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RESUMO 

De acordo com a norma 15 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 15, a 

combinação de negócios, conhecida também como Fusões e Aquisições (ou Merging 

and Acquisitions ou M&A em inglês), é o evento em que uma empresa adquirente 

obtém um ou mais negócios a fim de atingir objetivos estratégicos. Entretanto, o valor 

pelo qual a entidade é negociada também depende do montante que o comprador 

está disposto a pagar, interesses do momento, valores emocionais, dentre outros 

fatores, assim tal valor pode ser diferente daquele apresentado nos demonstrativos 

contábeis. Entre os motivos que atuam nesta diferença, está o Capital Intelectual. Este 

componente faz parte do ativo intangível da companhia, e tem como premissa garantir 

à entidade lucros acima da média no mercado e vantagem competitiva entre empresas 

do mesmo setor. A presente pesquisa investigou quatro empresas do setor de 

Tecnologia da Informação e subsetor Programas e Serviços da Bolsa de Valores de 

São Paulo, e apontou a relação existente entre o processo de aquisição de empresas 

e a influência exercida pelo Capital Intelectual durante a negociação, no período entre 

2016 e 2020. 

Palavras-chave: Empresas – Fusão e incorporação. Capital intelectual. Goodwill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In accordance with the norm 15 of Accounting Pronouncements Committee - CPC 15, 

the combination of business, which   is   well known   as   Merging and Acquisitions or   

M&A, is  the event   when   an   acquiring company obtains one or more types of 

business in order to reach strategic goals. However, the value on which the entity is 

negotiated also depends on the amount that the purchaser wants to pay for it, interest 

sof the moment, emotional values, among other factors, so the final value may be 

different from the one that is presented in the financial statements. Among the reasons 

for such difference, the intellectual capital is found. This component is part of the 

intangible asset of the company, which has as premise assuring profits above the 

average found in the market as well as a competitive advantage in the sector. The 

present research studied   four   companies   in   the   segment   of   Information   

Technology   and   the   subsector   Programs and Services of São Paulo Stock 

Exchange, and it showed the connection between the company acquisition process 

and the influence of the intellectual capital during the negotiation from 2016 to 2020. 

Keywords: Enterprises – Merging and Acquisition. Intellectual capital. Goodwill. 
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1. Introdução 

 

A contabilidade é responsável por avaliar monetariamente a posição 

econômica, financeira e patrimonial de uma entidade, de forma lógica e consistente. 

O produto desta mensuração é a demonstração contábil, que é capaz de sintetizar os 

recursos econômicos controlados, a estrutura financeira, a liquidez e a solvência do 

empreendimento (YAMAMOTO; PACCEZ; MALACRIDA, 2019). A sinergia entre 

ativos geradores de benefícios futuros e passivos financiadores cria o valor da 

empresa (ALMEIDA; ZANINI; MIGUELES, 2017).  

Neste cenário, e de acordo com a norma 15 do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis - CPC 15, a combinação de negócios, conhecida também como Fusões e 

Aquisições (ou Merging and Acquisitions ou M&A em inglês), é o evento em que uma 

empresa adquirente obtém um ou mais negócios a fim de atingir objetivos estratégicos 

(NOUWEN, 2011). Entretanto, segundo Martins (1992), o valor pelo qual a entidade é 

negociada também depende do montante que o comprador está disposto a pagar, 

interesses do momento, valores emocionais, dentre outros fatores, assim tal valor 

pode ser diferente daquele apresentado nos demonstrativos contábeis.  

Entre os motivos que atuam nesta diferença, está o capital intelectual. Este 

componente faz parte do ativo intangível da companhia, e tem como premissa garantir 

à entidade lucros acima da média no mercado e vantagem competitiva entre empresas 

do mesmo setor (KAYO et al, 2006).  

São exemplos de capital intelectual: ativos de mercado, ativos humanos, ativos 

de propriedade intelectual, ativos de infraestrutura, entre outros (ANTUNES; 

MARTINS, 2002; apud BROOKING, 1996). Isso considerado, assumindo sua função 

estratégica, pode-se presumir que durante operações de Fusões e Aquisições, a 

compra do componente incorpóreo intelectual, que não pode ser facilmente 

reproduzido, é uma das motivações para que empresas optem pelas transações 

patrimoniais (GUARDIGLI, 2018).  

 A presente pesquisa tem por objetivo geral apontar a relação existente entre o 

processo de aquisição de empresas e a influência exercida pelo capital intelectual 

durante a negociação. Como motivações para o tema escolhido, percebe-se a 

crescente representatividade do setor de tecnologia da informação na Bolsa de 

Valores brasileira. No ano de 2016, o segmento de Programas e Serviços de 
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Tecnologia da Informação era composto apenas por quatro empresas, já no ano de 

2021, aumentou para 14, crescendo quase 5 vezes num curto período. Assim, conclui-

se que o número de empresas ingressantes do referido segmento à B3 está em 

progresso, sinalizando um mercado em ascensão no Brasil.  

