empresas exportadoras de soja, ou seja, esta empresa também está inserida na 

amostra utilizada para fins dos objetivos específicos 1 e 2, sendo denominada anteriormente 

de empresa W e doravante por empresa XPTO. 

 

4.1.2 Os respondentes 

 

4.1.2.1 Os respondentes relacionados aos objetivos específicos 1 e 2 

Dezesseis respondentes constituem a amostra deste estudo, sendo 7 respondentes da 

empresa W, 2  da empresa X, 4 da empresa Y, e 3 da empresa Z, os quais desenvolvem suas 

atividades na Área Contábil e Financeira, sendo 3 Controllers, 11 Gerentes de Controladoria e 

Planejamento, 1 Consultor de Planejamento Financeiro e 1 Coordenador de Planejamento 

Financeiro.  

Desses 16 respondentes, 11 respondentes são do sexo masculino e 5, do sexo 

feminino, e dos respondentes do sexo masculino 2 são Controllers, 1 é Coordenador de 

Planejamento Financeiro e 8 são Gerentes de Controladoria e Planejamento, enquanto dos 5 

respondentes do sexo feminino, 1 é Controller, 3 são Gerentes de Controladoria e 1 é 

Consultor de Planejamento Financeiro. 

No que concerne à idade dos respondentes, observa-se que dos 16 respondentes 4 

estão na faixa etária dos 26 a 30 anos, 5 na faixa etária dos 31 a 35 anos, 3 respondentes estão 

na faixa etária dos 36 a 40 anos, 3 respondentes na faixa etária dos 46 a 50 anos e apenas 1 

respondente está na faixa dos 51 a 55 anos. Nota-se que não há respondente na faixa etária 

dos 41 a 45 anos.  

Na faixa etária dos 26 a 30 anos, os cargos ocupados são: 2 Gerentes de Controladoria, 

1 Consultor de Planejamento Financeiro e 1 Coordenador de Planejamento Financeiro; na 

faixa etária dos 31 a 35 anos, 5 respondentes são Gerentes de Controladoria; na faixa etária 
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dos 36 a 40 anos, 1 é Controller e 2 são Gerentes de Controladoria e Planejamento; na faixa 

etária dos 46 a 50 anos, 2 são Controllers e 1 é Gerente de Controladoria e na faixa etária dos 

51 a 55 anos, o cargo ocupado é por um Gerente de Controladoria. 

Quanto ao tempo de empresa dos 16 respondentes, observa-se que 3 respondentes 

estão na empresa há menos de 1 ano, ou pelo menos há 1 ano, sendo um Consultor de 

Planejamento e 2 Gerentes de Controladoria e Planejamento Financeiro; com tempo de 

empresa de 3 anos a 5 anos, os cargos são ocupados por 1 Gerente de Controladoria e 1  

Coordenador de Planejamento Financeiro; de 6 a 10 anos de empresa, os cargos ocupados são 

3 Controllers e 5 Gerentes de Controladoria; de 10 a 11 anos, o cargo ocupado é por 2 

Gerentes de Controladoria e com 25 anos, por 1 Gerente de Controladoria  

No que toca ao tempo de empresa e tempo na função ou cargo, observa-se que os 

cargos ocupados pelos respondentes que estão na empresa há menos de um ano, ou pelo 

menos há um ano, são os mesmos; os respondentes que estão na empresa há 3 ou 5 anos 

ocupam o mesmo cargo por 11 meses e 3 anos, entretanto a grande concentração de 

respondentes está entre 6 a 10 anos, ou seja, 9 respondentes, em que 6 respondentes ocupam o 

mesmo cargo até 3 anos, e 3 respondentes ocupam o cargo há pelo menos 6 anos. Os dois 

respondentes que estão na empresa há 11 anos e 25 anos ocupam o mesmo cargo há 5 anos e 

há 15 anos respectivamente. 

Quanto à formação acadêmica, nota-se que dos 16 respondentes todos possuem 

graduação completa, sendo que somente 1 é graduado em Administração de Empresas sem 

pós-graduação, 1 é graduado em Economia e pós-graduado em Administração de Empresas, 1 

é graduado em Análise de Sistemas e pós-graduado em Administração de Empresas, 1 é 

graduado em Administração, Economia e Engenharia e pós-graduado em Administração e 12 

são graduados em Contabilidade, e 1 respondente possui Mestrado em Ciências Contábeis e 

10 pós-graduados em Contabilidade e somente 1 não tem nenhum tipo de pós-graduação. 

Em linhas gerais, pode-se observar que se trata de uma amostra cujos respondentes, 

além de trabalharem em empresas de grande porte e de grande expressão para o mercado 

nacional e internacional, são profissionais experientes com formação adequada ao exercício 

de suas funções. Logo, teve-se acesso a profissionais respondentes cujo perfil está em 

consonância com os objetivos do estudo. 
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4.1.2.2 Os respondentes relacionados ao objetivo específico 4 

Os respondentes das empresas do estudo em questão, ou seja, da empresa XPTO, 

constituem-se em 10 profissionais, os quais ocupam posições de alta direção na Área 

Administrativa e Financeira, sendo 1 Diretor Administrativo e Financeiro, 1 Diretor de 

Tesouraria, 3 Controllers, 4 Gerentes de Controladoria e 1 Gerente de Tesouraria. 

Dos 10 respondentes, 6 respondentes são do sexo masculino e 4 respondentes, do sexo 

feminino, e, dos respondentes do sexo masculino, 1 é Diretor Administrativo e Financeiro, 2 

são Controllers e 3 são Gerentes de Controladoria, enquanto das 4 respondentes do sexo 

feminino, 1 é Diretora de Tesouraria, 1 é Controller, 1 é Gerente de Tesouraria e 1, Gerente 

de Controladoria, evidenciando que a empresa não tem uma cultura predominantemente 

masculina, pois possui em suas posições de alta direção dentro da Área Administrativa e 

Financeira quase que a metade dos funcionários do sexo feminino. 

No que concerne à idade dos respondentes, verifica-se que dos 10 respondentes 3 estão 

na faixa etária dos 46 a 50 anos, 1 ocupa a posição de Diretor Administrativo e Financeiro e 2, 

a posição de Controller; 3 respondentes estão na faixa etária dos 36 a 40 anos, ocupando 1 a 

posição de Controller, 1 a posição de Gerente de Controladoria e 1, de Gerente de Tesouraria, 

e 3 respondentes estão na faixa etária dos 31 a 35 anos, ocupando 1 a posição de Diretora de 

Tesouraria e 2, as posições de Gerente de Controladoria. A posição ocupada pelo respondente 

na faixa etária dos 51 a 55 anos é a de Gerente de Controladoria. 

