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Resumo:
Os Ativos Intangíveis representam uma forma de vantagem competitiva para as empresas que o
possuem. O objetivo do seguinte estudo consiste em apresentar uma descrição sobre os tipos dos
Ativos Intangíveis das empresas listadas na BM&FBovespa, segmento Novo Mercado referente ao
exercício de 2012. A pesquisa do tipo descritiva, em relação aos procedimentos é uma pesquisa
documental, com abordagem qualitativa. Foram analisados o Balanço Patrimonial e Notas explicativas
das 134 empresas selecionadas. Para classificação dos Ativos Intangíveis utilizou a taxonomia
proposta por Kayo (2002), e contemplou também os Ativos Intangíveis (Goodwil). Das empresas
estudadas 97% possuíam algum tipo de Ativo Intangível, registrado em seu balanço. Os principais
Ativos Intangíveis reconhecidos pelas empresas listadas no Novo Mercado foram: Software, Goodwil,
Outros Intangíveis não identificados, Marcas, Contratos com Clientes e Fornecedores, etc., Contratos
de Licenciamentos, Concessões, Franquias, etc., e Pesquisa & Desenvolvimento. Utilizando ainda o

modelo proposto por Kayo (2002), conclui-se que os Ativos Estruturais foi o que as empresas
mais reconheceram, sendo 111 empresas em um universo de 134, em segundo lugar ficaram
os Ativos de Relacionamentos com 88 empresas, em terceiro vem os Ativos de Inovação com
35 empresas e por último os Ativos Humanos com apenas 2 empresas. Dentre os setores o
Setor de Construção e Transporte, foi o que mais reconheceu Ativos Intangíveis, seguido pelo
setor Consumo Não Cíclico.
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Description of Disclosure of Intangible Assets of Listed Companies in
Bovespa – New Market Segment
Abstract
Intangible assets represent a form of competitive advantage for companies that have it. The purpose of
the following study is to provide a description of the types of intangible assets of the companies listed
on the BM & FBovespa New Market segment relating to the 2012 financial year. The research was
descriptive, regarding the procedures is a documentary research with a qualitative approach. Balance
Sheet and Notes to the 134 selected companies were analyzed. For classification of intangible assets
used the taxonomy proposed by Kayo (2002 ) , and also dealt Intangible Assets Goodwill. 97% of the
companies studied had some type of intangible assets recorded on its balance sheet. The main
intangible assets recognized by the companies listed on the New Market were Software, Goodwill ,
Other Intangible unidentified , Trademarks , Contracts with Customers and Suppliers , etc. , Licensing

Agreements, concessions , franchises , etc. , and research and development. Still using the model
proposed by Kayo (2002), concludes that the Structural Assets was the most recognized companies ,
and 111 companies in a universe of 134 , second were the relationships of assets with 88 companies ,
third comes the Innovation assets with 35 companies and last human assets with only 2 companies.
Among the sectors Sector of Construction and Transportation, was the most recognized intangible
assets , followed by Consumer Cyclical Not sector.
Key-Words: Intangible Assets, Disclosure, New Market