Outro fator que corrobora para a importância desta pesquisa é o número de 

F&As no mercado brasileiro e principalmente entre empresas de tecnologia. Em um 

relatório divulgado em dezembro de 2020 pela PricewaterhouseCoopers, atingiu-se a 

marca histórica de 1.038 transações de F&A durante o ano no Brasil, comparado a 

uma média de 701 negociações entre 2015 e 2019. O setor de TI liderou o número de 

movimentações totais com 45% das fusões e aquisições no período analisado (PWC, 

2020). Desta forma, percebe-se a relevância de uma pesquisa envolvendo a temática 

do CPC 15 e empresas do referido segmento, a fim de investigar os tópicos 

estratégicos que permeiam as negociações.  

 Este artigo está dividido em cinco capítulos contando com esta introdução. O 

próximo capítulo é o referencial teórico, que abordará sobre fusões e aquisições, ativo 

intangível e capital intelectual, e estudos anteriores sobre esta temática. Após a 

revisão da literatura é encontrada a pesquisa e seu desenvolvimento e por fim as 

considerações finais e referências bibliográficas. 

 

2. Referencial teórico 

 

2.1 Fusões e aquisições 

 

 Fusões e aquisições (ou Merging and Acquisitions em inglês) são operações 

societárias que resultarão na reorganização da entidade (NOUWEN, 2011). Segundo 

Botrel (2017), nesta terminologia estão inseridos os conceitos de compra de ativos e 

outras participações acionárias, a cisão, a incorporação, o surgimento de novos 

grupos societários, entre outras modalidades de transações. O Pronunciamento 

Técnico contábil para tratar deste tema é o CPC 15 - Combinação de Negócios.  

 Sérgio Botrel (2017) aponta que existem quatro grandes modalidades de 

fusões e aquisições de acordo com o Federal Trade Comission (EUA), podendo ser 

distintas em: 
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● F&A horizontal: empresas do mesmo ramo de atividade e de porte similar que 

se unem a fim de controlarem a mesma fatia de mercado e clientes; 

● F&A vertical: empresas de setores complementares que se fundem, por 

exemplo, um produtor siderúrgico e uma empresa que manipula aço para 

determinados fins; 

● F&A concêntrica: empresas de setores complementares, sendo uma de porte 

menor e a outra maior, que se juntam a fim de ser compartilhada a cadeia 

produtiva, o know-how e a carteira de clientes; 

● F&A de conglomerados: empresas de setores distintos, não-complementares e 

que também não compartilham a carteira de clientes. Neste caso, normalmente 

há a formação de uma holding quando as empresas se juntam (BOTREL, 

2017). 

 Complementando o exposto anteriormente, segundo a Lei nº 6.404/1976 (Lei 

das S.A), Art. nº 228, a fusão é a operação em que duas ou mais sociedades se unem 

a fim de constituir uma nova personalidade jurídica. A aquisição (também chamada de 

incorporação) está disposta no Art. nº 227 da mesma lei, sendo definida como a 

operação em que determinados ou todos os ativos de uma entidade são absorvidos 

por outra, sobressaindo uma das personalidades. A empresa adquirente é também 

chamada de ofertante e a adquirida, empresa-alvo (BOTREL, 2017; ROSS et al, 2015; 

GELBCKE; SANTOS; IUDÍCIBUS; MARTINS, 2021).  

 As razões para as operações de F&A são puramente estratégicas: 

impulsionadas pela movimentação entre concorrentes, surgimento de novos entrantes 

ou produtos substitutos, redução de custos, compartilhamento de recursos 

complementares, transferência de tecnologia, necessidade de gerar economia de 

escala, entre outras motivações (CAMARGOS; CAMARGOS, 2015; CALDAS, 2004; 

ROSS et al, 2015). Aliado a isso, há ainda o estímulo da própria doutrina econômica 

ocidental, que justifica toda e qualquer estratégia empresarial com o objetivo de criar 

valor e maximizar lucros aos acionistas. Desta forma, as decisões tomadas durante o 

processo negocial entre empresas são justificadas (GUARDIGLI, 2018). 

Contudo, preliminarmente à operação de F&A, deve ser feito o seguinte 

questionamento: a entidade tem capacidade de desenvolver-se estrategicamente com 

os meios internos já existentes, tendo em mente que isso pode levar certo tempo?; ou 

é mais vantajoso o crescimento externo, que implica em combinações de negócios? 
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Apesar da burocracia que permeia a transação patrimonial, a obtenção de 

técnicas empresariais já existentes permite atingir objetivos satisfatórios num prazo 

menor. É essencial ponderar também os custos que envolvem a aquisição de uma 

empresa também devem ser comparados com os custos administrativos e capacidade 

gerencial da empresa em seu estado atual, anterior à aquisição (CAMARGOS; 

BARBOSA, 2003; apud COASE, 1937; GUARDIGLI, 2018). 

