CAPITALIZAÇÃO DE INTANGÍVEIS E GERENCIAMENTO DE
RESULTADOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA1.
Resumo
A adoção dos IFRS (International Financial Reporting Standards) acarretou na promoção de um maior
disclosure aos stakeholders atrelado de uma maior subjetividade no processo contábil, sendo a
capitalização de intangíveis um dos pontos mais relevantes. Esta peculiaridade eventualmente tem sido
utilizada à manipulação das demonstrações/ gerenciamento dos resultados (earnings management),
inviabilizando o julgamento de performance. Nesse aspecto, o presente estudo teve como objetivo
explorar a literatura e verificar a existência de uma relação entre captalização de ativos intangíveis e
gerenciamento de resultados. Notou-se, como resultado, que embora a captalização de intangíveis seja
relevante e imprescindível à contabilização do efetivo valor das firmas, existe uma relação empírica entre
a capitalização intangíveis e o gerenciamento de lucros, sobretudo em empresas em dificuldades
financeiras.
Palavras-Chave: Intangíveis, International Financial Reporting Standards, Gerenciamento de
resultados.

Abstract
The adoption of IFRS (International Financial Reporting Standards) resulted in promoting greater
disclosure to stakeholders trailer greater subjectivity in the accounting process, and the capitalization of
intangible one of the most relevant points. This peculiarity has possibly been used to manipulation of
statements / results management (earnings management), invalidating the judgment of performance. In
this respect, the present study aimed to explore the literature and verify the existence of a relationship
between recognition of intangible assets and earnings management. It was noted, as a result, that although
recognition intangible is relevant and necessary to the effective value accounting firms, there is an
empirical relationship between the intangible capitalization and earnings management, especially in
distressed companies.
Keywords: Intangibles, International Financial Reporting Standards, Earnings management.

1. INTRODUÇÃO
O modelo americano (US-GAAP) era, até meados do ano 2000, pouco contestado no
meio internacional, principalmente em decorrência de ser praticado pela maior
economia e mercado de capitais do mundo. Entretanto, após os escândalos contábeis de
2002 e a subsequente assinatura do acordo de Norwalk, o International Accounting
Standards Board (IASB) ganhou maior prestígio e apoio internacional, proporcionando
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maior visibilidade e relevância ao seu modelo, o International Financial Reporting
Standards, IFRS (WAGONER, 2009).

Com o objetivo de promover um conjunto de normas contábeis que promova alta
qualidade, transparência e comparabilidade das informações financeiras aos usuários
das demonstrações contábeis, atualmente, mais de 122 nações exigem ou aceitam as
IFRS para o preparo das demonstrações financeiras (IASB, 2010).

O desenvolvimento deste modelo contábil que propiciou maior disclosure aos
stakeholders notoriamente acarretou na implantação de maior subjetividade no processo
contábil (julgamento da essência sobre a forma), sendo a capitalização de intangíveis
um dos pontos mais discutidos nesta perspectiva (BALL, 2006).

A maior parte do valor das firmas modernas advém de ativos intangíveis como, por
exemplo, marcas, conhecimento, capital humano (PENMAN, 2009), sendo sua omissão
uma deficiência grave dos modelos contábeis (JONES, 2011). Defensores de um maior
disclosure dos ativos intangíveis afirmam que as demonstrações financeiras publicadas
pelas firmas não refletem adequadamente o valor total dos ativos, fornecendo
informações potencialmente enganosas para shareholders (LHAOPADCHAN, 2010).

Entretanto, segundo Watts (2003, 2006), a capitalização dos intangíveis acarreta erosão
da qualidade das demonstrações, distorções na informação e, potencialmente, na
manipulação e fraudes. Este cenário acarreta na majoração da assimetria informacional,
indo de encontro aos objetivos do estabelecimento e implementação de um modelo
universal de Contabilidade.

Neste ponto, nota-se a existência de um trade-off, pois, ao obter-se ganhos na
capitalização de parte substancial das firmas, que outrora era marginalizado pelos
modelos contábeis, perde-se na possibilidade de fomentar o gerenciamento dos
resultados (earnings management) nas demonstrações, o que dificulta/inviabiliza o
julgamento da performance e, por consequência, a alocação eficiente de recursos por
parte dos investidores.

Partindo desta oportunidade de pesquisa, o presente estudo tem como objetivo explorar
a literatura e verificar a existência de estudos empíricos que analisem a relação entre
capitalização de ativos intangíveis e gerenciamento de resultados. Assim, foi formulado
o seguinte problema: existem estudos que relatem evidências empíricas de relação
positiva e significante entre a capitalização de intangíveis e gerenciamento de
resultados?