1 Introdução
Um dos papéis da Contabilidade é a divulgação de informações relevantes e fidedignas em
relação ao patrimônio da entidade para os diversos stakeholders. No âmbito contábil o
principal papel na divulgação de informações consubstancia-se em apoiar os usuários internos
e externos da contabilidade na tomada de decisões (COLAUTO et al., 2009). Um dos
componentes dos Ativos, que merece uma atenção sobre sua mensuração e evidenciação para
os usuários da contabilidade é os Ativos Intangíveis. Diante da relevância e da quantidade de
Ativos Intangíveis existentes hoje nas empresas, Reina et al. (2009) aponta uma maior
importância dos Ativos Intangíveis nas organizações, devido a necessidade de informação das
partes relacionadas.
Os Ativos Intangíveis ganharam destaque na contabilidade após a Lei 11.638/07, que teve
como objetivo, adequação as normas internacionais de contabilidade e mudanças de alguns
artigos da Lei 6.404/76, incluindo também tratamento sobre registro e evidenciação dos
Ativos Intangíveis. Antes da Lei 11.638/07, os gastos provenientes de implantação, pesquisa e
desenvolvimento, gastos pré-operacionais eram classificados como Ativos Diferidos. Com a
Lei 11.638/07 os Ativos Intangíveis, passaram a ser registrados e evidenciados no Balanço
Patrimonial. Ainda em 2008 o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), emitiu o
Pronunciamento Técnico (CPC–04), com base no International Accounting Standard (IAS38), regulamentando o tratamento dado aos Ativos Intangíveis. Em 2010 a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), emitiu a Deliberação CVM Nº 644, de 2 de Dezembro de 2010,
tornando obrigatório para as companhias abertas o Pronunciamento Técnico CPC 04(R1), e
revogou a Deliberação CVM nº 553, de 12 de novembro de 2008.
Os Ativos Intangíveis tem como características a ausência de forma física, são capazes de
gerar benefícios econômicos futuros para entidade e estão sobre o controle da entidade. Os
principais grupos de Ativos Intangíveis mais conhecidos são as marcas, patentes, softwares e
goodwill. Os Ativos Intangíveis podem ter vida útil definida e indefinida, os de vida útil
definidas serão amortizados, já os de vida útil indefinida terão que ser testados conforme
Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.
Para as empresas no período moderno os Ativos Intangíveis, conferem principal meio de
diferenciação entre as organizações, pois oferecem vantagem competitiva e retorno de
anormais (EDVINSSON, 2002). Para Colauto et al. (2009) os Ativos Intangíveis, geram
diferenciações entre as empresas promovendo disparidade dos lucros e dos valores
econômicos das organizações. De acordo com Kayo (2002, p. 2) “o capital intangível bem
empregado pode fazer o capital tangível render muito mais, e assim, conjuntamente,
maximizar o valor da empresa”.
Vários estudos já foram realizados envolvendo os Ativos Intangíveis, podemos destacar as
pesquisas realizada por Kayo (2002), Colauto et al. (2009), Moura et al. (2011). Kayo (2002)
estudou a estrutura de capital das empresas e de risco entre as empresas: tangíveis e
intangível-intensivas, brasileiras e norte-americanas, tendo como resultado da pesquisa a
estrutura de capital como principal diferença. Colauto et. al, (2009) analisaram o conteúdo da
evidenciação de recursos intangíveis não adquiridos nos Relatórios da Administração de

