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Resumo  

Nesta nova era da economia, baseada no conhecimento, os ativos intangíveis assumem um 

papel muito importante, principalmente nas organizações que mantêm seus recursos 

investidos na capacidade de criar e realizar inovação em atendimento às necessidades de 

geração de melhores produtos e serviços. São casos típicos os ativos intangíveis não-

adquiridos ou gerados internamente, decorrentes dos recursos investidos em pesquisa e 

desenvolvimento e inovação baseada no conhecimento. O presente trabalho teve como 

objetivo desenvolver um estudo acerca da importância de se evidenciar contabilmente tais 

ativos, considerados ocultos pelas demonstrações contábeis tradicionais, de modo a propiciar 

a geração de informações econômico-financeiras relevantes, inteligíveis e consistentes. Para 

tanto, utilizou-se dos avanços dos padrões contábeis internacionais para demonstrar a real 

capacidade da Ciência Contábil de retratar fielmente os negócios e suas respectivas vantagens 

competitivas, na geração de benefícios intangíveis e na impactação de valor, minimizando os 

evidentes prejuízos à qualidade da informação nas demonstrações contábeis.  

 

Palavras-chave: Ativos Intangíveis; Inovação; IFRS. 

 

Área Temática: Abordagem Contemporânea em Contabilidade. 

 

 

1 Introdução 

São perceptíveis na economia mundial as gradativas transformações sociais que vêm 

ocorrendo nas últimas décadas. Esse período de transformação vem sendo rotulado por vários 

autores consagrados de era pós-industrial ou sociedade do conhecimento, quando 

visivelmente os países passaram a adotar o conhecimento como um recurso econômico, aliado 

aos recursos já existentes, como terra, capital e trabalho como fonte da criação de riqueza.  

Iniciou-se um novo modo de produção, no qual o trabalho e o capital, as variáveis 

básicas da sociedade industrial, foram substituídos pelo conhecimento e pela informação, 

alterando a própria fonte da criação de riqueza e os fatores determinantes da produção.  

A transformação do mundo numa economia baseada no conhecimento é 

provavelmente o passo com maior probabilidade de sucesso já dado na história do 

desenvolvimento econômico global.  

A incorporação e adoção das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação de alta 

qualidade para buscar conquistar e manter novos mercados com competitividade e 

sustentabilidade é o marco estratégico capaz de mover a economia do país e projetá-lo no 

cenário internacional.  

De forma geral, a participação nas conquistas de mercado são tidas como um reflexo 

direto do volume de investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, quanto 

maiores os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, maiores tendem a ser as 
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perspectivas de expansão de mercado pela geração de novas tecnologias e mais capacidade 

competitiva e sustentável ela proporciona às organizações.  

Neste novo cenário mundial, a transferência da ênfase do ativo tangível para o ativo 

intangível é evidente, visto que o momento atual é caracterizado pela ampla capacidade de 

absorção pelas organizações do recurso baseado no conhecimento e sua utilização no 

atendimento das necessidades de um mercado consumidor altamente globalizado, 

competitivo, instável e exigente por inovação e diversificação contínua.  

Sabe-se, porém, que, apesar de os ativos intangíveis existirem e serem perceptíveis, 

isso não é uma condição suficiente para que eles sejam registrados contabilmente. Suas 

características de imaterialidade e subjetividade, na opinião da maioria dos autores, impedem 

ser avaliados de forma confiável. Estes são casos típicos dos ativos intangíveis não-adquiridos 

ou gerados internamente.  

A adoção de um conjunto de normas contábeis com transparência e objetividade e a 

disponibilização de relatórios e informações contábeis confiáveis, de alta qualidade e 

comparáveis, em uma economia global em pleno crescimento e altamente vulnerável e 

instável, somam-se à gestão da inovação baseada no conhecimento, como fator-chave de 

competitividade no mundo dos negócios, no qual a exigência inclui o fornecimento 

tempestivo e consistente de informações em atendimento às necessidades de interpretação e 

tomada de decisão entre empresas de um mesmo grupo ou grupos distintos.  

Diante dessa questão, o que se coloca é: Como os padrões contábeis internacionais 

podem afetar as práticas contábeis tradicionais quanto ao tratamento dos recursos investidos 

em pesquisa e desenvolvimento, tidos como ativos intangíveis produzidos internamente em 

organizações inovadoras no Brasil?  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a importância de se evidenciar 

contabilmente os recursos investidos internamente em pesquisa e desenvolvimento, 

classificados como ativo intangível não adquirido, gerado internamente e, atualmente, não 

registrado pela contabilidade tradicional.  