Portanto, observa-se que para o cargo de Diretora de Tesouraria, além de ser ocupado 

por uma pessoa do sexo feminino, a faixa etária está entre 31 a 35 anos, o que demonstra que 

a empresa XPTO, não obstante possuir um pessoa do sexo feminino na posição de diretoria, 

ela está na faixa entre 31 a 35 anos, ou seja, a empresa não tem a cultura de promover as 

pessoas levando em conta a sua faixa etária. 

Quanto ao tempo de empresa, dos 10 respondentes somente 1 está na empresa há 1 

ano, que é uma Gerente de Controladoria, 7 respondentes estão na empresa de 6 a 10 anos, 

que são 3 Controllers, 1 Diretora de Tesouraria, 2 Gerentes de Controladoria e 1 Gerente de 

Tesouraria, e 2 respondentes estão na empresa há 11 anos, sendo 1 Diretor Administrativo e 

Financeiro e 1 Gerente de Controladoria, ou seja, estes respondentes estão na empresa desde 

que ela foi constituída  no Brasil.  

Sendo assim, nota-se que a empresa não adota como política promover as pessoas pelo 

seu tempo de empresa, pois temos 1 respondente que está na empresa há 11 anos, e ocupa o 

cargo de Gerente de Controladoria, assim como temos um respondente com 1 ano de empresa, 

ocupando o mesmo cargo. 
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Quanto ao tempo de empresa e tempo na função ou cargo, dos 10 respondentes, o que 

está na empresa há 1 ano também ocupa o cargo de Gerente de Controladoria há 1 ano; dos 7 

respondentes que estão na empresa de 6 a 10 anos, estão no mesmo cargo: 2 Controllers há 6 

anos, 1 Controller há 3 anos, 1 Diretora de Tesouraria há 1 ano, 2 Gerentes de Controladoria 

há 2 e 6 anos respectivamente, e 1 Gerente de Tesouraria há 3 anos. E os respondentes que 

estão há mais tempo na empresa, 11 anos, 1 Gerente de Controladoria está no mesmo cargo há 

5 anos e 1 Diretor, há 9 anos. 

Desta forma, observa-se que a empresa tem um plano de carreira para os seus 

funcionários, pois a metade dos respondentes que ocupam cargo de alta direção da empresa 

está no mesmo cargo há menos do que 3 anos, o que é considerado pouco tempo de cargo para 

quase a metade do corpo diretivo da empresa.  

Quanto à formação acadêmica, nota-se que dos 10 respondentes todos possuem 

graduação completa, e dos 4 graduados em Administração de Empresas, 1 possui pós-

graduação na mesma área e os outros 3 não têm pós-graduação, 1 é graduado em Economia e 

pós-graduado em Administração de Empresas, 1 é graduado em Análise de Sistemas e pós-

graduado em Administração de Empresas e 4 são graduados em Contabilidade, sendo 3 pós-

graduados na mesma área e 1 não tem pós-graduação. 

Assim, evidencia-se que a alta direção da empresa na área administrativa e financeira 

possui profissionais graduados na área em questão, apesar de somente um funcionário não 

apresentar graduação nesta área, e sim na área de análise de sistemas. 

Nota-se, também, que os 4 respondentes que ocupam o cargo de Gerentes de 

Controladoria são todos formados em Contabilidade, enquanto os 3 respondentes que ocupam 

o cargo de Controller, um é formado em Análise de Sistema, o outro, em Administração de 

Empresas e o outro, em Economia, e os 2 respondentes que ocupam o cargo de Diretoria são 

formados em Administração de Empresas. 

Entretanto, o mais interessante de observar é quanto à nacionalidade dos respondentes, 

pois a empresa XPTO possui controle acionário americano, logo o esperado seria ter 

americanos ocupando cargos de alta direção na companhia, mas o que se nota é o contrário, 

somente 2 profissionais são americanos e ocupam os cargos de Diretora de Tesouraria e 

Controller, os demais são todos brasileiros. 

 

4.2 Apresentação dos resultados 

A apresentação dos resultados obtidos obedece a seguinte sequência dos objetivos 

específicos propostos no Capítulo 3. 
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4.2.1 Do objetivo específico 1 

O objetivo específico 1 trata de identificar os elementos nos quais uma empresa de 

commodities no Brasil investe a título de Ativos Intangíveis.  

Dessa forma, foi enviado um questionário para as empresas Y, X e Z com a seguinte 

pergunta: Quais são os Ativos Intangíveis nos quais a empresa em que vocês trabalham 

investe?  

Vale ressaltar que para a empresa W foi feito um estudo documental com base no 

Balanço Patrimonial e constatou-se que a empresa W não tem nenhum investimento em Ativo 

Intangível. 

O Quadro 8 apresenta as respostas obtidas dos gestores, literalmente transcritas. 

 

Quadro 8: Respostas da pergunta 1. 

 

 

 Conforme se observa por meio das respostas contidas no Quadro 8, do total de 9 

respondentes 7 mencionaram que marcas e patentes são os Ativos Intangíveis nos quais as 

empresas em que eles trabalham mais investem como Ativo Intangível, mas também licenças 

de uso apareceram com frequência.  

Observa-se que somente o respondente R10 citou vários exemplos, de acordo com o 

Pronunciamento Técnico CPC-04, ou seja, as “Patentes, Marcas, Direitos Autorais, Direitos 

sobre Recursos Naturais, sistemas aplicativos-software, direitos de exploração de serviços 

públicos mediante concessão ou permissão do Poder Público, o ágio decorrente de 

expectativas futuras”. 
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No entanto, nota-se por meio do respondente R11, que mencionou goodwill como 

Ativo Intangível, que ainda na Área Administrativa e Financeira Gerentes de Controladoria e 

Controllers estão confundindo o goodwill como Ativo Intangível. 

 Verifica-se também, conforme citado pelos respondentes R8 e R9, que o ágio sobre os 

investimentos poderia ser considerado como Ativos Intangíveis, entretanto isto é passível de 

discussão, pois, se aquele não atender aos critérios de identificação citado no Pronunciamento 

Técnico do CPC-04, não deve ser considerado como tal. 

Por fim, observa-se que apenas um respondente referiu que estes itens não são 

aplicáveis nas suas empresas, o que pode ser considerado uma falta de entendimento sobre o 

tema, pois os Ativos Intangíveis estão sempre presentes no dia a dia dessas  corporações. 

 

4.2.2 Do objetivo específico 2 

O objetivo específico 2 trata de verificar como os investimentos em elementos dos 

Ativos Intangíveis estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis. 

Dessa forma, foi enviado um questionário para as empresas Y, X e Z com a seguinte 

pergunta: Em qual grupo de contas vocês contabilizam e/ou evidenciam esses Ativos 

Intangíveis? 