companhias abertas brasileiras listadas nos níveis de governança corporativa, além de
verificar se havia correlação entre as informações sobre tais intangíveis e o desempenho
econômico das empresas. Moura et al. (2011), por sua vez, verificaram se entre as maiores
empresas brasileiras listadas nos diversos setores econômicos da BM&FBovespa, aquelas
com maior conformidade quanto ao disclosure obrigatório dos ativos intangíveis e com maior
proporção de tais ativos em seu ativo fixo foram as que apresentaram melhores práticas de
governança corporativa.
Diante da importância dos Ativos Intangíveis, e a necessidade de se conhecer mais sobre o
assunto criou se a seguinte pergunta de pesquisa: Quais os Ativos Intangíveis das empresas
listadas no Segmento Novo Mercado da BM&FBovespa no ano de 2012? Esta pesquisa teve
como objetivo geral descrever os Ativos Intangíveis, das empresas selecionadas. Como
objetivos específicos identificar e classificar esses Ativos Intangíveis conforme classificação
proposta por Kayo (2002), calcular a proporção entre os Ativos Intangíveis e o Ativo total das
empresas. Como justificativa tem se a contribuição teórica sobre o assunto, bem como
verificar como está sendo a prática de divulgação desses Ativos Intangíveis, e um
conhecimento mais profundo sobre os tipos de Ativos Intangíveis reconhecidos pelas
empresas.
O Artigo está estruturado em cinco seções, iniciando pela introdução, em seguida na próxima
seção será abordado o referencial teórico sobre Ativos, Ativo Intangível e Tipos de Ativos
Intangíveis. Nas seções três e quatro será apresentada a metodologia e analise dos resultados,
e a última seção trará as considerações finais.
2 Ativos
Quando se fala de Ativos a primeira definição mais simples que é apresentada é o conjunto de
bens direitos de uma entidade. Essa definição e insatisfatória, pois não contemplam os
benefícios econômicos futuros, abordado por vários autores. A definição de Ativo anterior à
Lei nº 11.638/07 era de que o Ativo é o conjunto de bens e direitos à disposição de uma
entidade. De acordo com o CPC-04 (R1) (2010, p6) ativo “é um recurso controlado pela
entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem benefícios
econômicos futuros para entidade”. A definição trazida pelo CPC já é uma definição mais
completa, assim como a de outros autores. Já na visão de Schmidt, Santos e Fernandes (2006,
p. 9), “para definir Ativo é necessário relacioná-lo a coisas e eventos econômicos reais, tendo
em vista à confecção dos relatórios contábeis que deverão conter informações úteis a tomada
de decisão em relação a investimentos, créditos e similares”.
Para Iudícibus (2000, p. 130), devem ser destacados três aspectos na definição de ativos:
a) o ativo deve ser considerado à luz de sua propriedade e/ou à luz de sua posse e
controle; normalmente as duas condições virão juntas; b) precisa estar incluído no
ativo, em seu bojo, algum direito específico a benefícios futuros [...] ou, em sentido
mais amplo, o elemento precisa apresentar uma potencialidade de serviços futuros
(fluxos de caixa futuros) para a entidade; c) o direito precisa ser exclusivo da
entidade;

Ainda sobre definição de Ativos Hendriksen & Van Breda (2007, p.281), afirmam que "ativos
são essencialmente reservas de benefícios futuros". E trazem a definição do FASB,
encontrada em seu referencial conceitual, no SFAC 6 (1985, p.6) definindo Ativo como
"benefícios econômicos futuros prováveis, obtidos ou controlados por uma entidade em
consequência de transações ou eventos passados".
Dentre os Ativos temos os Ativos tangíveis e os intangíveis, Jhonson e Kaplan (1993)
afirmam que o valor da entidade não se restringe somente aos valores dos Ativos Tangíveis e

sim dos valores de seus Ativos Intangíveis tais como lançamentos de produtos inovadores,
capacidade técnica e intelectual de seus colaboradores em determinado processo produtivo.
2.1 Ativo Intangível
O termo Ativo Intangível, utilizado por vários autores, Martins (1972), Aboody e Lev (1998),
Ely e Maymire (1999), possuem outros sinônimos como, por exemplo: capital intelectual,
ativos do conhecimento (STEWART, 2001). Segundo Schmidt, Santos e Fernandes (2006, p.
23), “o termo Intangível vem do latim tangere ou do grego tango, cujo significado é tocar.
Em razão disso, os bens Intangíveis são aqueles que não podem ser tocados”.
Para Marion (2010, p. 1), “o Ativo Intangível ou Incorpóreo ou Ativo Invisível são bens que
não se pode tocar pegar, que passou a ter grande relevância a partir das ondas de fusões e
incorporações na Europa e nos Estados Unidos”. De acordo com a Lei 11.638/07, 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 CPC 04 (R1) (2010, p. 6) define Ativo Intangível como “um ativo não monetário
identificável sem substancia física”. Para que um Ativo seja caracterizado como Intangível
não basta somente ele não possuir substância física. Segundo Reilly e Schweihs (1998) o
Ativo Intangível deve possuir algumas características para ser classificado como tal, essas
características são:
- deve estar sujeito a uma identificação especifica e descrição reconhecível;
- deve estar sujeito a existência e proteção legal;
- deve estar sujeito ao direito de propriedade privada e esse direito deve ser legalmente
transferível;
- deve haver alguma evidência tangível ou manifestação da existência do Ativo Intangível
(como um contrato licença, documento de registro, lista de clientes, demonstrativos
financeiros);
- deve ter sido criado em um evento ou momento identificável;
- deve estar sujeito a ser destruído ou eliminado em um momento ou evento identificável.
Sendo então o Ativo classificado como Intangível, para que ele seja reconhecido no Balanço
Patrimonial da entidade, o CPC 04 (R1) (2010) orienta que a entidade demonstre que ele se
encaixe na definição de Ativo Intangível, conforme estabelece o pronunciamento, e atenda os
critérios de reconhecimento. De acordo com o CPC 04 (R1) (2010, p. 7) um ativo pode ser
definido como Ativo Intangível quando:
(a) for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido,
licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo ou
passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou (b) resultar
de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos
serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.