 Seguindo neste viés, a evolução do mercado de fusões e aquisições é afetada 

de acordo com o ciclo econômico enfrentado pelo país. Na literatura norte-americana 

nota-se cinco grandes ondas, intrínsecas aos momentos de expansão e regressão 

econômica, evidenciando assim os momentos propícios e hostis para negociações 

entre empresas, respectivamente (CAMARGOS et al, 2003; NOUWEN, 2011). 

 Já no caso brasileiro, as F&As tornaram-se notáveis a partir da ampla 

liberalização da economia na década de 90, colaborando para a interação a nível 

global das bolsas de valores, o que possibilitou a existência de privatizações de 

empresas brasileiras por conglomerados estrangeiros (CALDAS et al, 2004).  

Outro fator relevante foi a crescente inovação tecnológica com o passar dos 

anos, permitindo respostas a efeitos complexos de um mercado internacionalizado. 

Ainda, durante este período, a motivação maior para as transações patrimoniais 

envolviam a obtenção de ativos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e inovação, 

que garantiriam às empresas melhorias em suas operações  (CAMARGOS et al, 2003; 

GUARDIGLI, 2018; VIGLIONI et al, 2018). 

Em relatório divulgado em dezembro de 2020 pela PricewaterhouseCoopers, 

atingiu-se a marca histórica de 1.038 transações de F&A no mercado brasileiro 

durante o ano de 2020. A empresa de consultoria analisou as 455 movimentações que 

tiveram seus valores divulgados, fazendo a distinção quanto ao montante 

transacionado. Essa apuração resultou num quadro sinalizando 87% das negociações 

envolvendo até 100 milhões de dólares, classificadas como transações de pequeno 

porte; as de médio porte variam de 101 milhões a 999 milhões de dólares, com 56% 

de representatividade; e aquelas de grande porte, acima de 1 bilhão de dólares, 

equivalem a menos de 2% do total (PWC, 2020). 

No tópico a seguir, será avaliada a razão para que ativos intangíveis e o capital 

intelectual tenham relevância na formação do potencial negociável de uma empresa. 
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2.2 Ativo intangível e Capital Intelectual 

 

O grupo “intangível” na classificação contábil brasileira foi criado pelas Leis nº 

11.638/07 e nº 11.941/09, sendo classificado neste grupo todo ativo incorpóreo 

destinado à manutenção da companhia ou dos exercícios a esta associados 

(MARTINS et al, 2021). De natureza não-circulante, normalmente é gerado pelo 

desembolso do caixa ou equivalentes contra serviços. São exemplos desse grupo: 

patentes, direitos de autoria, softwares, marcas e nomes de produtos, P&D, listas de 

clientes, franquias, participação no mercado, fundo de comércio (goodwill), entre 

outros (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999).   

Para que seja reconhecido como tal, segundo o Pronunciamento Técnico 04 do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 04, o Ativo Intangível é o bem 

incorpóreo que tem como função gerar benefícios monetários em favor da entidade, e 

para sua identificação, deve ser estimado a partir do custo de aquisição (MARTINS et 

al, 2021). 

A mensuração do Ativo Intangível depende do reconhecimento inicial pela 

entidade: se o ativo for separável das operações e puder ser vendido contratualmente, 

é avaliado por custo (valor de entrada), pois há vinculação com o fluxo do caixa; caso 

seja resultante de expectativas futuras durante o processo de fusões e aquisições 

entre companhias, deve seguir as premissas do CPC 15 - Combinação de Negócios, 

por tratar-se de um intangível não identificável, ou goodwill (MARTINS et al, 2021; 

MARTINS, 2000). 

Após esta contextualização, o Capital Intelectual será abordado. De acordo 

com os autores Edvinsson e Malone (1998), este intangível pode ser distinto entre 

dois componentes: o capital humano e o capital estrutural. Para o primeiro, é o 

conhecimento de mercado, juntamente com as habilidades dos empregados e filosofia 

da empresa; e o segundo trata-se da infraestrutura de natureza intangível produzida 

pela própria empresa, como softwares, bancos de dados, relacionamento com 

fornecedores e clientes, entre outros bens (ANTUNES; MARTINS, 2002; 

EDVINSSON; MALONE, 1998).  

É importante ressaltar que o valor agregado no Capital Intelectual (CI) não é 

explicitado no Balanço Patrimonial ou em outros documentos financeiros, pois a 

função destes é retratar transações do exercício anterior. O CI representa à empresa 
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possibilidades posteriores ao exercício, destarte um elemento estratégico pela sua 

singularidade e constante renovação. A conversão em valores monetários futuros não 

acontece no momento em que há o desembolso do caixa, sendo assim, este 

componente intangível não é representado nos demonstrativos financeiros 

tradicionais (EDVINSSON; MALONE, 1998; MARION, 2005; KAYO, 2006).  