  

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Inovação baseada no Conhecimento 

 

A inovação baseada no conhecimento está fundamentada no desenvolvimento de 

soluções e alternativas, mediante aplicação da inteligência para criar valor e riqueza para a 

sociedade.  

Esforços inovadores, portanto não são dotados de certeza, e, sim, de alta probabilidade 

de incerteza, fracasso e expectativa futura. São, considerados esforços arriscados pela alta 

probabilidade de insucesso e imprevisibilidade inata que representam em relação ao retorno 

esperado, já que comprometem recursos atuais em expectativas futuras, ao mesmo tempo em 

que são vitais para a sobrevivência das organizações.  

Acredita-se que, dentre as mais cobiçadas expectativas da sociedade pela inovação 

baseada no conhecimento, está a resposta de como proporcionar um suprimento abundante e 

seguro de alimentos, rações e fibras para uma população crescente, enquanto se utilizam 

menos terra, água, produtos químicos e nutrientes.  

Para fazer face a esses desafios, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação têm papel 

fundamental para proporcionar o aumento da produção, com competitividade e 

sustentabilidade, de maneira a satisfazer às aspirações e necessidades das gerações atuais e 

futuras.  O que reforça a idéia de que o gasto realizado com pesquisa e desenvolvimento é um 

investimento capaz de propiciar às organizações a geração de soluções de menor custo, 

eficientes e ambientalmente sustentáveis. 
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2.2 Pesquisa e Desenvolvimento - Distinção conceitual do ponto de vista contábil 

 

Segundo Milani Neto (1982, p.5), a pesquisa sob o enfoque etimológico significa “ato 

ou efeito de investigar com a finalidade de buscar conhecimentos novos”, ou ainda, “recolher 

elementos para o estudo de algo”. O campo da pesquisa é extremamente amplo, científico, 

educacional, industrial, etc. Apesar dessa amplitude, são todos passíveis de mensuração 

quanto ao custo dos insumos nela utilizados.  

Para Niyama (2005), a distinção entre pesquisa e desenvolvimento está em que a 

pesquisa é algo novo e desenvolvimento é algo já existente. Em qualquer das fases, é evidente 

que ocorra a necessidade de se consumir recursos econômicos disponíveis nas organizações 

para que seja possível a realização das atividades inerentes.  

Do ponto de vista contábil, estritamente sob a égide do princípio do custo histórico (ou 

original) como base de valor, os recursos econômicos adquiridos à disposição da entidade 

para a geração de bens ou serviços, representam gastos, e, quando consumidos para a 

execução desses bens ou serviços, tornam-se despesas, que, desde que utilizadas direta ou 

indiretamente na atividade de geração de bens ou serviços, tornam-se custo.  

Especialmente os recursos econômicos consumidos na realização das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, no entanto, não são feitos na expectativa de se obter resultados 

imediatos. Na verdade, sua representatividade está na expectativa de futuros resultados, quer 

seja para minimizar custos ou para maximizar retorno.  

Na expectativa de gerar prováveis benefícios futuros, configuram-se como 

investimentos capazes de responder apropriadamente às necessidades de inovação, 

competitividade e sustentabilidade, além de propiciar o monitoramento e o entendimento das 

necessidades do mercado, traduzindo em novos conceitos e oportunidades de negócios.  

 

2.3 Conceitos e definições de Ativo 

 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p.281), “ativos são essencialmente reservas 

de benefícios futuros”. Os autores consideram que o mérito da definição explícita de ativos e 

uma análise de sua natureza básica couberam ao Fasb, no SFAC 6, que definiu ativos da 

seguinte maneira: “benefícios econômicos futuros prováveis, obtidos ou controlados por uma 

dada entidade em conseqüência de transações ou eventos passados”.  

Porém, de acordo com o Fasb, para que se possa reconhecer a existência de um ativo 

em termos contábeis, é imprescindível que o mesmo possua três características essenciais 

concomitantes: representem uma potencialidade de obtenção de benefício futuro provável que 

envolve a capacidade, isoladamente ou em combinação com outros ativos, de contribuir direta 

ou indiretamente em algum determinado momento à geração de entradas líquidas de caixa; os 

benefícios decorrentes dos ativos estejam submetidos ao controle da entidade e restritos ao 

acesso de outras entidades; a transação ou o evento que deu origem ao direito  ou ao controle 

desse benefício já tenha ocorrido. 