Observa-se que para a empresa W foi realizado um estudo documental com base no 

Balanço Patrimonial e foi constatado que a empresa W não tem nenhum investimento em 

Ativo Intangível evidenciado no Balanço Patrimonial. 

Portanto, o Quadro 9 exibe as respostas obtidas dos gestores, literalmente transcritas. 
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Quadro 9: Respostas da pergunta 2. 

 

 

Conforme respostas contidas no Quadro 9, do total dos 9 respondentes 6 mencionaram 

que contabilizam e evidenciam os Ativos Intangíveis na conta de Ativos Intangíveis, o que é 

correto afirmar, conforme Pronunciamento Técnico CPC-04. 

Somente 2 respondentes, R11 e R14, disseram que contabilizam os Ativos Intangíveis 

na conta de Investimento, assim como valor de registro e licença de uso. Observa-se que o 

respondente R11 não tem conhecimento de onde deve ser contabilizado o valor do intangível, 

pois citou na conta de Investimento. Já o respondente R14 mencionou na conta valor de 

registro e licenças de uso, do que se conclui que contas com este descritivo podem existir, 

porém foi questionado qual é o grupo de contas, assim o mais correto seria Ativo Intangível. 

 

4.2.3 Do objetivo específico 3 

O objetivo 3 trata de identificar quais são os preceitos da Lei 11.638/2007 e as 

orientações do CPC-04  que mais impactam no processo de identificação, mensuração e 

evidenciação dos Ativos Intangíveis nas Demonstrações Financeiras.  

Para tanto, o Quadro 10 expõe os critérios que mais impactam a identificação, 

mensuração e evidenciação dos Ativos Intangíveis, ou seja, esses aspectos estão 

sumariamente citados, lembrando que o Capítulo 2 demonstra detalhadamente os preceitos da 

Lei 11.638/2007 e do CPC-04. 
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Quadro 10: Análise Comparativa da Lei 11.638/2007 e do CPC-04. 

 

Fonte: Pronunciamento Técnico CPC-04 e Lei 11.638/2007. 

 

4.2.4 Do objetivo específico 4 

O objetivo específico 4 trata de conhecer, por meio dos diretores, controllers e 

gerentes de controladoria da empresa XPTO, quais são os Ativos Intangíveis que as suas 

Unidades de Negócios investem e como são tratados contabilmente.  

O Quadro 11 exibe as respostas recebidas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

68 

 

Quadro 11: Respostas da pergunta 1. 

  

 

Conforme se pode observar por meio das respostas contidas no Quadro 11, dos 10 

respondentes 5 mencionaram que os Ativos Intangíveis não têm existência ou substância 

física, o que é correto, porém somente a não existência ou substância física não caracterizam 

um Ativo Intangível. 

A correta definição de um Ativo Intangível deve ser: “não monetário identificável sem 

substância física” (CPC-04. 2008, item 8, p. 6). Sendo assim, dos 5 respondentes que 

mencionaram a não existência ou substância física apenas 2 acrescentaram não monetários e 

identificáveis. Portanto, somente 2 dos 10 respondentes acertaram a definição de acordo com 

o Pronunciamento Técnico do CPC-04.  

Dos 10 respondentes observa-se que apenas o respondente R7, com a citação de que os 

Ativos Intangíveis “não estão expressos na contabilidade pela dificuldade na sua 

mensuração”, não tem o conhecimento da alteração realizada pela Lei 11.638, de 31 de 

dezembro de 2007. Essa lei trouxe uma nova abordagem para o tratamento desses ativos 

criando a conta de Ativos Intangíveis no Balanço Patrimonial.  

A seguir, tem-se o Quadro 12 com as respostas literalmente transcritas referentes à 

pergunta 2. 
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Quadro 12: Respostas da pergunta 2. 

 

 

Pode-se notar que somente o respondente R8, dos 10 respondentes, fez citação com 

vários exemplos e de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC-04, ou seja, as “Marcas, 

patentes, know-how dos funcionários, licenças ambientais, software, quando não faz parte do 

hardware, conhecimento técnico do negócio”, fazem parte dos Ativos Intangíveis dentro da 

área Administrativa e Financeira. 

Dos 10 respondentes 4 citaram que dentro da área sob a responsabilidade deles os 

ativos que são classificados como Ativos Intangíveis são marcas e patentes, e destes 4 

respondentes 2 acrescentaram conhecimento técnico do negócio ou operacional como ativo 

que se classifica como Ativo Intangível, e 1 respondente acrescentou licenças para utilização 

de software e ágio na aquisição de investimentos. Além disso, apenas 1 respondente fez 

alusão a know-how e expertise como ativo que se classifica como Ativo Intangível, o que é 

correto. 

Entretanto, nota-se que um respondente referiu conhecimento do negócio como ativo 

que se classifica como Ativo Intangível, mas indevidamente acrescentou a “capacidade de 

desenvolver métricas para mensurar o desempenho da área de negócio” como ativo que se 

classifica como Ativo Intangível.  

Nota-se que dos 10 respondentes 2 mencionaram frases incorretas, ou seja, “na área de 

Controladoria é a eficiência nos processos-chave, capacidade de interagir com as outras áreas 

e liderança” e “goodwill na aquisição de greenfield”. Portanto, cabe ressaltar que eficiência 

nos processos-chave, capacidade de interagir com outras áreas e goodwill não fazem parte dos 

Ativos Intangíveis, conforme estabelecido no CPC-04.   
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Vale observar que dos 10 respondentes 3 citaram que na área deles esta pergunta não é 

aplicável, o que é um erro de entendimento pelo fato de os Ativos Intangíveis estarem 

presentes na área Administrativa e Financeira em vários aspectos. 

A seguir, apresenta-se o Quadro 13 com as respostas literalmente transcritas referentes 

à pergunta 3. 

 

Quadro 13: Respostas da pergunta 3. 

  

 

Observa-se que dos 10 respondentes 6 citaram corretamente que os Ativos Intangíveis 

de sua área de responsabilidade são importantes para a empresa, pois agregam valor a ela, mas 

somente o respondente R8 acrescentou que os Ativos Intangíveis evidenciados corretamente 

no Balanço Patrimonial, além de trazerem valor para a empresa, podem contribuir para que 

esta obtenha recursos mais facilmente com os Bancos. Isso está em consonância com a 

matéria exposta na introdução deste estudo revelando que o BNDES tem considerado em suas 

análises os Ativos Intangíveis. 

Nota-se, também, que o respondente R4 não demonstrou ter conhecimento sobre a 

aplicabilidade da Lei 11.638, pois cita que apenas nos Estados Unidos estes Ativos 

Intangíveis são importantes, assim como o respondente R7 que, conforme referiu que “agiliza 

o processo de tomada de decisão através dos indicadores de desempenho e do conhecimento 

as Perspectivas do Mercado”, não tem conhecimento sobre a importância dos Ativos 

Intangíveis dentro da área Administrativa e Financeira. 