Como exemplo, em 1995, o Grupo Skandia divulgou a seus acionistas um 

relatório elaborado de forma própria a respeito dos aportes feitos pela empresa em 

Capital Intelectual (CI), e assim foi conhecido como o primeiro grupo empresarial a 

relacionar estes investimentos e apresentá-los formalmente. A razão para tal foi 

justificada no relatório: 

 

“[...] Há um paradoxo: o investimento em capital humano e tecnologia da 

informação aponta uma queda em lucros, diminuindo assim o valor da 

empresa. Ou seja, quanto mais se investe em TI, a organização perderá seu 

valor?” (EDVINSSON, 1997; apud GRUPO SKANDIA, 1994, tradução nossa) 

  

Em seguida, é complementado pela Skandia que as transações de F&A feitas 

entre corporações são fundamentadas por três pilares: compra e venda de bens, de 

serviços e de propriedades intelectuais. Não seria possível estimar o valor total de 

uma base de clientes, mas a informação que como esta carteira cresce com o passar 

de doze meses é um dado relevante aos acionistas, pois torna visível a expansão da 

empresa. Assim foi justificada a utilidade deste relatório pelos autores Edvinsson e 

Malone (1998). 

Apesar de inovadora, a exposição trazida pelo grupo empresarial deve ser 

analisada com ponderações, uma vez que é inevitável que esteja carregada de 

subjetividades. Primeiramente, por ser de autoria própria dos sócios; e em segundo 

lugar, a natureza do capital intelectual é condizente a ganhos futuros da entidade. É 

possível analisar o seu desempenho passado, mas projetá-lo é uma dificuldade pelas 

particularidades deste componente intangível, exigindo indicadores não-financeiros 

de desempenho de médio ou longo prazos que podem estar enviesados (ANTUNES; 

MARTINS, 2002). 
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2.2.1 Goodwill 

 

 Hendriksen e Van Breda (1999) afirmam que o goodwill é o ativo intangível mais 

valioso das empresas. É representado por benefícios residuais associados tão 

somente às práticas de boa gestão e privilégios de mercado de uma empresa em 

avaliação com potencial para ser adquirida em combinações patrimoniais. Na 

literatura contábil, segundo o CPC 15 - Combinações de Negócios, o goodwill é 

descrito como o valor presente positivo dos lucros esperados acima do valor justo 

negociado do ativo ou da empresa. (MARTINS et al, 2021; HENDRIKSEN; VAN 

BREDA, 1999; MONOBE, 1986). 

 Concordantemente, Kayo (2002) apresenta que do ponto de vista contábil, o 

goodwill é um dos tipos de ativo intangível, dado que corresponde a capitalização 

futura de lucros econômicos adquiridos que não podem ser atribuídos a outros ativos, 

sendo tangíveis ou intangíveis. Logo, pode-se concluir que esta é uma terminologia 

exclusivamente utilizada em situações em que acontecem operações patrimoniais de 

fusão e aquisição (KAYO, 2002). 

 Por outro lado, Edvinsson e Malone (1998) afirmam que em dado momento o 

capital intelectual e o goodwill são equivalentes à mesma parcela de ativos, uma vez 

que ambos representam a expectativa de lucros futuros de um ativo de natureza 

incerta e que não pode ser individualizado da operação da empresa. Todavia, vale 

destacar que apenas o goodwill recebe uma tratativa contábil: o bem adquirido deve 

ser amortizado a depender da sua viabilidade econômica, de acordo com o CPC 01 - 

Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Ou seja, a contabilidade prevê uma finitude 

dos benefícios adquiridos em negociações entre empresas, submetendo-os a uma 

tratativa de despesa com amortização obrigatória no resultado da companhia 

(MARTINS et al, 2021; MARTINS, 2020; MARION, 2005, apud EDVINSSON; 

MALONE, 1998). 

 Nestas circunstâncias, comparando os dois termos, percebe-se que o capital 

intelectual está ligado aos ativos intangíveis que podem ser constantemente 

aprimorados por garantirem à entidade vantagem competitiva frente aos concorrentes, 

e por estarem ligados a expectativas futuras, não podem ser documentados. Já o 

goodwill representa a parcela de benefícios comprados, vindos de outra personalidade 

jurídica em fusões e aquisições, que serão usufruídos num intervalo limitado de tempo 
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e que deverão ser representados nas Demonstrações Contábeis da adquirente 

(MARION, 2005, apud EDVINSSON; MALONE, 1998). 

 

2.3 Estudos anteriores  

 

Esta seção é uma síntese dos estudos acadêmicos consultados para a 

realização do presente artigo, e nela será discorrido, a partir da visão de cada um dos 

autores, a temática do Capital Intelectual, do Goodwill e de que forma fusões e 

aquisições entre empresas são impactadas por este ativo intangível.   

  Para Guardigli (2018), as fusões e aquisições acontecem como uma reposta 

estratégica frente ao aumento de incertezas e da competição no mercado, e muitas 

vezes empossar-se do know-how da companhia adquirida representa um ritmo mais 

acelerado de obtenção de conhecimento, além de um custo marginal inferior. O autor 

italiano cita ainda que, por meio de F&A, há aumento da capacidade produtiva da 

empresa, da diversificação da produção e ocorre também uma integração vertical 

dentro do próprio setor em que as transações patrimoniais acontecem.  