 

2.4 Ativos Intangíveis  

 

Para Hendriksen e Van Breda (1999, p.388),  
a palavra intangível vem do latim tangere, ou “tocar”. Os bens intangíveis, portanto, 

são bens que não podem ser tocados, porque não tem corpo. Mais formalmente, diz-

se que os ativos intangíveis são incorpóreos (corpus = corpo). (grifos do autor) 

É necessário notar que a falta de substância física não é uma característica 

determinante para separar os ativos tangíveis dos intangíveis, haja vista que ativos não 

corpóreos, como contas a receber, são classificados como ativo tangível. 
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2.4.1 Reconhecimento  

Os ativos intangíveis não deixam de ser ativos simplesmente pela característica 

incorpórea. Devem ser reconhecidos, obedecendo, portanto, às mesmas regras válidas para 

todos os ativos. 

O SFAC 5, parágrafo 63 (apud Hendriksen e Van Breda, 1999, p.388) diz que “um 

item deve ser reconhecido quando (a) corresponde à definição apropriada, (b) é mensurável, 

(c) é relevante e (d) é preciso”. Ou seja, os ativos somente devem ser reconhecidos quando 

satisfazem os quatro critérios acima citados.  

Além do atendimento às definições já citadas no item 2.3, têm de ser mensuráveis; a 

informação sobre seu valor deve ser precisa e confiável, com o máximo de esforço para 

diminuir a subjetividade quanto for possível; relevante para impactar positivamente na tomada 

de decisão pelos usuários externos e internos da informação contábil com base nas 

demonstrações contábeis elaboradas; e precisa em relação ao valor atribuído evitando a 

arbitrariedade.  

O SFAC 6, parágrafo 25, define ativos como benefícios econômicos futuros prováveis, 

obtidos ou controlados por dada entidade em conseqüência de transações ou eventos passados. 

A qualquer momento, portanto, que um recurso intangível preencha esses critérios, deve ser 

reconhecido como ativo, assim como seria feito com um recurso tangível. 

Além dos quatro critérios necessários para o reconhecimento contábil dos ativos 

intangíveis acima citados, deve-se observar certas características específicas que os 

distinguem de ativos tangíveis, conforme citado por Hendriksen e Van Breda (1999). 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p.389),  
algumas pessoas argumentam que os intangíveis possuem diversas características 

específicas que os distinguem de ativos tangíveis, e que exigem que os intangíveis 

sejam tratados diferentemente dos tangíveis. Três dessas supostas características 

diferenciadoras seriam: a inexistência de usos alternativos, a falta de separabilidade 

e a maior incerteza quanto à recuperação. 

Porém, conforme relato dos referidos autores, essas três características diferenciadoras 

são “suposições” que “alguns alegam”, ou seja, os ativos podem apresentar tais 

características, mas não é necessário apresentá-las todas ao mesmo tempo, para que ele seja 

considerado um ativo intangível reconhecido.  

Percebe-se, portanto que as características mencionadas devem ser consideradas 

apenas como suposição, já que não são características sempre presentes e, sim, normalmente, 

observáveis nos intangíveis. 

Decorrente desse fato, Martins (2002, p.94) afirma que a definição dos intangíveis do 

IASB, conforme a IAS 38, parte justamente de sua identificabilidade, e não de outras 

características dos intangíveis. 

   

2.5 Ativo Intangível não adquirido 

 

Os ativos intangíveis, quanto a sua forma de constituição, podem ser tanto gerados ou 

desenvolvidos internamente quanto adquiridos de terceiros.  

Os ativos intangíveis não adquiridos representam os ativos que, normalmente, não são 

reconhecidos contabilmente devido à dificuldade de atribuição de valor a eles e o caráter 

subjetivo inerente à sua avaliação. 

Fazem parte desse grupo os ativos criados ou desenvolvidos internamente na empresa. 

São ditos como ativos intangíveis gerados internamente e não encontram respaldo nas normas 

contábeis brasileiras para sua contabilização.  