A presente pesquisa, desenvolvida pautada no método dedutivo e de cunho qualitativo,
foi operacionalizada através da análise e discussão de estudos empíricos. Como
métodos de coleta de dados, foram realizadas consultas às bases de artigos científicos
internacionais EBSCO e JSTOR Archive.

Como resultado notou-se que a capitalização de intangíveis é relevante e imprescindível
à contabilização do efetivo valor das firmas. Entretanto, fica claro na literatura empírica
a relação entre a capitalização de intangíveis e o gerenciamento de lucros, sobretudo em
empresas em dificuldades financeiras (processo de falência).

Através do estudo, tornou-se possível entender até que ponto a capitalização intangíveis
pode ser utilizada oportunamente pelos gestores para modelar a performance dos
resultados das firmas de acordo com seus interesses, bem como, a exemplo de Jones
(2011), discutir o cenário esperado caso as regras para intangíveis (tidas como
conservadoras) fossem flexibilizadas.

Além desta introdução, o estudo está organizado em mais quatro seções. Inicialmente é
apresentada uma breve contextualização acerca de Ativos intangíveis e gerenciamento
de resultados. Na segunda seção, são apresentados os aspectos metodológicos utilizados
na investigação. Na terceira seção são discutidos os dados, isto é, os estudos empíricos
que relacionam a capitalização de ativos intangíveis e fraudes contábeis e, por último,
são apresentadas as considerações finais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO: ATIVOS INTANGÍVEIS E GERENCIAMENTO
DE RESULTADOS

Na economia baseada no conhecimento, os ativos intangíveis tornaram-se mais
relevantes à produtividade, rentabilidade e criação de riqueza (MERITUM, 2002),
sendo os intangíveis a maior parte do valor das firmas modernas como, por exemplo,
marcas, conhecimento, capital humano (PENMAN, 2009).

As vantagens competitivas das firmas são baseadas em sua capacidade de inovar, tendo
os intangíveis papel crucial a esta criação de valor (KALLAPUR e KWAN, 2004).
Assim, neste cenário, a omissão de ativos intangíveis nas demonstrações contábeis
representa uma grave deficiência dos modelos contábeis (JONES, 2011).

A International Accounting Standards Board (IAS 38, 1998) define ativos intangíveis
identificáveis como “an identifiable nonmonetary asset without physical substance. An
asset is a resource that is controlled by the entity as a result of past events (for example,
purchase or self-creation) and from which future economic benefits (inflows of cash or
other assets) are expected”.

Na conjuntura econômica, com intangíveis como fatores críticos à competitividade, os
modelos contábeis são demandados a contemplá-los sob pena de não representar
fielmente o patrimônio e resultados das firmas.

Entretanto, a contabilização de ativos intangíveis é um dos temas mais controversos na
elaboração de padrões contábeis (WINESe FERGUSON, 1993). Miller e Carnegie
(1990, p. 48) afirmam que "achieving a consensus on a set of accounting standards for
intangible assets appears to be virtually impossible”.

Segundo Watts (2003, 2006), a capitalização dos intangíveis introduz erosão na
qualidade das demonstrações, possibilitando a realização de gerenciamento de
resultados. Quando mal mensurados, os intangíveis fomentam más decisões de alocação
de recursos, tendo em vista que as decisões tomadas pelos shareholder são baseadas em
informações inverídicas (LHAOPADCHAN, 2010).

Os lucros produzem imprescindíveis informações às decisões de investimentos. Assim,
os executivos, que são monitorados pelos stackeholders, têm incentivos para gerenciar

os lucros, com o intuito de modelar a performance da firma de acordo seus interesses
(DEGEORGE, PATEL e ZECKHAUSER, 1999).
Schipper (1989, 92) define gerenciamento dos lucros como “a purposeful intervention
in the financial reporting process, with the intent of obtain some private gain (as
opposed to, say merely, facilitating the neutral operation of the process)”. Este cenário
é possível em decorrência da impraticabilidade da verificação, por parte dos
stackeholders, dos parâmetros utilizados à estimação dos fluxos de caixa esperados dos
intangíveis (SKINNER, 2008).

Após apresentado o contexto geral dos intangíveis e do gerenciamento dos resultados,
dado o objetivo da presente pesquisa, faz-se necessário analisar os estudos empíricos a
fim de buscar a existência de evidências entre a capitalização de intangíveis e a prática
de gerenciamento de resultados.

3. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO

Quanto à classificação da pesquisa, inexiste consenso, tendo em vista a diversidade de
segmentações propostas (DEMO, 1989; GIL, 2002 e BEUREN, 2009). Entretanto,
entende-se que o presente estudo, quanto a sua tipologia, é descritivo no momento em
que se propõe a analisar a relação entre a capitalização de intangíveis e a prática de
gerenciamento de lucros.

Acerca das pesquisas descritivas, Andrade (2002) afirma que as pesquisas descritivas
detêm-se em observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fenômenos, sem a
interferência do pesquisador na realidade observada.

O estudo foi desenvolvido pautado no método dedutivo, quanto aos procedimentos
adotados, classifica-se como pesquisa bibliográfica, tendo em vista que o problema de
pesquisa foi solucionado com base em referenciais teóricos empíricos publicados em
periódicos internacionais. Cervo e Bervian (1983, p. 55) definem pesquisas
bibliográficas como:

[...] explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em
documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da
pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e
analisar as contribuições ou científicas do passado existente sobre um
determinado assunto, tema ou problema.

Dado o objetivo de explorar a literatura e verificar a existência de estudos empíricos que
concluam pela existência de uma relação entre capitalização de ativos intangíveis e
gerenciamento de resultados, foi formulado o seguinte problema: existem estudos que
relatem evidências empíricas de relação positiva e significante entre a capitalização de
intangíveis e gerenciamento de resultados?

Partindo deste problema, foi proposta a seguinte hipótese: a capitalização de intangíveis
é oportunamente utilizada como meio para o gerenciamento de resultados por parte dos
gestores.

4 ANÁLISE DOS DADOS

Considerando que a contabilização de ativos intangíveis representa uma das questões
mais controversas na determinação de modelos contábeis, Winese Ferguson (1993)
examinaram as demonstrações financeiras de uma amostra de 150 empresas listadas na
Australian Stock Exchange durante o período de 5 anos, de 1985 a 1989, com o objetivo
de examinar as tendências de políticas contabilísticas adotadas à capitalização do
goodwill e ativos intangíveis identificáveis.

Foi notada uma diminuição significativa no percentual de empresas que adotam a
política de amortização sistemática e um substancial aumento da participação de firmas
que optaram por não amortizar os ativos intangíveis identificáveis, apesar da existência
de orientação específica contida no modelo contábil vigente na Austrália, o AGR 5. Os
autores encontram indícios de que as empresas da amostra analisada reconheciam
intangíveis com o objetivo de gerenciamento dos resultados.

Como o fair value do goodwill e demais tipos de intangíveis são obtidos por meio de
estimativas, o valor total da firma pode, eventualmente, também não refletir

necessariamente o valor efetivo (expectativa dos fluxos de caixa gerados), tendo em
vista que esta avaliação, costumeiramente, não é verificável (PENMAN, 2009).

Também com foco no goodwill, Lhaopadchan (2010) investigou a confiabilidade do seu
fair value contábil apresentado nas demonstrações financeiras. O autor investigou até
que ponto o reconhecimento e posterior tratamento pós-aquisição do goodwill melhora
substancialmente as informações disponíveis para os usuários das demonstrações
financeiras.

Apesar dos benefícios associados à contabilização pelo fair value, na prática, os
interesses pessoais dos gestores (perigo moral) nos lucros (gerenciamento de resultado)
parecem motivar as decisões de contabilização e evidenciação do goodwill. Em outras
palavras, para Lhaopadchan (2010), a contabilização do fair value do goodwill foi
utilizado como oportunidade para manipulações das demonstrações contábeis.

Ainda segundo Lhaopadchan (2010), como investidores e analistas sempre tiveram a
opção de ajustar, ou mesmo ignorar totalmente o goodwill, o reporte desses ativos tem
implicado uma redução significativa do poder informacional (a confiabilidade e
relevância) das demonstrações financeiras, o que vai de encontro ao objetivo da
implantação das IFRS.

Neste cenário, o ganho advindo da implantação de um robusto modelo de contabilidade,
que fomenta o julgamento da essência em detrimento da forma, é minimizado no
momento em que as informações evidenciadas são parcialmente desprezadas pelos
shareholders.

Analisando casos de empresas em fase pré-falência, Holthausene Watts (2001)
concluíram que, na ausência de oportunismo gerencial, não é esperado um aumento
significativo da capitalização de intangíveis. Neste ponto, os autores concluem que os
ativos intangíveis podem ser pontualmente utilizados à majoração dos accruals
discricionários e, por consequência, do gerenciamento dos resultados.