Para que seja feito o reconhecimento do Ativo Intangível, deve atender o que pede o CPC 04
(R1) (2010, p. 9).
(a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo
serão gerados em favor da entidade; e (b) o custo do ativo possa ser mensurado com
confiabilidade. A entidade deve avaliar a probabilidade de geração de benefícios
econômicos futuros utilizando premissas razoáveis e comprováveis que representem
a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto de condições
econômicas que existirão durante a vida útil do ativo. A entidade deve utilizar seu
julgamento para avaliar o grau de certeza relacionado ao fluxo de benefícios

econômicos futuros atribuíveis ao uso do ativo, com base nas evidências disponíveis
no momento do reconhecimento inicial, dando maior peso às evidências externas .

Ainda de acordo com o pronunciamento o Ativo Intangível deve ser reconhecido inicialmente,
pelo custo.
2.2 Tipos de Ativos Intangíveis
Além de serem considerados Ativos Intangíveis, alguns autores buscaram elaborar uma
classificação dos Ativos Intangíveis (SVEIBY, 1997; STEWART, 2001; LEV, 2001;
BARBOSA & GOMES, 2002; KAYO, 2002). A classificação proposta por Stewart (2001)
está descrita no Quadro 1
Quadro 1 - Tipos de Capital Intelectual
Classificação
Constituição
Capital Humano
Formado pelo talento e habilidades das pessoas
Capital Estrutural
Patentes, processos, banco de dados
Capital Cliente
Relacionamento com clientes e fornecedores
Fonte: Adaptado de Stewart (2001).

Kayo (2002) propôs uma nova tipologia em relação aos Ativos Intangíveis, apresentada no
Quadro 2.
Quadro 2 – Classificação Ativos Intangíveis proposto por Kayo
Tipo de Intangível
Principais componentes
- conhecimento, talento, capacidade, habilidade e experiência dos empregados;
- administração superior ou empregados-chave;
Ativos Humanos
- treinamento e desenvolvimento;
- entre outros.
- pesquisa e desenvolvimento;
- patentes;
- fórmulas secretas;
Ativos de Inovação
- know-how tecnológico;
- entre outros.
- processos;
- softwares proprietários;
- bancos de dados;
- sistemas de informação;
Ativos Estruturais
- sistemas administrativos;
- inteligência de mercado;
- canais de mercado;
- entre outros.
- marcas;
- logos;
- Trademarks;
Ativos de Relacionamento - direitos autorais (de obras literárias, de softwares, etc);
- contratos com clientes, fornecedores, etc.;
(com público estratégico)
- contratos de licenciamento, franquias, etc.;
- direitos de exploração mineral, de água, etc.;
- entre outros.