Representam enorme desafio para a teoria e para a prática contábil. Eles são 

tipicamente de longo prazo e de difícil avaliação precisa. 
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De acordo com Martins (2002, p.102), 
quanto aos gerados internamente normalmente são difíceis de serem reconhecidos 

contabilmente, pois é difícil de se determinar o momento em que o ativo começa a 

gerar benefícios, e também é difícil de se determinar seu custo (ou valor) de forma 

precisa. Os casos mais comuns (mas também muito questionáveis) em que tais 

ativos são gerados internamente, identificados, mensurados e reconhecidos 

contabilmente, são os constituídos em fases de pesquisa e desenvolvimento. 

Os ativos intangíveis gerados internamente, não adquiridos de terceiros, devem 

enquadrar-se nas mesmas definições de ativos e nos mesmos critérios inerentes como já 

apresentado.  

Porém, em razão da dificuldade de se enquadrar nas características e critérios 

estabelecidos aos ativos, dada à subjetividade que lhe é pertinente quanto à atribuição de valor 

a ele, o ativo intangível não adquirido não vem sendo reconhecido contabilmente.  

As principais justificativas que impedem seu reconhecimento estão relacionadas ao 

fato de não haver uma negociação de compra e venda que estabeleça um valor objetivo, 

comprometendo a confiabilidade quanto à atribuição de valor ao mesmo e, consequentemente, 

a confiabilidade e relevância das informações contábeis para tomada de decisão.  

Martins (1972, p.59) já apontara o fato quando mencionou que, 
esse conhecimento, apesar do seu valor econômico inegável, simplesmente é 

ignorado no Balanço Contábil, e os custos que lhe deram origem (se existem) 

normalmente vão para a conta de Lucros e Perdas desvirtuando completamente o seu 

significado; acaba-se registrando uma diminuição do Patrimônio Líquido quando, na 

verdade, ele cresceu do ponto de vista econômico. 

 

2.6 Ativo Intangível não adquirido identificável e não identificável 

 

Os ativos intangíveis não adquiridos, gerados internamente, diferem 

consideravelmente entre si, não só em suas características, como em relação à vida útil e no 

relacionamento com as operações da empresa.  

No que se refere aos ativos intangíveis, admite-se a existência de dois tipos de 

categoria: os identificáveis e os não identificáveis.  

Os ativos são identificáveis quando estão associados a uma descrição objetiva. Já os 

não identificáveis, representam aqueles em que não é possível definir, com clareza, sua 

natureza, conceito, descrição e controle.  

Na categoria de identificável, são enquadrados os intangíveis que podem ser 

negociados de forma individualizada e são legalmente protegidos, como patentes, cultivares, 

pesquisa e desenvolvimento, marcas, direitos autorais, franquias, entre outros.  

De acordo com Martins (1972), quanto à identificabilidade, os ativos intangíveis 

podem ser identificados com a descrição de seus nomes, patentes, direitos autorais, franquias 

e outros ativos similares.  

Já no que concerne a categoria de não identificável, são enquadrados os ativos 

intangíveis que não são negociáveis individualmente e não têm identificações específicas, 

sendo o exemplo principal de ativo intangível não identificável mais conhecido o goodwill.  

Os referidos ativos intangíveis não identificáveis são geralmente incluídos na conta do 

diferido, sendo que os valores classificados devem estar ao custo, podendo ser amortizados 

em função do prazo esperado de se obter os benefícios futuros, mas a prática mais comum, 

atualmente, é o tratamento como despesa, face à incerteza na obtenção dos benefícios futuros.  

Ou seja, quando os gastos despendidos com ativos intangíveis gerados internamente 

são incertos demais quanto a produzir benefícios futuros capazes de justificar sua 

capitalização, considerá-lo como despesa do período é mais conservador. 

São exemplos clássicos os gastos despendidos com pesquisa e desenvolvimento; 

patentes desenvolvidas internamente; propaganda; marcas e direitos de reprodução. 
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De acordo com Martins (2002, p.93) “esse fato decorre da dificuldade de se associar 

receitas futuras com os gastos”.  

 

2.7 A Influência e inspiração dos agentes mais sofisticados: o IAS 38 (International 

Accountind Standart 38), Intangible Assets 

 

As práticas contábeis internacionais IAS (International Accounting Standards) são as 

chamadas Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB (International 

Accounting Standards Board) Comitê Internacional de Contabilidade, hoje, paulatinamente, 

substituídas pelas normas IFRS (International Financial Reporting Standards.  