O Quadro 14 apresenta as respostas literalmente transcritas referentes à Pergunta 4. 

 

 

 

 

 



 

 

 

71 

 

Quadro 14: Respostas da pergunta 4. 

 

 

Nota-se que dos 10 respondentes 5 não acrescentaram nenhum Ativo Intangível na 

área, e 1 respondente citou que não é aplicável. 

Os respondentes que acrescentaram algum Ativo Intangível na área de 

responsabilidade deles foram os R5, R7, R8 e R9. Entretanto, somente os respondentes R8 e 

R9 acrescentaram algum Ativo Intangível corretamente: “Software que não faz parte do 

hardware” e “Sim. Licenças para utilização de software”. Os demais respondentes R5 e R7 

acrescentaram Ativos Intangíveis incorretamente, pois nem o Goodwill nem promoções e 

transferências de recursos são Ativos Intangíveis. 

Na sequência, apresenta-se o Quadro 15 com as respostas literalmente transcritas 

relativas à Pergunta 5. 

 

Quadro 15: Respostas da pergunta 5. 

  

 

Pode-se notar que dos 10 respondentes a grande maioria, ou seja, 8 respondentes não 

desclassificaram algum Ativo Intangível na área de responsabilidade. O respondente R4 

considera que não sabe e o respondente R6 reputou esta pergunta não aplicável a sua 

realidade. 

O Quadro 16 abaixo apresenta a pergunta 6 com as respostas literalmente transcritas. 
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Quadro 16: Respostas da pergunta 6. 

  

 

É observado que há respostas semelhantes para esta pergunta, em razão de que 9 dos 

10 respondentes não irão acrescentar este ano nenhum Ativo Intangível que não era 

classificado como tal no ano passado, apenas o respondente R9 que acrescentará licenças para 

utilização de software. 

O Quadro 17 apresenta as respostas literalmente transcritas relativas à pergunta 7. 

 

Quadro 17: Respostas da pergunta 7. 

 

 

Dos 10 respondentes 4 mencionaram que serão acrescentados no próximo ano somente 

Ativos Intangíveis de novas aquisições, o que é uma afirmação correta. Apenas o respondente 

R7 afirmou que acrescentará a “capacitação de pessoas para uma nova fábrica” como Ativo 

Intangível no próximo ano. Entretanto, 4 respondentes disseram que não, pelo fato de que 

provavelmente não serão informados sobre novas aquisições, apesar de eles terem o 

conhecimento do que se trata um Ativo Intangível. 

A seguir, o Quadro 18 apresenta a pergunta 8 com as respostas literalmente transcritas. 
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Quadro 18: Respostas da pergunta 8. 

  

 

Nota-se que apenas um respondente foi solicitado pela Receita Federal a reportar 

algum dado sobre Ativo Intangível, os demais não o foram provavelmente por duas hipóteses: 

ou a empresa XPTO não precisou captar recursos com o BNDES para investir na empresa 

XPTP ou a reportagem referida na Introdução sobre o fato de que o BNDES, principal banco 

de fonte de crédito de empresas brasileiras, iria passar a levar em consideração os Ativos 

Intangíveis em suas avaliações para concessão de crédito não está procedendo, pois nenhum 

executivo da empresa XPTO fez alusão a tal assunto. 

Na sequência, tem-se o Quadro 19 com as respostas literalmente transcritas para a 

pergunta 9. 

 

Quadro 19: Respostas da pergunta 9. 

 

Respondentes Pergunta 9: Como você mensura o valor dos Ativos Intangíveis ?  

R1
Preferencialmente e quando possível por Fluxo de Caixa Descontado (benefício do ativo 

trazido a valor presente)

R2

I would consider the value of an intangible asset to be the price that an interested buyer 

would be willing to pay.  In the absence of a quote from such a buyer, I would consider 

the value of an intangible asset to be the difference between the price the market is 

willing to pay for a specific tangible or other product with and without the inclusion of 

the intangible asset in the price of that product

R3 É baseado em percepção

R4

There is a calculation done on the fair value of the asset paid for liabilities of the 

company and residual value.  I have never had experience with patents or trademarks or 

other intangible asset

R5 Valor de mercado ou geração de fluxo de caixa descontado

R6

Um ativo intangível é mensurado inicialmente pelo seu custo (preço de compra, 

acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, 

abatimentos e qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a 

finalidade proposta)

R7
A mensuração se dá pelo desenvolvimento e pela capacidade de resposta cada vez mais 

abrangente e de forma adequada para atender os requisitos da divisão

R8
Com base no valor de mercado ou fluxo de caixa descontado a valor presente do 

benefício futuro que o Ativo Intangível irá trazer

R9

No caso de direitos de uso de softwares o custo de aquisição liquido de perdas de 

impairment.

No caso de combinação de negocios valor de mercado

R10 Pelo resultado de um trabalho e rede de relacionamento  
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Dos 10 respondentes 4 informaram que a mensuração do valor dos Ativos Intangíveis 

é baseada no valor de mercado ou fluxo de caixa descontado a valor presente.  

Somente o respondente R6 mencionou que o valor é mensurado “inicialmente pelo seu 

custo (preço de compra, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis 

sobre a compra, abatimentos e qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo 

para a finalidade proposta)”, o que está correto, porém nos casos em que o valor do Ativo 

Intangível está implícito em uma aquisição há dificuldade em mensurar. 

Entretanto, dos 8 respondentes 5 citaram incorretamente como mencionariam o valor 

dos Ativos Intangíveis, por exemplo, o respondente R2 referiu que considera Ativo Intangível 

o preço que um comprador esteja disposto a pagar por um bem, o que seria incorreto afirmar 

em razão de que este diferencial entre o preço disponível a pagar do comprador e o valor justo 

pode não ser tão facilmente identificável; o respondente R3 citou que “é baseado em 

percepção”; o respondente R4 afirmou ser um cálculo pelo valor justo do ativo pago pelo 

passivo da companhia e o valor residual. Ambas as respostas estão incorretas, pois somente a 

percepção e a diferença entre o valor justo do ativo pago pelo passivo e o valor residual não 

atendem os critérios de identificação dos Ativos Intangíveis de acordo com o Pronunciamento 

Técnico do CPC-04, e o respondente R10 mencionou “pelo resultado de um trabalho e rede de 

relacionamentos”. 