  Almeida e Jordão (2017) apontam que a geração ou a obtenção de ativos 

diferenciáveis e que geram vantagem competitiva sustentável à empresa são 

percebidos como grandes geradores de resultados financeiros, tais como a ampliação 

da carteira de clientes, parceria com fornecedores, desenvolvimento e manutenção de 

capital humano, inovação tecnológica etc. Sendo assim, são fatores relevantes às 

empresas durante o processo de fusões e aquisições – ou seja, o Capital Intelectual 

como componente intangível das empresas.  

  A abordagem de Mendoza (2017) traz que este ativo é um ótimo indicativo de 

performance futura da companhia, realçando a lucratividade e o crescimento futuro. 

Gera também impacto positivo no valor de mercado da empresa, por exemplo, ativos 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D).  

Bontis (2003) atesta que o CI é mais comumente valorizado por “empresas da 

nova economia” [sic], e estas principalmente tratam este ativo como relevante em seus 

demonstrativos financeiros, demonstrando assim um novo movimento dentro da 

própria contabilidade quanto ao reporte destes ativos. O capital intelectual deixa de 

ser uma informação adicional, e é apontado como um item de relevância para o 

faturamento das companhias.  
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Em contrapartida, Veloso (2017) apresenta que embora esta modalidade de 

intangível tenha importância na gestão empresarial e sejam capazes de produzir 

benefícios futuros, não são mensuráveis de forma confiável, principalmente por sua 

característica de produzir retornos financeiros futuros, não sendo uma modalidade 

certeira de investimento. Há, dessa forma, uma lacuna dentro da contabilidade de qual 

forma acompanhar o avanço desses investimentos.   

Consonantemente, Reis (2009) denota que há duas dificuldades distintas 

quando da contabilização e consequente divulgação do valor do Capital Intelectual: a 

primeira, relativa aos métodos de mensuração do valor da força de trabalho e criação 

da empresa; em segundo lugar, se os meios de amortização dos investimentos em 

recursos humanos estão consoantes aos aportes realizados, por exemplo, em 

programas para executivos ou treinamentos para empregados. Assim sendo, a melhor 

tratativa contábil para estes investimentos é a classificação contra o resultado, em 

forma de despesa.  

Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis e Theriou (2011), analisando o impacto do 

Capital Intelectual no valor de mercado das companhias, denotam que as atuais 

práticas contábeis são conservadoras, e, portanto, falham no cálculo do “mais 

importante intangível da organização” [sic]. Sendo assim, isto resulta ainda numa 

divergência entre o valor de mercado e o valor contábil das entidades.   

  Há evidência por alguns autores que a falta de obrigatoriedade de 

apresentação dos ativos relativos ao Capital Intelectual nas demonstrações contábeis 

oficiais pode ser um dos motivos que não há metodologia correspondente ao reporte 

destes bens. Reina et. al (2011) evidencia que há preocupação das empresas em 

divulgar relações contratuais referente a aquisições, incorporações e integrações a 

outras entidades, pois assim há identificação ao usuário das demonstrações contábeis 

sobre o crescimento vertical da empresa. Contudo, sobre o próprio ativo intelectual, 

não há representatividade, a não ser pelo goodwill.  

Guthrie et. al (1999), sobre uma perspectiva dos demonstrativos financeiros em 

empresas australianas, complementa que também a falta de um modelo de reporte 

geralmente aceito pode ser uma das causas da ausência da divulgação de 

informações sobre capital intelectual. Outra hipótese seria que as companhias 

australianas estão normalmente mais propensas a administrar e desenvolver o capital 

intelectual, contudo não conseguem visualizar estas movimentações em termos 
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financeiros. Ainda, como terceira hipótese, algumas empresas podem entender o 

capital intelectual como uma questão puramente administrativa, e que foge dos 

objetivos de um reporte anual.  

 Percebe-se que a temática do Capital Intelectual permanece um assunto 

relevante entre os acadêmicos da ciência contábil, principalmente acerca do fato que 

mesmo sendo um importante componente intangível, é pouco representado em 

reportes financeiros obrigatórios, senão como goodwill. Isso se dá, principalmente, à 

sua característica de constante renovação e aperfeiçoamento, também pela garantia 

futura de benefícios financeiros, o que não permite a contabilização por exemplo a 

preço de custo.  

Finalmente, nota-se que já existe uma crescente preocupação em demonstrar 

os investimentos das empresas neste ativo, por exemplo, por meio de relatórios 

voluntários, que têm a única função de informar e aproximar stakeholders e demais 

interessados nas transações financeiras da companhia. No caso brasileiro, por 

exemplo, pode ser citado o Relato Integrado, o Balanço Social, e demais documentos 

produzidos pela governança corporativa da entidade. 