A convergência das práticas contábeis no âmbito internacional tem-se tornado 

relevante a partir da crescente internacionalização dos mercados e entidades, na busca de 

adaptarem suas legislações e práticas contábeis aos novos tempos, além de adotarem uma 

linguagem comum que atravessa fronteiras ao redor do mundo.  

Dentre os principais temas abordados pelas Normas Internacionais de Contabilidade, 

estão as relacionadas aos Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento, conforme a IAS 36 e IAS 

38. 

O International Accountind Standart 38 – IAS 38 (versão 2004) – substitui a IAS 38 

(versão 1998). Aplica-se à contabilização de ativos intangíveis e deve ser aplicada: na 

aquisição de ativos intangíveis adquiridos em combinações de negócios para as quais a data 

do acórdão seja em ou após 31 de março de 2004; e, a todos os demais ativos intangíveis, para 

períodos anuais iniciados em ou após 31 de março de 2004. O IAS 38 exige que uma entidade 

reconheça um ativo intangível se, e apenas se, critérios específicos forem satisfeitos.  

 

2.7.3 Do reconhecimento  

 

A IAS 38 em seu parágrafo 21, determina que “um ativo intangível deve ser 

reconhecido se, e apenas se: for provável que os benefícios econômicos futuros esperados 

atribuíveis ao ativo irão fluir para a entidade; e o custo do ativo possa ser confiavelmente 

mensurado”. 

Quanto à entidade, o IAS (parágrafo 22) determina-se que ela deve avaliar a 

probabilidade de benefícios econômicos futuros esperados, usando suposições razoáveis e 

sustentáveis que representem a melhor estimativa por parte da administração do conjunto de 

condições econômicas que existirão ao longo da vida útil do ativo. 

Conforme o parágrafo 128 (b), do IAS 38, a entidade é encorajada, porém não 

obrigada, a evidenciar uma breve descrição dos ativos intangíveis significativos controlados 

pela entidade não reconhecidos como ativos porque não alcançaram o critério de 

reconhecimento previsto no IAS 38 ou porque foram adquiridos ou gerados antes da entrada 

em vigor da versão do IAS 38 de 1998. 

 

2.8 Conseqüências para a Pesquisa e Desenvolvimento 

 

Apesar da incerteza quanto ao tempo e valor dos prováveis benefícios econômicos 

futuros, no que tange à pesquisa e ao desenvolvimento, considerados gastos realizados para 

gerar novos produtos e serviços, uma alocação apropriada produz melhor representatividade 

de informação do que a baixa imediata como despesa.  

A baixa imediata resulta em lucros correntes menores, impactando negativamente a 

situação econômico-financeira da entidade, sendo que o oposto, provavelmente, é o que está 

ocorrendo.  
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Desse modo, verifica-se que o enquadramento referente aos ativos intangíveis não 

adquiridos identificáveis e não identificáveis merece uma atenção especial quanto à adoção de 

uma alternativa capaz de atribuir procedimentos diferenciados que permitam melhor 

classificar o tipo e natureza dos gastos, uma vez que os gastos com pesquisa e 

desenvolvimento representam um diferencial competitivo no ambiente empresarial e não uma 

redução nos lucros correntes e, consequentemente, uma dedução do patrimônio líquido. 

A IAS 38, parágrafo 52, determina que, para avaliar se um ativo intangível gerado 

internamente alcança o critério de reconhecimento, uma entidade classifica a geração do ativo 

em: (a) fase de pesquisa; e (b) fase de desenvolvimento. 

 

2.8.1 Fase de pesquisa 

 

Para Perez Júnior (2005, p.63), de acordo com a IAS 38, “pesquisa é a investigação 

original e planejada para obter novos conhecimentos”. Acrescenta, ainda, a seguinte 

observação: “os custos de pesquisa devem ser debitados ao resultado quando incorridos”. 

De acordo com a IAS 38, parágrafo 54, nenhum ativo intangível proveniente de 

pesquisa (ou da fase de pesquisa de um projeto interno) deve ser reconhecido. O gasto com 

pesquisa (ou da fase de pesquisa de um projeto interno) deve ser reconhecido como um gasto 

quando for incorrido. 

  

2.8.2 Fase de desenvolvimento 

 

De acordo com Perez Júnior (2005, p.63), baseado no IAS 38,  
desenvolvimento é a aplicação de descobertas de pesquisas ou outros conhecimentos 

a um plano ou projeto para a produção de materiais, produtos substancialmente 

melhorados, etc., e não inclui a manutenção ou aperfeiçoamento das operações 

correntes. 