A resposta dada pelo respondente R7 também pode ser considerada indevida, pois 

afirmou que a mensuração “se dá pelo desenvolvimento e pela capacidade de resposta cada 

vez mais abrangente e de forma adequada para atender os requisitos da divisão”, o que 

também vai totalmente contra a definição do Ativo Intangível, de acordo com o 

Pronunciamento Técnico do CPC-04. No Quadro 20 apresenta-se a pergunta 10 com as 

respostas literalmente transcritas. 

 

Quadro 20: Respostas da pergunta 10. 
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Observa-se que os respondentes R1, R7 e R8 referiram o conhecimento técnico como 

o Ativo Intangível mais valioso na área da responsabilidade deles, e os respondentes R2, R4 e 

R6 disseram que a resposta é não aplicável.  

No entanto, somente 2 respondentes afirmaram incorretamente sobre o Ativo 

Intangível mais valioso: o respondente R3 mencionou a “capacidade de interagir com as 

outras áreas” e o respondente R5 citou o “goodwill na aquisição de greenfield”, notando-se 

que tanto um quanto o outro não têm conhecimento da correta definição do Ativo Intangível, 

de acordo com o Pronunciamento Técnico do CPC-04. 

Os respondentes R9 e R10 informaram que em sua área de responsabilidade os ativos 

mais valiosos são pessoas, clientes, processos e rede de relacionamento, do que restaria uma 

indagação: como seriam estes Ativos Intangíveis identificados para tal? 

Na sequência, o Quadro 21 apresenta a pergunta 11 com as respostas literalmente 

transcritas. 

 

Quadro 21: Respostas da pergunta 11. 

  

 

Pode-se notar que dos 10 respondentes 4 mencionaram a dificuldade de mensurar os 

Ativos Intangíveis em processos de aquisições, expertise, pela dificuldade de encontrar 

procedimentos práticos ou conhecimento sobre a matéria para efetuar tal mensuração, apesar 

de um deles ter referido conhecer o Pronunciamento Técnico CPC-04. 

Dos 8 respondentes 5 afirmaram não ser aplicável ou não ter feito nenhuma 

mensuração, e somente um respondente fez alusão sobre a dificuldade de mensurar o 

“goodwill na aquisição de greenfiled”, o que demonstra que este respondente não tem o 
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conceito correto do que se trata um Ativo Intangível de acordo com o Pronunciamento 

Técnico do CPC-04. 

O Quadro 22 apresenta a pergunta 12 com as respostas literalmente transcritas. 

 

Quadro 22: Respostas da pergunta 12. 

  

 

Observa-se que dos 10 respondentes 3 disseram que demoraram cerca de um ano para 

avaliar o Ativo Intangível, e 2 destes respondentes citaram que a ajuda para a avaliação do 

Ativo Intangível foi dada por meio da colaboração e coordenação de um funcionário interno 

da empresa. Somente o respondente R10 mencionou que a mensuração foi realizada em cinco 

minutos e sem ajuda, o que cabe a seguinte indagação: terá ele realmente compreendido a 

interrogação? Entende-se que cinco minutos não seriam suficientes para mensurar, por 

exemplo, o expertise a que ele fez alusão na pergunta de número 11. 

  Os respondentes R2, R3, R6 e R9 mencionaram não ser aplicável ou nunca terem feito 

avaliação de Ativo Intangível. O respondente R4 refere que o problema não é o Ativo 

Intangível, e sim o valor justo para determinar este Ativo Intangível. Diz, ainda, que esses 

pontos são tratados em um processo de due dilegence antes de um processo de aquisição, o 

que seria correto, porém a resposta não vem ao encontro da pergunta efetuada. Somente o 

respondente R7 não deu a sua resposta. 
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CAPÍTULO 5 

 

PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO, MENSURAÇÃO E 

EVIDENCIAÇÃO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS 

 

5.1 Aquisição da empresa XPTP 

O início do processo de aquisição da empresa XPTP pela empresa XPTO ocorreu em 

janeiro de 2008, quando executivos da empresa XPTO tinham como meta o desenvolvimento 

do mercado de álcool, açúcar e energia no Brasil.  

O interesse da empresa XPTO de investir neste mercado no Brasil se deu pelo fato de 

que ela não tinha este processo de produção em seu portfólio de produtos brasileiros. 

Sendo assim a primeira etapa do projeto foi a decisão de investir em uma usina em 

fase de construção ou em uma usina já existente. A diretoria decidiu-se pela primeira. 

Por solicitação da empresa, os números aqui apresentados foram modificados, mas 

eles refletem de forma fidedigna a situação em análise. Da mesma forma, adotaram-se nomes 

fictícios para identificar as duas empresas, ou seja, XPTO para a empresa que adquiriu a 

organização XPTP, que se trata de uma usina de cana-de-açúcar. 

 

5.1.1 Primeira fase: aquisição da usina 

A usina adquirida encontra-se em uma das principais regiões onde se concentram as 

plantações e usinas produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade, segundo dados oficiais do 

IBGE, Unicamp (Universidade Estadual de Campinas – SP) e do CTC (Centro de Tecnologia 

Canavieira).   

A Figura 4 exibe o mapa da região onde a usina está localizada – Estado de Minas 

Gerais. 
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Figura 4: Mapa com as principais concentrações de  

plantações e usinas produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade. 

Fonte: www.conpetro.com.br 

 

5.1.2 Segunda fase: área produtiva 

Com a atividade principal de industrializar a cana-de-açúcar para a produção de álcool  

(em 2009) e açúcar (em 2011) e participar da produção e comercialização de energia elétrica 

(2011) utilizando o bagaço da cana-de-açúcar, a segunda fase do projeto concerne à estrutura 

de produção da usina, a qual foi desenvolvida por quatro funcionários da empresa XPTO, com 

o auxílio de dois engenheiros.  

Esse processo envolveu todo o fluxo de produção desde o preparo e tratamento do solo 

para o devido plantio, até chegar no açúcar empacotado ou na expedição de álcool, tudo isso 

respaldado pela mais avançada tecnologia. 

Em todas as fases do processo de produção, a busca pela qualidade está presente, 

seguindo as normas nacionais e internacionais de produção de alimentos, pois há o 

monitoramento do processo como um todo. Essa fase inicial teve como objetivo principal 

atingir a maior capacidade de extração de uma margem de produção, tendo como base cada 

tonelada de cana-de-açúcar processada. 

Portanto, a empresa XPTP foi estruturada em duas áreas: Área Produtiva e Área 

Administrativa e Financeira. A Área Produtiva fundamentou-se em duas estruturas: Estrutura 

Industrial e Estrutura de Cogeração de energia. 
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 Estrutura Industrial: 

A principal atividade da estrutura industrial é a compra de cana em pé ou posta na 

esteira, produção de álcool e açúcar, e comercialização dos produtos e resíduos (bagaço). 