Fonte: Kayo (2002)
3 Metodologia
Para realização desta pesquisa, primeiramente contemplou uma pesquisa bibliográfica, a fim
de obter um conhecimento teórico sobre os Ativos Intangíveis. Em relação aos objetivos esta
pesquisa se enquadra como uma pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva busca identificar,
descrever, explicar relações entre variáveis de uma determinada população através de coletas
de dados padronizadas (GIL, 1999). 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”.
Em relação aos procedimentos Gil (1999, p. 65) ressalta que “o elemento mais importante
para identificação de um delineamento de uma pesquisa é o procedimento adotado para a
coleta de dados”. Quanto aos procedimentos esta pesquisa enquadra-se como uma pesquisa
documental, com dados como fonte de segunda mão.
Por fim em relação à abordagem do problema se enquadra como um estudo qualitativo. De
acordo com Beuren (2008, p. 91) “na pesquisa qualitativa incluem-se mais profundas em
relação ao que se está sendo estudado e destacam-se características não observadas por meio
de um estudo quantitativo”.
3.1 Objeto de Pesquisa
O objeto de pesquisa, ou seja, a população consiste nas empresas de capital aberto que
possuem ações negociadas na Bolsa de Valores e Mercadorias e Futuro de São Paulo
(BM&FBovespa), a amostra que foi estudada são as empresas que fazem parte do segmento
Novo Mercado da BM&FBovespa que totalizou 134 empresas. Os dados do tipo secundário
foram coletados das Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e Notas Explicativas),
consolidadas e divulgadas no sitio da BM&FBovespa referente ao exercício de 2012.
4 Resultados e Discussões
Em relação em identificar quantas empresas possuíam algum tipo de Ativo Intangível a Figura
1, mostra o percentual de empresas que possuíam Ativos Intangíveis em seu Balanço
Patrimonial.

Figura 1 – Quantidade de empresas com Ativo Intangível
Fonte: Dados da pesquisa

Das 134 empresas pesquisadas no período de referencia, 131 delas reconheceram algum tipo
de Ativo Intangível em seus Balanços. Isto reflete em um percentual de 97,76% de
reconhecimento sobre o total das empresas. Apenas 3 empresas das 134 não reconheceram
Ativos Intangíveis em seus Balanços, isso representa 2,24% delas.
Em seguida foi calculada a proporção dos Ativos Intangíveis em relação ao Ativo Total das
empresas estudadas, os dados são apresentados na Tabela 1. Das 131 empresas estudadas 49
empresas seus Ativos Intangíveis correspondem de 1% a 5% do seu total de Ativos. Na faixa
dos 21% à 50% aparecem 29 empresas.

Tabela 1 - Faixas de Reconhecimento dos Intangíveis sobre o Ativo Total
Faixa Percentual dos Intangíveis sobre os Ativos
De 1% à 5%
De 5,1% à 10%
De 11% à 20%
De 21% à 50%
De 51% à 100%
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Quantidades de
Empresas

Participação
(%)

49
15
20
29
18
131

37,40%
11,45%
15,27%
22,14%
13,74%
100%

Ainda, 18 (13,74%) das empresas possuem Ativos Intangíveis representativos em mais de
50% do Ativo Total, destacando as empresas do Setor de Consumo não Cíclico teve 5 dentre
as 18. Na Tabela 2, será demonstrado o percentual dos Ativos Intangíveis sobre o Ativo por
Setor.
Tabela 2 - Empresas Classificadas por Setor
1% à 5,01% à 10,01% à 20,01% à 50,01% à
Setor
5,00% 10,00%
20,00% 50,00% 100,00%
1
1
7
2
0
Bens Industriais
20
2
1
3
4
Construção e Transporte
8
6
1
6
2
Consumo Cíclico
5
1
6
7
5
Consumo não Cíclico
9
2
2
1
2
Financeiro e Outros
3
2
1
2
0
Materiais Básicos
1
0
1
1
1
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
0
1
1
1
2
Tecnologia da Informação
0
0
0
1
0
Telecomunicações
2
0
0
5
2
Utilidade Pública
Total
49
15
20
29
18
Fonte: Dados da pesquisa