Segundo o IAS 38 parágrafo 57, um ativo intangível proveniente de desenvolvimento 

(ou da fase de desenvolvimento de um projeto interno) deve ser reconhecido se, e apenas se, 

uma entidade puder demonstrar tudo o que se segue: 

a. a viabilidade técnica de concluir o ativo intangível a fim de que esteja disponível 

para uso ou venda; 

b. a sua intenção de concluir o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo; 

c. a sua capacidade de usar ou vender o ativo intangível; 

d. a forma como o ativo intangível gerará prováveis benefícios econômicos futuros. 

Entre outras coisas, a entidade pode demonstrar a existência de um mercado para a produção 

do ativo intangível ou para o próprio ativo intangível ou, se for para ser usado internamente, a 

utilidade do ativo intangível; 

e. a disponibilidade de adequados recursos técnicos, financeiros e outros para 

concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível; 

f. a sua capacidade de mensurar confiavelmente os gastos atribuíveis ao ativo 

intangível durante a sua fase de desenvolvimento. 

Isso significa, portanto, que os gastos incorridos provenientes de um projeto só podem 

ser ativados, se os critérios anteriormente mencionados forem atendidos simultaneamente. 

Caso contrário, os gastos da fase de desenvolvimentos devem ser contabilizados como 

despesas. 

Para o IAS 38 (parágrafos 24, 65 e 66), o custo de um ativo intangível gerado 

internamente compreende todos os custos diretamente atribuíveis e necessários para criar, 

produzir e preparar o ativo para ser capaz de operar da maneira tencionada pela 

administração. É a soma dos gastos incorridos a partir da data em que o ativo alcança os 

critérios de reconhecimento previstos, de acordo com o constante nos parágrafos 21,22 e 57: 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

 parágrafo 21: ser provável que os benefícios futuros econômicos esperados 

atribuíveis ao ativo irão fluir para a entidade e o custo do ativo pode ser mensurado de modo 

confiável; 

 parágrafo 22: a entidade deve avaliar a probabilidade de tais benefícios 

econômicos futuros esperados usando suposições razoáveis e sustentáveis que representem as 

melhores estimativas por parte da administração do conjunto de condições econômicas que 

existirão ao longo da vida útil do ativo; e 

 parágrafo 57: todos os pontos exigidos, acima listados de “a” a “f” , para que 

um ativo intangível que surge do desenvolvimento (ou da fase de desenvolvimento de um 

projeto interno) seja reconhecido. 

Considerando-se que empresas geralmente bem sucedidas despendem grande parte de 

seus recursos com pesquisa e desenvolvimento, há de se perceber que tais gastos relacionam-

se com a obtenção de benefícios futuros.  

Especificamente, no que se refere aos benefícios futuros decorrentes dos gastos 

realizados com pesquisa e desenvolvimento de ativos desenvolvidas internamente em 

empresas inovadoras é importante ressaltar que grande parte dos atuais retornos positivos 

gerados atualmente resultam desses dispêndios. 

Assim, mensurar o desempenho esperado dos benefícios econômicos decorrentes da 

pesquisa e desenvolvimento e evidenciá-los contabilmente significa, economicamente, 

reconhecer um diferencial competitivo no ambiente empresarial.       

 

   

3 Metodologia  

  
Segundo Bianchi, Alvarenga e Bianchi (1998), metodologia é um conjunto de 

instrumentos que deve ser utilizado na investigação e tem por finalidade encontrar o caminho 

mais racional para atingir os objetivos propostos, de maneira rápida e melhor, 

Para este estudo, foi utilizada uma metodologia sustentada em uma base de dados de 

natureza qualitativa, englobando o estudo de caso, a pesquisa documental e a bibliográfica. 

De acordo com Rey (1987), a abordagem do tipo qualitativa representa o conhecimento como 

processo permanente, de caráter aberto, propiciando ao pesquisador a descoberta e a 

construção de opções, o que reforça a necessidade de um posicionamento ético.  

Segundo Trivinõs (1987), a pesquisa qualitativa possibilita uma gama de recursos 

adequados à avaliação das organizações, dos sujeitos e de suas dinâmicas nas organizações, 

bem como de seu contexto social. 