Os contratos de compra de cana de terceiros são feitos com base no ajuste de preço ao 

final da safra, preço fixo ou outras formas que possam ser estruturadas, e a alocação do custo 

da matéria-prima dos produtos é feita pelo percentual de contribuição na receita.  

A recepção da cana é controlada em toneladas, assim como com o açúcar. O álcool 

produzido será controlado por volume, mas as saídas devem ser pesadas a fim de fazer uma 

validação ajustando-se o peso à temperatura e consequente densidade.  

No custo de produção, devem-se controlar os custos de produção em quatro fases: da 

recepção até a produção de melaço, do melaço até o açúcar, do melaço até o álcool hidratado 

e do hidratado até o anidro. A primeira fase é rateada em função do volume de produto final 

produzido. 

Quanto à depreciação de equipamentos, diversas peças ou partes de equipamentos têm 

uma vida útil inferior a do bem como um todo. Estas peças são substituídas nas manutenções 

anuais em que a usina para de três a quatro meses em razão da entressafra. A fim de 

reconhecer corretamente a depreciação é preciso que tenhamos no controle de ativo fixo a 

separação destas partes. Da mesma forma, é necessário controlar bem as manutenções anuais 

a fim de capitalizar os custos relacionados à substituição destas partes segregando-as das 

despesas de manutenção. 

Os produtos finais podem ser comercializados no mercado interno ou externo nas 

diversas modalidades de comercialização (preço fixo, a fixar, basis fixo, a fixar, etc.) e a 

venda de bagaço para a unidade de energia deve ser feita a valor de mercado, porém não 

existe uma publicação de preços para ser utilizada como referência. Será realizada uma 

pesquisa de preço entre as usinas de uma mesma região para determinar um valor de 

referência. 

 

 Estrutura de cogeração de energia 

A principal atividade é a compra do bagaço da estrutura industrial para a produção de 

energia elétrica. O custo de energia deve ser calculado em função do bagaço, e o custo de 

produção e os contratos de venda devem ser feitos a valor de mercado. A venda para a 

distribuidora incorre em um custo de utilização da linha de distribuição.  

Estas duas estruturas fazem parte da Área Industrial, a qual contam com 365 

funcionários, conforme organograma apresentado abaixo: 
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GERENTE AGRICOLA

TOPOGRAFIA
ADMINISTRATIVO TECNICO AGRONOMO

ORIENTADOR PRODUÇÃO

E CONTROLE  AGRICOLA
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ORIENTADOR PRODUÇÃO

E CONTROLE  AGRICOLA
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SUP. ORIENTADOR  LOGIST.
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MANUTENÇAO AUTOMOTIVA
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TOPOGRAFO

OPERADOR DE MAQUINAS

SERVIÇOS GERAIS IRRIGAÇÃO

TECNICO AGRICOLA

TECNICO SEGURANÇA

TRABALJO

SUP. MANUT. AUTOMOTIVA

Analista de Controle de Frota

Orientadores de Carregamento

ORIENTADOR DE TOPOGRAFIA

MOTORISTA DE CAMINHÕES

CCT

AUTOMOTIVO

 

Figura 5: Organograma da Área Industrial. 

 

A Área Administrativa e Financeira é composta por 35 funcionários distribuídos da 

seguinte forma: 

 

GERENTE
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CONTABILIDADE TI
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SUP. RH

ASSISTENTE RH

SUP.CONTABIL
ANALISTA TI

CEL. ENTRADA

ADMINISTRTIVO

GERAL

ASSISTENTE

ASSISTENTE

ALMOXARIFADO

SUP. ALMOXAR

BALANÇA

GESTÃO DE 

CONTRATOS

ANALISTA

ASSISTENTE

RECRU/SELEÇÃO

ALMOXARIFE

INFERMAGEM

CONTABILIDADE

ASSISTENTE

SUP. FISCAL

ASSIST. FISCAL

ATIVO FIXO

FATURAMENTO

ASSISTENTE

ALMOXARIFE

FINANCEIRO

ANALISTA
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ASSISTENTE

ANALISTA PESS.

MOTORISTA 

AMBULANCIA

ASSISTENTE

ASSISTENTE

ASSISTENTE

ASSISTENTE

ANALISTA 

CUSTOS

 

Figura 6: Organograma da Área Administrativa. 

 

No total, a empresa é composta por 500 funcionários que partilham dos mesmos 

valores de solidariedade e justiça, com uma visão de em conjunto produzir e comercializar 

suas produções. Destacam-se por um profundo conhecimento de tecnologia e mercado, com 

visão estratégica a longo prazo, o que permitirá alcançar a liderança do setor rapidamente. 
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5.1.3 Terceira fase: área administrativa e financeira  

Nesta fase os quatro funcionários do projeto elaboraram as projeções de moagem e 

produção de álcool, açúcar e energia, as projeções das receitas de vendas, as projeções do 

resultado e as projeções do fluxo de caixa da empresa adquirida, com um único objetivo: 

atingir a maior capacidade de extração de uma margem de produção, tendo como base cada 

tonelada de cana-de-açúcar processada, de acordo com a estrutura anteriormente mencionada. 

 

 Projeção de Moagem e Produção de Álcool, Açúcar e Energia 

A projeção de moagem e produção de álcool, açúcar e energia foi o primeiro item a ser 

elaborado pela equipe do projeto, a fim de determinar qual seria a capacidade da moagem e 

produção da usina para os próximos dez anos, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Projeção de Moagem e Produção de Álcool, Açúcar e Energia (MT). 

  

 

Partindo do primeiro ano com 549 mt, a usina atingiria em dez anos a moagem de 

2.112 mt de cana-de-açúcar. Esta produção de moagem foi estimada levando-se em 

consideração o mercado de cana-de-açúcar brasileiro. 

Para se chegar à produção de álcool a partir da moagem de cana-de-açúcar, deve ser 

utilizada uma tabela de conversão de 11,52, ou seja, 549 mt de cana-de-açúcar moída, 

produzirá 47 m
3
 de álcool no primeiro ano. No segundo ano de 1.076 mt de cana-de-açúcar 

moída, produzirá 93 m
3
 de álcool. 

Entretanto, no ano de 2011, além da produção de álcool, dar-se-á início à produção de 

açúcar e energia. Assim, a conversão de cana-de-açúcar para álcool, açúcar e energia é da 

seguinte forma: a moagem da cana-de-açúcar de 1.731 mt irá ser convertida para álcool pelo 

fator de conversão 11,52 e para açúcar, pelo fator de conversão 7,47, levando-se em 

consideração que somente a metade da cana-de-açúcar moída irá resultar em álcool e açúcar. 