Nas firmas em processo de falência, os benefícios econômicos futuros incorporados no
ativo intangível é próximo de ser insignificante, pois se tornam cada vez mais incertos,

tendo em vista que o seu fair value está intimamente ligado à perspectiva da
continuidade da empresa (HOLTHAUSEN e WATTS, 2001).

Por meio de dados de bancos norte-americanos do ano de 1990 colhidos no Compustat
Annual Banck Type, Barth (1994) investigou se a relevância e assertividade do fair
value das firmas (títulos de investimentos) realizada por bancos privados. Barth (1994)
fornece evidências acerca da relevância e confiabilidade do fair value avaliado pelos
bancos como sendo proxies razoáveis do real valor de liquidação dos ativos, entretanto,
sugere que a inclusão dos valores relativos aos ativos intangíveis subtrai a robustez e,
por consequência, o poder preditivo do valor realizável dos investimentos,
proporcionando erros de estimação.

Segundo Barth (1994), a diminuição da utilidade é, em grande parte, advinda da
superestimação dos valores dos intangíveis no cenário de liquidação da firma. Como
existe uma necessidade latente de captação de recursos financeiros ao menor custo
possível, os gestores tendem a modelar as demonstrações com o intuito de apresentar
uma performance mais atraente aos investidores.

Este cenário de modelagem da performance dos resultados é possível em decorrência da
impraticabilidade da verificação, por parte dos analistas e investidores, dos parâmetros
utilizados à estimação dos fluxos de caixa esperados dos intangíveis (SKINNER, 2008).

Por meio da análise da análise de 33 empresas do Reino Unido, Kallapur e Kwan (2004)
analisaram o efeito da capitalização de marcas à majoração da relevância e
confiabilidade dos valores evidenciados nas demonstrações contábeis.

Os resultados alcançados apontam que o reconhecimento de marcas como ativos é
relevante, apesar da existência de tendência para supervalorização por parte dos
gestores. Foi notada uma relação entre o reconhecimento de marcas e o valor de
mercado das firmas, isto é, o preço das ações é significante e positivamente associado
ao valor das marcas reconhecidas no período de 21 dias após o anúncio do
reconhecimento da marca.

Kallapur e Kwan (2004) observaram, ainda, a existência de níveis significativos de viés
ou erro no reconhecimento da marca (ativo) entre as empresas com altos níveis de
incentivos (necessidade) à captação de recursos financeiros. Dada à dificuldade
implícita de identificação do valor fair value de um intangível de forma amplamente
separada dos demais ativos, sua capitalização pode ser explorada, como na amostra
estudada, por meio de manipulações errôneas para facilitar a captação de recursos
financeiros.

Neste ponto, estes achados corroboram Watts (2003, 2006), que afirma que a
capitalização de intangíveis propicia a erosão da qualidade das demonstrações,
acarretando em maior subjetividade, distorção na informação e, potencialmente,
fomentando manipulação e fraudes. Kallapur e Kwan (2004) notaram também que o
reconhecimento das marcas nas demonstrações contábeis ocorre de forma confiável nas
empresas com baixa necessidade de captação de recursos financeiros.

Vários estudos empíricos suportam que empresas em dificuldades têm uma maior
propensão a se envolver em práticas de gerenciamento de lucros com intuito de
mascarar problemas de performance (SWEENEY, 1994; ROSNER, 2003; LEE et al.,
1996), entretanto, Kallapur e Kwan (2004) deram seu contributo ao relacionar a maior
ocorrência de viés e erros no reconhecimento da marca (ativo) entre as empresas com
problemas de desempenho.

Jones (2011) contribui para a literatura acerca de intangíveis ao avaliar os méritos de
capitalização de intangíveis a partir de um ponto de vista de previsão de falência e de
risco de inadimplência, lacuna não contemplada até então. No estudo, foi testado o
poder explicativo e preditivo de capitalização de intangíveis à falência empresarial,
separadamente de outras formas de acumulações discricionárias.

Adicionalmente, foram testados vários incentivos gerenciais para deturpar as
demonstrações financeiras, o que potencialmente pode explicar a associação entre a
capitalização intangíveis e uma maior previsibilidade de falência da firma. Assim, Jones
(2011) partiu da hipótese de que o oportunismo gerencial é o principal motivador à
capitalização voluntária de ativos intangíveis nas empresas em processo de falência.