 

3. Metodologia 

 

A abordagem desta pesquisa segue a metodologia descritiva, em que se 

definem as características relacionadas por um fenômeno; é também documental, pois 

há a análise de materiais que não possuem origem acadêmica; e por fim qualitativa, 

pois não utiliza de técnicas estatísticas para a tradução do resultado obtido (GIL, 

2017).  

Este estudo valerá da comparação de quatro companhias do setor de 

Programas e Serviços de Tecnologia da Informação listadas na Bolsa de Valores 

brasileira, no horizonte temporal de 2016 a 2020. Será analisado primeiramente se 

estas empresas adquiriram novos negócios, delineando assim o perfil da companhia 

frente a fusões e aquisições. Em seguida, será discorrido sobre o como as transações 

patrimoniais aparecem nos demonstrativos financeiros oficiais das Notas Explicativas, 

analisando principalmente a movimentação das contas Ativo Intangível e Goodwill. Por 

fim, será identificado se há menções ao Capital Intelectual da empresa-alvo nos 
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informes financeiros da empresa adquirente, e se este é um item de relevância para a 

transação patrimonial. 

 

3.1 Seleção e coleta de dados 

 

 Inicialmente, para o levantamento adequado dos dados, foi escolhido o grupo 

de empresas listadas na B3 do setor econômico de Tecnologia da Informação e do 

subsetor Programas e Serviços. Segundamente, aplicou-se o critério temporal, ou 

seja, foram selecionadas as companhias com abertura de capital anterior ao ano de 

2016.  

Adicionalmente, fez-se a distinção das empresas de acordo com o segmento 

de listagem da B3, categorizando os diferentes perfis empresariais de acordo com os 

níveis de governança corporativa perante a Lei das S.A.. A partir deste filtro, é possível 

fazer uma distinção sobre o momento atual do negócio, a composição administrativa 

da entidade, se há divulgação de informações adicionais além das demonstrações 

financeiras padronizadas, dentre outras características. 

A fim de fornecer um segundo grau de comparabilidade entre companhias, 

além do segmento de listagem, foram utilizadas as variáveis quantitativas: volume de 

vendas e margem EBITDA; comparando-as também com a média setorial. Assim, 

esperou-se apontar quais companhias são equiparáveis em relação a 

representatividade no mercado, bem como força no ramo de atuação e realidade 

financeira das atividades operacionais em termos de geração de riqueza, buscando 

alinhar também perfis semelhantes em relação a fusões e aquisições.  

As informações quantitativas foram extraídas das Demonstrações Contábeis 

publicadas no website da B3 e da base de dados Economatica. 

 

3.2 Estudo matricial: Análise do processo da aquisição e desdobramentos no 

goodwill 

 

Após identificadas as empresas, a segunda parte deste estudo seguiu com a 

análise documental de Notas Explicativas. Optou-se pela seguinte declaração de 

variáveis para posterior estudo matricial dos resultados, descrita no Quadro 1. 
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Quadro 1: Declaração de variáveis e explicação 

Variável Explicação 

Aq Se a empresa realizou fusões, aquisições ou incorporações 

durante o período analisado, Aq = 1, senão, 0. 

Id Se há identificação em NEs sobre qual companhia foi adquirida ou 

incorporada, Id = 1, senão, 0. 

Pg Se há detalhamento do montante pago pela empresa-alvo sob a 

terminologia contábil "Ativos identificáveis adquiridos e goodwill", 

Pg = 1, senão, 0. 

Ca Se há detalhamento da movimentação da conta de ágio/goodwill 

da companhia adquirente, Ca = 1, senão, 0. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  Valeu-se do estudo matricial para demonstração dos resultados com o objetivo 

de esquematizar visualmente o que foi obtido desta pesquisa. Com o possível cenário 

de que cada empresa avaliada de forma individual poderia representar um fenômeno 

distinto, através do estudo matricial seria possível capturá-lo e garantir a singularidade 

de cada uma, sob a ótica das diferentes variáveis relatadas. 

   Tratando-se das variáveis, temos as seguintes justificativas: em primeiro lugar, 

esperou-se apontar a relação de finalidade existente entre fusões e aquisições e a 

obtenção de vantagem competitiva através da combinação patrimonial. Em segundo 

lugar, a movimentação da conta de ágio/goodwill serve de parâmetro para destacar a 

entrada de investimentos como Capital Intelectual da entidade, uma vez que, assim 

como demonstra a revisão da literatura, este é realocado completamente nesta seção 

do ativo intangível (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999; BONTIS, 2003; VELOSO, 

2017).  

  As Notas Explicativas são documentos integrantes às demonstrações 

contábeis e foram coletadas a partir do website da B3.  