A energia resultante de 1.731 mt de moagem de cana-de-açúcar será de 138 mw de 

energia. 
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O segundo item da fase financeira foi a projeção da receita de vendas com base na 

moagem e produção de álcool, açúcar e energia de 2009 até 2018. 

 

 Projeção de Receita de Vendas 

 

Tabela 2: Projeção de Receita de Vendas (USD 000). 

 

 

Portanto, foi elaborada a projeção do resultado da empresa, com as projeções do 

EBITDA (Earnings Before Income Tax, Depreciation and Amortization), o EBIT (Earnings 

Before Income Tax), bem como do Resultado Líquido. 

 

 Projeção de Resultado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

83 

 

Tabela 3: Projeção de Resultado (USD 000). 

 

 

A projeção do resultado da empresa XPTP foi baseada na projeção de moagem e 

projeção de receita acima referida. 

Sobre as receitas de vendas foram apurados os impostos incidentes, tais como PIS, 

Cofins e ICMS. Os custos e despesas da usina foram apurados com base na Área Industrial e 

Área Administrativa e Financeira, acima mencionadas. Desta forma, chegou-se ao EBITDA.  

Após o EBTIDA, foram apuradas as despesas com depreciação a fim de obter o EBIT, 

e após este foi descontado o Imposto de Renda, obtendo-se o Resultado Líquido da empresa. 

 

 Projeção de Fluxo de Caixa 
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Tabela 4: Projeção de Fluxo de Caixa em USD. 

 

 

A partir do Resultado Líquido da empresa determinou-se o Fluxo de Caixa da empresa 

do período de 2009 até 2018, tomando-se como base as Projeções de Resultado anteriormente 

apuradas. Assim, foram descontadas as despesas com depreciação, capex e working capital, 

obtendo-se então o Fluxo de Caixa Livre da empresa. 

Em dezembro de 2008, o processo de finalização das três fases do projeto foi 

concluído, e a empresa XPTO adquiriu a empresa XPTP no valor de USD 18 milhões de 

dólares, sendo USD 6 milhões pagos a título dos ativos identificados adquiridos e dos 

passivos assumidos, e USD 12 milhões pagos a título de ágio por rentabilidade futura 

(goodwill). 

Todo o processo de contabilização da aquisição da usina foi realizado pela Área 

Contábil da empresa XPTO, com os seguintes lançamentos nos livros contábeis: 
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Após o período de contabilização da aquisição da empresa XPTP pela empresa XPTO, 

iniciou-se o processo de identificação, mensuração e evidenciação dos Ativos Intangíveis, ou 

seja, verificou-se que podiam existir muito Ativos Intangíveis implícitos dentro do goodwill. 

 

5.2 Identificação, mensuração e evidenciação dos Ativos Intangíveis 

 

Neste trabalho foi analisado todo o processo de aquisição da empresa XPTP, 

levantando vários possíveis Ativos Intangíveis. 

Foram avaliados os seguintes itens: 

 ativo fixo: a diferença do valor contabilizado no Balanço Patrimonial para o 

valor de mercado ficou constatado que era imaterial, ou seja, não existiu um 

possível Ativo Intangível implícito no custo de aquisição do ativo fixo, pois os 

valores contabilizados estavam próximos dos valores de mercado; 

 contratos de equipamentos: não continham nenhum benefício em relação ao 

mercado corrente, pois os contratos de equipamentos tinham sido feitos 

recentemente com os fornecedores e não apresentavam diferença entre o valor 

contratado para o valor do mercado corrente;  

 fornecedores de cana-de-açúcar: não apresentaram nenhum benefício ou 

prejuízo para a companhia, uma vez que as cláusulas caracterizavam mercado, 

isto é, as cláusulas contratuais apresentavam volume e valor, e os valores 

estavam denominados como a fixar, e somente seriam fixados no momento da 

entrega da cana-de-açúcar para a usina. Portanto, não apresentavam nenhuma 

diferença entre o valor contratado para o valor de mercado; 

 capital humano: não havia gastos relevantes com treinamento e contratação, 

como também não foi identificado nenhum conhecimento específico, ou seja, 

no momento da aquisição a usina adquirida em fase de construção possuía 

somente alguns funcionários, nos quais não havia nenhum Ativo Intangível que 

poderia ter sido identificado;  

 marca: não apresenta valor de mercado relevante, pelo fato de que esta usina 

estava em fase de construção e não apresentava uma marca conhecida e 

consolidada no mercado. 

Sendo assim, pode-se afirmar que nenhum dos itens acima apresentou valor intangível 

implícito, por não terem mostrado diferença entre o valor contratado para o valor de mercado, 
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algum Ativo Intangível referente ao capital humano e a marca da usina. Se os itens tivessem 

apresentado essa diferença, deveria ter sido avaliado o atendimento ao quesito identificável, 

ou seja, mesmo com tais valores, os itens deveriam obedecer aos critérios de identificação 

mencionados no item 12 do CPC-04 para serem denominados como tal. 

 O único Ativo Intangível identificável foram as licenças ambientais. Tais licenças são 

concedidas para uma usina operar e levam em média dois anos para serem concedidas pelos 

órgãos governamentais. Desta forma, o valor do Fluxo de Caixa da empresa XPTP foi 

antecipado em dois anos, pois a empresa XPTO não precisa aguardar este tempo para a 

liberação das licenças ambientais a fim de operar a usina. 

Com o intuito de mensurar o valor intangível destas licenças, com base no Fluxo de 

Caixa Livre, foi elaborado o Fluxo de Caixa Descontado a valor presente do benefício que 

essas licenças ambientais geraram. 

 

5.2.1 Fluxo de caixa descontado da empresa XPTP 

Na elaboração do fluxo de caixa descontado a valor presente, foi considerado como 

base o fluxo de caixa livre da empresa XPTP anteriormente mencionado. 

A fim de obter o valor intangível das licenças ambientais, foi elaborado o fluxo de 

caixa descontado da empresa, e a taxa de desconto utilizada foi de 7,5%, ou seja, taxa de 

captação de recursos no mercado da empresa XPTO. Foi calculado o valor da perpetuidade e 

adicionado à projeção do fluxo de caixa do último ano, ou seja, 2018. 

O fluxo de desconto de dois anos foi elaborado da seguinte forma: realizou-se o fluxo 

de caixa da empresa do ano de 2009 até o ano de 2018; posteriormente, foi lançado este fluxo 

para dois anos à frente, sendo de 2011 até 2020. A diferença entre estes dois fluxos de caixa 

descontados, a valor presente, foi mensurado como Ativo Intangível. 
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Tabela 5: Projeção de Fluxo de Caixa Descontado em USD. 