Total
11
30
23
24
16
8
4
5
1
9
131

O Setor de Construção e Transporte foi o que teve mais empresas que reconheceram Ativos
Intangíveis, no total de 30 empresas. Em segundo lugar ficou Consumo não Cíclico com 24
empresas. Em terceiro lugar, com 23 empresas, ficou o Setor de Consumo Cíclico, seguido
pelo Setor Financeiro e Outros com 16. Após, vem Bens Industriais com 11, logo em seguida
as empresas de Utilidade Pública com 9 empresas, na sequência vem o Setor de Materiais
Básicos com 8. Em oitavo lugar ficou o Tecnologia da Informação com 5 empresas, depois
vem Petróleo, Gás e Biocombustíveis com 4 e por último ficou o de Telecomunicações com
apenas uma empresa.
Como já mencionado anteriormente, os Ativos Intangíveis são divididos em quatro grupos:
Ativos Humanos, Ativos de Inovação, Ativos Estruturais e Ativos de Relacionamento,
conforme Kayo (2002). Mas além dos quatros grupos de Intangíveis foi incluído também o
Goodwil e outros Ativos Intangíveis não identificados, pela sua relevância dentro das
contabilizações das empresas.
A Tabela 3 apresenta os resultados inerentes à classificação dos Ativos Intangíveis, conforme
classificação proposta por Kayo (2002), incluindo também o Goodwil e outros Ativos
Intangíveis.

Tabela 3 – Classificação dos Ativos Intangíveis
Quantidades de
Tipos de Ativos Intangíveis
Empresas
Ativos Humanos
2
Ativos de Inovação
35
Ativos Estruturais
111
Ativos de Relacionamentos
88
Goodwil (Ágio)
94
Outros Ativos Intangíveis não Identificados
58
Fonte: Dados da pesquisa

Participação (%)
1,53%
26,72%
84,73%
67,18%
71,76%
44,27%

Como se pode observar, os Ativos Intangíveis estruturais são os mais reconhecidos, seguido
pelos Ativos de Relacionamentos, dentro da estrutura proposta por Kayo (2002). Os Ativos
Humanos são os menos contabilizados pelas companhias.
Pode-se também constatar que o Goodwil, mesmo não estando na classificação feita por Kayo
(2002), é imprescindível que o consideremos, pois ele é contabilizado por mais de 70% das
empresas, assim como os Ativos Intangíveis não identificados pelas empresas, pois
considerado por quase 45% das corporações pesquisadas.
Na Tabela 4, pode-se observar a classificação dos Intangíveis por Setor de atuação. Dentro da
proposta de classificação dos Intangíveis, observa-se que os Setores de Construção e
Transporte, Consumo Cíclico e Consumo não Cíclico, são os que mais contabilizaram Ativos
Intangíveis em seus Balanços. Pode-se observar ainda que os Setores de Construção e
Transporte e Financeiro e Outros foram os únicos que tiveram Ativos Intangíveis
reconhecidos em todos os grupos.
Tabela 4 - Grupos de Ativos Intangíveis por Setor
Ativos
Ativos
Ativos
Ativos de
Goodwil
Outros
Setor
de
Humanos
Estruturais Relacionamentos (Ágio) Intangíveis
Inovação
0
3
9
6
10
8
Bens Industriais
1
7
27
15
20
13
Construção e Transporte
0
6
22
19
14
9
Consumo Cíclico
0
6
20
19
21
11
Consumo não Cíclico
1
3
15
7
11
6
Financeiro e Outros
0
3
5
4
6
2
Materiais Básicos
0
1
4
3
1
0
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
0
3
5
5
5
4
Tecnologia da Informação
0
0
1
1
1
1
Telecomunicações
0
3
3
9
5
4
Utilidade Pública
Total
2
35
111
88
94
58
Fonte: Dados da pesquisa

No grupo de Ativos Humanos somente duas empresas contabilizaram esse tipo de Intangíveis,
correspondendo a 1,53% das 131 companhias. Estas duas empresas reconheceram seguros de
vida como Ativos Humanos. Portanto pode-se dizer que o impacto deste grupo de Ativos
Intangíveis dentro da contabilidade é pouco mensurado pelas companhias.
Na Tabela 5 veem-se quais os tipos de Ativos Intangíveis de Inovação as empresas estão
contabilizando e quais os principais Ativos de Inovação ela estão lançando em seus Balanços.