 

4. Discussão dos resultados obtidos 

 

4.1 Empresas comparáveis 
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 Inicialmente, segue a apresentação de cada uma das empresas selecionadas 

e analisadas neste estudo de acordo com os filtros aplicados. Das 14 empresas 

atualmente listadas no setor econômico de Tecnologia de Informação – Software e 

Dados da B3, e do subsetor Programas e Serviços, apenas quatro atendem ao 

requisito temporal para a coleta de informações, uma vez que foram selecionadas 

apenas as empresas que abriram o capital antes de 2016. As companhias 

selecionadas foram TOTVS S/A, Linx Telecomunicações S/A, BRQ Soluções em 

Informática S/A e Quality Software S/A, que tiveram a abertura de capital nos anos de 

2010, 2013, 2016 e 2013, respectivamente.  

 De acordo com os segmentos de listagem da Bovespa, neste rol temos duas 

empresas do segmento Novo Mercado (TOTVS e Linx) e duas do Bovespa Mais (BRQ 

e Quality Software). As empresas pertencentes ao primeiro segmento têm como 

característica o alto padrão de governança corporativa, transparência de informações 

divulgadas e estruturas de fiscalização e controle fortificadas, por se tratarem de 

empresas mais tradicionais no mercado. Já para o segundo, estas companhias têm a 

particularidade de optar pelo acesso gradativo ao mercado de capitais, remetendo a 

pequenas e médias empresas que progressivamente se comprometem à excelência 

em governança corporativa. Neste momento inicial da análise, portanto, pode-se dizer 

que é esperado que o nível da informação, em termos de riqueza de dados, pode 

variar entre as empresas dos segmentos distintos, porém, semelhantes entre as 

empresas de mesmo segmento. 

 Segue abaixo na Tabela 1 o estudo quantitativo extraído da plataforma 

Economatica, com o quadro comparativo entre as variáveis vendas (em milhares de 

reais), crescimento percentual em vendas e margem EBITDA. 

 

Tabela 1: Estudo quantitativo a nível de crescimento de vendas e margem EBITDA 

Empresa 2017 2018 2019 2020 
Média 
(4 anos/ 
empresa) 

TOTVS      

Vendas (reais mil) 2.727 2.738 2.582 2.810 2.714,25 

Crescimento vendas (%) 0,90% 0,40% -5,70% 8,80% 1,10% 

Margem EBITDA (%) 13,20% 11,20% 20,70% 23,00% 17,03% 

Linx      

Vendas (reais mil) 700 809 892 949 837,50 

Crescimento vendas (%) 12,00% 15,60% 10,20% 6,40% 11,05% 

Margem EBITDA (%) 25,30% 24,60% 25,50% 12,70% 22,03% 
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BRQ      

Vendas (reais mil) 378 422 473 556 457,25 

Crescimento vendas (%) -14,40% 11,70% 12,10% 17,60% 6,75% 

Margem EBITDA (%) 2,10% 10,90% 12,10% 15,20% 10,08% 

Quality Software      

Vendas (reais mil) 111 141 146 140 134,50 

Crescimento vendas (%) 28,90% 27,30% 3,20% -3,90% 13,88% 

Margem EBITDA (%) 1,00% 8,90% 9,10% 17,30% 9,08% 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Ainda, a Economatica faz a média setorial das mesmas variáveis: para as 

empresas categorizadas em Tecnologia de Informação – Software e Dados, o 

crescimento médio em vendas em quatro anos foi de 4,57% ao ano e a margem 

EBITDA média das empresas neste mesmo período foi de 16,02%.  

 A conclusão desta primeira etapa do estudo foram de dois perfis empresariais 

distintos,  nos quais enquadramos a Linx e a TOTVS num grupo separado da BRQ e 

Quality Software. A princípio, de acordo com o segmento de listagem da B3, para o 

primeiro grupo há apenas empresas do Novo Mercado, e no segundo, empresas do 

Bovespa Mais. Assim sendo, já existe uma primeira distinção de acordo com o porte 

da empresa e alinhamento segundo boas práticas de governança corporativa.  

Em seguida, observando a margem EBITDA percentual, percebe-se que as 

empresas do Novo Mercado possuem maior margem do que as empresas do Bovespa 

Mais, o que aponta a eficiência e competitividade mais acentuadas para as empresas 

do primeiro perfil, caracterizando momentos de negócio diferentes. Quando 

comparadas com o crescimento médio do setor, percebe-se que apenas a TOTVS 

está com crescimento abaixo da média, enquanto as outras três estão acima. 

 

4.2 Análise de Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 

 

 Para a segunda etapa deste estudo, seguindo os critérios estabelecidos de 

fusões e aquisições e reconhecimento do goodwill, chegou-se no seguinte estudo 

matricial, representado pela Tabela 2: 
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Tabela 2: Estudo matricial. 

Ano-base da Nota 
Explicativa (Exercício) 

2017 2018 2019 2020 

Variável Aq Id Pg Ca Aq Id Pg Ca Aq Id Pg Ca Aq Id Pg Ca 

E
m

p
re

s
a
 BRQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUALITY SOFT 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

LINX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTVS 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

TOTAL por Ano-base 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Numa discussão prévia aos resultados obtidos, vale destacar que nas Notas 

Explicativas das diferentes companhias, mesmo com o passar dos anos, o termo 

“Capital Intelectual” e vocábulos a ele associados não foram detectados. Sendo assim, 

para a contemplação do estudo, foi necessário analisar as movimentações das contas 

do Ativo Intangível e Goodwill para coleta de dados. 