Por meio da análise de dados de uma amostra de 9.750 firmas listadas na Bolsa de na
Australian Stock Exchange (ASX) no período de 16 anos (1989 a 2004), Jones (2011)
conclui que as firmas que faliram capitalizam voluntariamente ativos de forma mais
agressiva do que as demais empresas no período da amostra (16 anos), sobretudo, nos
cinco anos que antecederam a falência da empresa.

Corroborando os estudos anteriores, Jones (2011) constatou uma forte relação entre a
capitalização voluntária de intangíveis e as proxies de gerenciamento de lucros, isto é,
foram encontradas evidências empíricas significantes da propensão dos gerentes
capitalizarem os ativos, visando auferir ganhos pessoais (perigo moral), particularmente
entre as empresas que faliram.

Por fim, Jones (2011) encontrou evidências de que a capitalização voluntária de
intangíveis apresenta forte poder preditivo da falência empresarial. Segundo o autor,
este resultado contrasta com a tese de que a maior flexibilização das normas para
intangíveis promove a qualidade das demonstrações e do conjunto de informação
disponibilizadas aos investidores (WYATT, 2005).

Assim, pode-se notar com os estudos efetuados que, caso o cenário mais maleável à
contabilização de intangíveis fosse efetivado, o oportunismo gerencial, por meio do
gerenciamento

de

resultados

ou

contabilidade

criativa

possivelmente

seria

incrementado, sobretudo, em firmas que se encontrem na iminente necessidade de
captação de recursos financeiro, isto é, em dificuldades financeiras.

Neste ponto, as empresas teriam o custo de captação de recursos financeiros encarecidos
em decorrência do estabelecimento deste quadro de assimetria informacional. Os
investidores possivelmente desconsiderariam a informação, mesmo esta eventualmente
sendo verídica.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os shareholders avaliam o desempenho das firmas, buscando efetuar alocações
eficientes dos escassos recursos financeiros. Entretanto, até então, as demonstrações
financeiras

dificilmente

evidenciavam

informações

sobre

ativos

intangíveis,

marginalizando parte relevante do valor corporativo (PENMAN, 2009). A assimetria
informacional representava uma potencial uma fonte de erros na avaliação de riscos,
prejudicando o desenvolvimento das organizações e, consequentemente, acarretando em
alocações ineficientes de recursos financeiros (ALWERT; BORNEMANN e WILL,
2009).

Esta omissão, que na prática representava uma deficiência grave dos modelos contábeis
(JONES, 2011), foi corrigida por meio da adoção das IFRS que propiciou um
substancial upgrade na qualidade, transparência e comparabilidade das informações
financeiras aos usuários das demonstrações contábeis.

Entretanto, segundo Watts (2003, 2006), a capitalização dos intangíveis acarreta em
erosão da qualidade das demonstrações, fomentando distorções na informação e,
potencialmente, na manipulação e fraudes.

A capitalização de intangíveis nas demonstrações contábeis é relevante e imprescindível
à contabilização do efetivo valor das firmas, principalmente na atual conjuntura da era
do conhecimento. Apesar da existência de tendência para supervalorização por parte dos
gestores, seu reconhecimento é efetuado de forma confiável nas empresas com baixa
necessidade de captação de recursos financeiros (KALLAPUR e KWAN 2004).

Entretanto, a capitalização de intangíveis pode ser utilizada oportunamente utilizada,
sobretudo em empresas com risco de insolvência, à manipulação dos resultados da firma
(HOLTHAUSEN e WATTS, 2001; KALLAPUR e KWAN, 2004; JONES, 2011).

Dado esta realidade, o mercado reage desconsiderando ajustando ou ignorando o relato
de intangíveis o que tem acarretado tem acarretado na redução significativa do poder
informacional (a confiabilidade e relevância) das demonstrações financeiras
(LHAOPADCHAN, 2010).

Assim, pode concluir-se pela necessidade de sobriedade na emissão de normas
específicas à capitalização de intangíveis, tendo em vista que a eventual flexibilização
possivelmente fomentaria o oportunismo gerencial por meio da utilização de
gerenciamento de resultados, sobretudo, em firmas em situação de risco de insolvência.

Como limitação da presente pesquisa, cita-se a brevidade do corte temporal dos artigos
compreendidos no presente estudo. Como oportunidades para futuras pesquisas, sugerese a condução de estudos em países que tenham convergido aos International Financial
Reporting Standards (IFRS) recentemente, como é o caso do Brasil, por exemplo, pois
o reconhecimento de intangíveis no momento da adoção inicial pode ser pontualmente
explorado à manipulação das demonstrações e, consequentemente, prática de fraudes.
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