 

 

Para a devida evidenciação destes Ativos Intangíveis, as contabilizações realizadas 

foram: 

 

 

 

Portanto, conclui-se que a antecipação de dois anos que as licenças ambientais já 

anteriormente liberadas pelo governo trouxeram de caixa para a empresa XPTP foi o valor de 

USD 3.389.000,00, o que foi deduzido do valor do goodwill, contabilizado na aquisição. 

Desta forma, o valor que restou contabilizado na conta de goodwill foi de USD 8.611.000,00. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo abordou o tema Ativos Intangíveis com o objetivo de  demonstrar como 

uma empresa de commodities agrícolas no Brasil  realiza a identificação, mensuração e 

evidenciação dos Ativos Intangíveis em suas Demonstrações Financeiras, e como observa os 

preceitos da Lei 11.638/2007 e as orientações do CPC-04. 

Partindo deste objetivo geral, elaboraram-se os seguintes objetivos específicos: 

 

Objetivo 1: Identificar os elementos nos quais uma empresa de commodities no Brasil 

investe a título de Ativos Intangíveis. 

Objetivo 2: Verificar como os investimentos em elementos dos Ativos Intangíveis 

estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis. 

Objetivo 3: Identificar quais são os preceitos da Lei 11.638/2007 e as orientações do 

CPC-04  que mais impactam no processo de mensuração e evidenciação dos Ativos 

Intangíveis nas Demonstrações Financeiras.  

Objetivo 4: Conhecer, por meio dos diretores, controllers e gerentes de controladoria 

da empresa XPTO, quais são os Ativos Intangíveis em que as suas Unidades de Negócios 

investem e como são tratados contabilmente. 

 

Adicionalmente, elaborou-se uma sequência de procedimentos específicos para a 

identificação e mensuração dos Ativos Intangíveis de uma empresa de commodities agrícolas 

que atua no Brasil, que pode servir como sugestão para a contabilização desses ativos por 

empresas da mesma indústria. 

Considerando que a Contabilidade desenvolve diversos meios de captação das 

variações que afetam os balanços patrimoniais das empresas, este estudo, dentro de uma 

abordagem econômica,  vislumbrou  responder a seguinte questão de pesquisa: Como uma 

empresa de commodities no Brasil identifica, mensura e evidencia os Ativos Intangíveis 

seguindo os preceitos da Lei 11.638/2007 e as orientações do CPC-04? 

Assim sendo,  podem-se pontuar  as seguintes conclusões: 
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 Os gestores possuem conhecimento do conceito de Ativos Intangíveis, 

conforme Pronunciamento Técnico CPC-04, porém, se avaliados 

individualmente, o conhecimento não é uniforme.  

 Em sua grande maioria, os gestores associaram o Ativo Intangível à Marca e 

Patente. 

 De uma forma geral, os gestores têm conhecimento dos Ativos Intangíveis que 

estão sob a área de sua responsabilidade.  

 O período de tempo em que os gestores registraram o investimento em Ativos 

Intangíveis está em linha com a aprovação da Lei 11.638, de 31 de dezembro 

de 2007. 

 Os gestores entendem que os investimentos em Ativos Intangíveis agregam 

valor para a empresa. 

 Os gestores mencionaram que não fizeram nenhuma mensuração de Ativos 

Intangíveis em suas áreas de responsabilidade. 

 

Em síntese, a análise das respostas obtidas permite verificar que, segundo a percepção 

dos gestores das empresas de commodities estudadas, os Ativos Intangíveis são mensurados e 

evidenciados seguindo os preceitos da Lei 11.638/2007 e as orientações do CPC-04. No 

entanto, esses profissionais, responsáveis por essa identificação, mensuração e evidenciação, 

demonstram ter ainda pouco conhecimento sobre a aplicação da lei e dos preceitos normativos 

do CPC. 

Quanto ao estudo realizado sobre a identificação, mensuração e evidenciação dos 

Ativos Intangíveis voltado para a aquisição da usina XPTP, observa-se que, com a 

contabilização do valor intangível na conta patrimonial Ativo Intangível, a empresa reduz o 

valor da conta goodwill e, com isso, passa a amortizar este valor do Ativo Intangível de 

acordo com o benefício que ele irá trazer, ou seja, em dois anos. Se não houvesse esta 

contabilização, a empresa manteria este valor intangível alocado na conta de goodwill e 

consequentemente não iria amortizá-lo, mantendo-o na conta de goodwill no ativo e efetuando 

testes de impairment pelo menos anuais. 

Nota-se, também, que as empresas que contabilizam seus valores intangíveis na conta 

de Ativos Intangíveis passam a ter maior comparabilidade entre elas, contribuindo para a 

harmonização da legislação societária brasileira com os princípios e melhores práticas 

contábeis internacionais. Além disso, a contabilização dos valores intangíveis em conta 
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específica torna mais transparente a situação patrimonial da empresa de forma que a conta de 

Ativo Intangível fique evidenciada com o valor devidamente alocado.  

Por fim, entende-se que o estudo realizado, além de contribuir com as empresas de 

commodities agrícolas que se deparam com a mesma situação de compra de ativo, colabora, 

também, para que, caso a companhia XPTO decida fazer uma nova aquisição, esta 

experiência sirva como parâmetro.  

Adicionalmente, embora a experiência aqui relatada esteja limitada à realidade da 

empresa XPTO, entende-se que ela, além de gerar conhecimento interno (capital intelectual) 

para essa mesma empresa – pois em razão de seu ramo de atividade possivelmente virá a 

adquirir novas empresas/usinas – contribui fornecendo uma nova abordagem que poderá ser 

adotada, com as necessárias adaptações, por outras empresas que se deparam com situações 

semelhantes de compra de ativos.  

Como recomendações para futuros estudos, entende-se que as experiências de 

profissionais diante da nova realidade contábil de adequação à legislação devem ser objeto de 

apresentação e discussão não só nos órgãos e associações de classe, mas principalmente nos 

fóruns e publicações científicas, de forma a disseminar o conhecimento gerado e propiciar a 

troca de experiências baseada na confrontação com a Teoria da Contabilidade. 

 

Limitações do Estudo 

 

 Em virtude de a regulamentação do CPC-04  ser recente, uma vez que foi aprovada e 

publicada em 2008, entende-se que poucos profissionais se defrontaram com essa realidade, o 

que de certa forma prejudica uma análise comparativa que pudesse validar a sistemática 

proposta. Portanto, os resultados deste estudo estão limitados à realidade da empresa XPTO, 

mas mesmo assim aqueles resultados obtidos e que foram aplicados contribuem para 

incentivar uma discussão mais ampla sobre o assunto. 

 

Recomendações do Estudo 

 

Sugerem-se estudos que visem desenvolver métodos e critérios de mensuração e 

registro dos Ativos Intangíveis gerados internamente.  
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