A presente pesquisa, quanto aos fins, classifica-se como descritiva, uma vez que 

analisou o fenômeno estudado. A pesquisa descritiva é aquela que se propõe obter dados que 

permitam construir informações e, por conseqüência, analisar o objeto pesquisado, mas não 

tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação. 

 

 

4 Análise e Interpretação de Resultados  

  

4.1 Da aplicação dos fundamentos conceituais, apuração e discussão de resultados. 
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 De acordo com os fundamentos conceituais, a característica de imaterialidade dos 

ativos intangíveis é uma característica indiferente aos conceitos e definições de ativo.  

Apesar de serem ativos incorpóreos, desde que passem pelos mesmos requisitos de 

reconhecimento de todo e qualquer ativo, mesmo que não ocorra por parte da entidade 

qualquer custo para sua obtenção, devem ser enquadrados nas definições de ativos, conforme 

abordado no tópico 2.4.1. 

Um ativo intangível gerado internamente não adquirido de terceiros é plenamente 

provável como gerador de benefícios econômicos futuros, não importa como a entidade 

obteve seu controle em conseqüência de transações ou eventos passados.  

Sendo assim, os ativos tangíveis ou intangíveis, gerados internamente ou adquiridos de 

terceiros, desde que identificado o seu valor de forma precisa e confiável, devem ser 

reconhecidos como ativo.  

Em relação às supostas características diferenciadoras quanto à inexistência de usos 

alternativos, falta de separabilidade e incerteza quanto ao valor dos benefícios futuros a serem 

recebidos, por não serem características sempre presentes e sim geralmente observáveis nos 

ativos intangíveis, são características consideradas contestáveis.  

Quanto ao reconhecimento dos ativos intangíveis gerados internamente, não 

adquiridos, desde que identificados, apesar de representarem uma das áreas mais conflitantes 

da teoria contábil, é amplamente aceito que os recursos econômicos consumidos na fase de 

desenvolvimento possam ser ativados, desde que sejam atendidos os critérios conforme 

mencionados.  

Ou seja, os projetos e processos incluídos na fase de desenvolvimento devem atender 

aos requisitos mencionados de forma simultânea quanto à exeqüibilidade, intenção e 

continuidade, capacidade e disponibilidade de recursos para colocar o ativo em condições de 

uso ou venda, probabilidade de obter benefícios futuros do ativo e confiabilidade na 

mensuração dos gastos para o seu desenvolvimento, de acordo com a IAS 38, parágrafo 57.  

Assim sendo, é possível demonstrar que os ativos intangíveis provenientes de 

desenvolvimento (ou da fase de desenvolvimento de um projeto interno) devem ser 

reconhecidos, já que pode atender simultaneamente a tudo o que se segue: 

a. a viabilidade técnica de concluir o ativo intangível de modo que este esteja 

disponível para uso ou venda;  

b. a sua intenção de concluir o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo;  

c. a sua habilidade em usar ou vendê-lo;  

d. a forma como o ativo intangível gerará prováveis benefícios econômicos 

futuros.  

e. a disponibilidade de adequados recursos técnicos, financeiros, bem como 

outros recursos, para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível;  

f. a habilidade em mensurar, de modo confiável, os gastos atribuíveis ao ativo 

intangível durante a fase de desenvolvimento.  

Em verdade, percebe-se que as diferenças a serem provocadas nos valores das 

demonstrações contábeis deverão ser extremamente significativas, principalmente no que 

concerne aos ativos intangíveis.  

A contribuição benéfica na qualidade da informação proporcionada pelo 

reconhecimento dos gastos com projetos e processos na fase de desenvolvimento é 

presumivelmente não desprezível. Ainda mais quando se considera a incontestável demanda 

do mercado por informações tempestivas e consistentes de alta qualidade para tomada de 

decisão quanto à representatividade dos valores dos recursos econômicos envolvidos na 

entidade. Por outro lado, o presente fato corrobora com a realidade das práticas contábeis 

tradicionais, quanto à prática primitiva em termos de disclosure e evidenciação referente aos 

ativos intangíveis gerados internamente e identificáveis. 
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Em que pese a crescente importância no cenário mundial dos ativos intangíveis de 

conhecimento ou intelectuais, gerados internamente como um dos principais direcionadores 

de valor na maioria dos setores econômicos, torna-se evidente a necessidade de se adaptar as 

demonstrações financeiras a essa nova realidade, de modo a melhorar a qualidade das 

informações divulgadas acerca desse recurso econômico fundamental na atualidade.  