Tabela 5 – Ativos Intangíveis de Inovação
Tipos de Ativos de Inovação

Quantidades de Empresas

Participação (%)

Pesquisa e desenvolvimento

31

88,57%

Patentes

3

8,57%

Fórmulas Secretas

0

0,00%

6

17,14%

Know-how
Fonte: Dados da pesquisa

Pode-se observar que o principal Ativo de Inovação reconhecido pelas companhias são as
Pesquisas e Desenvolvimentos, sendo que mais de 88% das 35 empresas os contabilizaram.
Vale ressaltar ainda know-how (tecnologias), que teve mais de 17% empresas que às
contabilizaram nesse grupo.
Na Tabela 6 pode-se observar que o principal Ativo Intangível Estrutural reconhecido pelas
companhias são os softwares com mais de 94%, seguido pelo Banco de Dados com quase
19%, sendo que o Ativo Intangível Banco de Dados é composto principalmente por carteiras
de clientes.
Tabela 6 – Ativos Intangíveis Estruturais
Tipos de Ativos Estruturais

Quantidades de Empresas

Participação (%)

Software

105

94,59%

Bancos de Dados

21

18,92%

Sistemas de Informação

7

6,31%

Sistemas Administrativos

2

1,80%

1

0,90%

Canais de Mercado
Fonte: Dados da pesquisa

O grupo dos Ativos Estruturais, foi o que as empresas mais contabilizaram, totalizando 111
empresas de 131 que reconheceu Ativos Intangíveis. Dentre os tipos de Intangíveis deste
grupo, os softwares se destaca, com 94,59%, seguido pelos Bancos de Dados com 21
empresas, em terceiro vem os Sistemas de Informação com 7 empresas, restando ainda os
Sistemas Administrativos com 2 empresas e por último Canais de Mercado com apenas uma
empresa.
A Tabela 7 apresenta os Ativos Intangíveis de Relacionamento, sendo este o grupo que obteve
mais variações de Intangíveis, com maior ocorrência nas contabilizações. O Ativo Intangível
do tipo Marcas vem em primeiro lugar com 60%, seguido dos Ativos de Contratos com
Cliente e Fornecedores, assim como acordos de não concorrência, licenças, franquias,
concessões.
Tabela 7 - Ativos Intangíveis de Relacionamentos
Tipos de Ativos de Relacionamentos
Quantidades de Empresas

Participação (%)

Marcas

53

60,23%

Ponto Comercial (Fundo de Comércio)

17

19,32%

Trademarks

1

1,14%

Direitos Autorais

3

3,41%

Contratos com Clientes, Fornecedores, etc.

41

46,59%

Contratos de Licenciamentos, Concessões, Franquias, etc.

35

39,77%

7

7,95%

Direitos de Exploração Minerais
Fonte: Dados da pesquisa

Na Tabela 8 estão descritos os principais Ativos Intangíveis contabilizados pelas empresas
listadas na BM&FBovespa no segmento Novo Mercado no ano de 2012.
Tabela 8 - Ativos Intangíveis mais Contabilizados
Tipos de Ativos Intangíveis
Quantidades de Empresas

Participação (%)

Software

105

80,15%

Goodwil (Ágio)

94

71,76%

Outros Ativos Intangíveis não Identificados

58

44,27%

Marcas

53

40,46%

Contratos com Clientes, Fornecedores, etc.

41

31,30%

Contratos de Licenciamentos, Concessões, Franquias, etc.