Assim sendo, é importante eliminar o cúmulo do paradoxo: grandes investimentos em 

alta tecnologia como alicerce da competitividade, da sustentabilidade e da inclusão social e 

demonstrações contábeis tão pobres e tão distantes das práticas mais recomendadas! 

 

 

5 Considerações Finais 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico, traduzido pelas ações de pesquisa e 

desenvolvimento e inovação baseada no conhecimento, destaca-se como um dos ativos 

intangíveis que mais representam fator contributivo aos resultados econômicos futuros. 

Entretanto, dado a sua subjetividade e incerteza a respeito da mensuração dos seus 

valores e quanto a sua vida útil, é registrado pela contabilidade somente quando existe alguma 

transação de mercado de compra ou venda que chancele seu valor. Esse procedimento acaba 

por ocultar os ativos intangíveis gerados internamente, que, de acordo com as práticas atuais, 

só se considera prudente registrá-los se eles forem adquiridos. 

Observados os critérios para a definição como ativo, o desenvolvimento científico e 

tecnológico, traduzido pelas ações de pesquisa e desenvolvimento e inovação, baseada no 

conhecimento, satisfaz as exigências, constituindo-se num recurso estratégico chave para a 

organização, que lhe garante o direito exclusivo, legalmente protegido e transferível, 

separadamente do restante da empresa, para usos alternativos e geradores de benefícios 

futuros. 

Quando comparados às características de imaterialidade, conclui-se que são ativos 

intangíveis, pois, além de satisfazerem a todos os critérios para defini-los como ativo, são 

desprovidos de corpo físico.  

Considerados, portanto, como ativos intangíveis, gerados internamente, não 

adquiridos, têm seus valores contabilizados como despesa pelo custo histórico incorrido, o 

que não representa o seu real potencial de geração de valor econômico futuro. Compromete 

mais uma vez a relevância das informações, na medida em que não são relacionados com as 

perspectivas futuras de geração de benefícios.  

No que concerne aos padrões contábeis internacionais, o IAS 38 – Intangible Assets 

configura a evolução em termos internacionais, para subsidiar a condição de se reconhecer ou 

não a fase de pesquisa e a fase desenvolvimento de projetos ou processos como ativo 

intangível, gerado internamente ou gasto, quando ocorrido. Não há dúvidas, porém, de que as 

normas internacionais de contabilidade, no que se refere aos ativos intangíveis gerados 

internamente, na fase de pesquisa e desenvolvimento em organizações inovadoras tendem a 

representar o aprimoramento e a evolução informativa da contabilidade, propiciando a 

comparabilidade e embasando decisões gerenciais de alta qualidade. 

Enfim, apesar de serem aceitáveis os argumentos quanto à dificuldade para se 

reconhecer e demonstrar contabilmente os ativos intangíveis gerados internamente em 

organizações inovadoras não se pode permitir que sejam considerados obstáculos 

intransponíveis.  

As práticas tradicionais de contabilidade precisam evoluir e inovar em decorrência das 

exigências impostas pela nova era da economia baseada no conhecimento para que possa 

assimilar as transformações em curso no cenário mundial, que impõem mudanças na forma de 
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evidenciar o patrimônio das empresas. Para isso, é necessário que se empenhem esforços 

contínuos e participativos da classe contábil para que as limitações sejam removíveis e os 

demonstrativos contábeis possam resgatar sua representatividade quanto ao caráter 

informativo para a tomada de decisão.  

Concluindo, o presente estudo não pretende exaurir a discussão sobre o assunto e, sim, 

contribuir para minimizar o descrédito das informações contábeis tradicionais quanto à 

capacidade de evidenciação dos ativos intangíveis gerados internamente, a fim de possibilitar 

o fornecimento de informações relevantes, tempestivas e consistentes sobre a real situação 

econômico-financeira da entidade e seu potencial de geração de lucros futuros.  

Sugere-se, portanto a migração das práticas contábeis tradicionais para a preparação de 

informações financeiras adaptadas aos novos tempos, em conformidade com as normas 

internacionais de contabilidade, por representarem um conjunto de normas de alto nível, 

continuamente atualizadas e em consonância com as atuais exigências do mercado mundial. 
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