35

26,72%

34

25,95%

Pesquisa e desenvolvimento
Fonte: Dados da pesquisa

O principal tipo de Ativo Intangível contabilizado pelas empresas são os softwares com mais
de 80%, seguido pelo Goodwil com 71%, em terceiro lugar ficou os Ativos Intangíveis não
Identificados pelas empresas com percentual de pouco mais de 44%, seguido por Marcas com
40,46%. Em quinto lugar ficou os Contratos com Clientes, Fornecedores, etc., em sexto os
contratos de licenciamentos, concessões, franquias, etc., e em sétimo pesquisa e
desenvolvimento para finalizar os mais contabilizados.

Figura 2 - Curva dos Ativos Intangíveis mais Contabilizados
Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 2 mostra uma curva que começa com os Ativo Intangíveis estrutural, passando pelo
Goodwil (este não está na classificação feita por Kayo (2002), depois passa pelos Ativos não
identificados, em seguida vêm as Marcas um Ativo de relacionamento, seguido por mais dois
Ativos e relacionamento e por último Pesquisa e Desenvolvimento um Ativo de inovação. O
Ativo Humano não está dentre os mais contabilizados.
5 Considerações Finais
Esta pesquisa teve como objetivo descrever os principais tipos de Ativos Intangíveis,
conforme classificação proposta por Kayo (2002) das empresas listadas no segmento Novo
Mercado da BM&FBovespa no ano de 2012.
Os principais Ativos Intangíveis reconhecidos pelas empresas listadas no Novo Mercado
foram: Software, Goodwil, Outros Intangíveis não identificados, Marcas, Contratos com

Clientes e Fornecedores, etc., Contratos de Licenciamentos, Concessões, Franquias, etc., e
Pesquisa & Desenvolvimento. Utilizando ainda o modelo proposto por Kayo (2002), de
classificação dos intangíveis, conclui-se que os Ativos Estruturais foi o que as empresas mais
reconheceram, sendo 111 empresas em um universo de 134, em segundo lugar ficaram os
Ativos de Relacionamentos com 88 empresas, em terceiro vem os Ativos de Inovação com 35
empresas e por último os Ativos Humanos com apenas 2 empresas.
Observa-se também que além dos quatros grupos de Ativos Intangíveis propostos por Kayo
(2002), foi observado durante a pesquisa o Goodwil com 94 empresas reconhecendo este
como Ativo Intangível, isto impacta em mais de 70% das empresas pesquisadas,
demonstrando-se de extrema importância acrescentar este intangível como complemento para
a classificação de Kayo (2002). Foi observado ainda que 58 empresas reconheceram em seus
Balanços Outros Intangíveis não identificado, isto representa mais de 43% das empresas
pesquisadas.
Foi constatado que dentre os Setores levantados pela pesquisa, o que mais se destacaram
foram: em primeiro lugar o Setor de Construção e Transporte, sendo o que mais teve
empresas reconhecendo os principais intangíveis, dentre eles Software (26), Outros
Intangíveis (13), Contratos de Licenciamentos, Concessões, Franquias, etc. (9) e Pesquisa &
Desenvolvimento (7). Em segundo lugar ficou Consumo não Cíclico com praticamente todos
os intangíveis mais reconhecidos, sendo o segundo Setor que mais reconheceu.
Como sugestões para novas pesquisas têm se a replicação da pesquisa com dados de outros
exercícios sociais pesquisar sobre o método de mensuração adotado, pelas empresas em
relação aos Ativos Intangíveis. Em relação às empresas que não fazem o reconhecimento dos
Ativos Intangíveis, pesquisar se realmente não possuem Ativos Intangíveis a serem
reconhecidos, ou se estão deixando de aplicar a norma reguladora (CPC) vigente. Sugere-se
ainda pesquisar empresas de outros segmentos, para que possa comparar quais os tipos de
Ativos Intangíveis elas estão reconhecendo.
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