 Os resultados obtidos demonstram que novamente há como estabelecer uma 

segmentação entre as quatro empresas, distinguindo perfis expansionistas em relação 

a F&A ou um posicionamento neutro. A TOTVS e a Linx pertencem ao primeiro grupo, 

pois nos quatro anos analisados percebe-se o contínuo investimento em novas 

aquisições e incorporações.  

Ainda, com a análise mais minuciosa das NEs, foi possível distinguir que a 

estratégia concêntrica de fusões e aquisições é a mais comum para ambas as 

companhias, em que se percebe a incorporação de empresas menores à ofertante 

com a finalidade de adquirir expertise e carteira de clientes (ou seja, o Capital 

Intelectual).  

Outrossim, percebe-se uma riqueza quanto as informações apresentadas 

sobre as empresas que são adquiridas, por exemplo, a nível de montante pago. 

Tratando-se da TOTVS especificamente, nos anos de 2018 e 2019, houve 

incorporações por parte das empresas por ela controladas, e não da ofertante, 

portanto, não há detalhamento dos ativos identificáveis adquiridos. 
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 Já para a BRQ e a Quality Software, destaca-se o posicionamento neutro em 

relação a F&A. O último ano em que a Quality Soft fez aquisições foi em 2017, e com 

o passar dos anos apenas registrou na conta de goodwill a amortização do ágio contra 

resultado. No período estudado, percebe-se que a BRQ Soluções não adquiriu novas 

empresas ou realizou incorporações, explicando assim a pontuação zero no estudo 

matricial apresentado.  

Pode-se dizer que este quadro já era esperado dados os perfis empresariais 

enquadrados no segmento de listagem Bovespa Mais, ou seja, tratando-se de 

empresas de menor porte e que estão ingressando no mercado de capitais 

gradativamente, com menor agressividade quando comparadas às empresas do Novo 

Mercado.  

Por fim, com base no cenário analisado, foi possível possível apontar que a 

motivação principal para o processo de F&As entre as empresas estudadas se dá pela 

obtenção de novas estratégias de mercado, renovação em P&D, e demais 

configurações que complementem a cadeia operacional das empresas, e que a 

modalidade mais comum de incorporação se dá pela absorção de uma empresa de 

menor porte à adquirente, assim como é demonstrado pelos autores Almeida e João 

(2017). 

A tendência das entidades às transações patrimoniais depende diretamente do 

momento do negócio, saúde financeira da empresa e se a incorporação da nova 

personalidade jurídica faz jus à estratégia de crescimento da mesma, assim como 

apontam Guardigli (2018) e Mendoza (2017). 

Finalmente, vale destacar que a falta de representatividade de termos 

relacionados ao Capital Intelectual nas Demonstrações Contábeis das entidades 

converge para uma assimetria informacional (em termos financeiros) acerca desta 

temática para os stakeholders e demais usuários das demonstrações. Assim como 

apontam Bontis (2003) e Guthrie (1999), o CI pode estar representado em informes 

não-obrigatórios, entregues de forma voluntária pela empresa, como forma de 

demonstrar sua importância à operação da entidade. Ele pode ser encontrado, por 

exemplo, no Relatório da Administração, no Balanço Social, no Relato Integrado, entre 

outros. Desta forma, percebe-se o caráter limitante das DCs convencionais a respeito 

deste assunto, pois deixam de avaliar um importante ativo relacionado ao crescimento 

da empresa, conforme aponta Maditinos et. al (2011). 
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5. Considerações finais 

 

Neste trabalho esperou-se interrelacionar as estratégias utilizadas em Fusões 

e Aquisições e a vantagem competitiva futura garantida pelo Capital Intelectual, 

sustentando-se a hipótese que a compra do CI seria uma motivação para as 

transações patrimoniais entre companhias. Para averiguação, valeu-se da análise 

minusciosa de Notas Explicativas de quatro empresas pertencentes ao setor de 

Tecnologia da Informação – Programas e Softwares da Bolsa de Valores brasileira. 

De acordo com a revisão da literatura, foi possível perceber que a obtenção de 

expertise no mercado, know-how, carteira de clientes, e outros componentes do 

Capital Intelectual são fatores de motivação às empresas adquirentes quando 

decidem pelas fusões e aquisições, uma vez que a expansão da entidade pode 

promover maior desenvolvimento de técnicas que complementam as atividades 

operacionais, resultando em maior lucro à companhia. 

Em seguida, constatou-se que o Capital Intelectual é normalmente identificável 

nas demonstrações contábeis pela conta Goodwill alocada no Ativo Intangível, uma 

vez que sua natureza relacionada a expectativas de ganhos futuros deve ser 

amortizável apenas quando adquirido via F&A. Ademais, não é representado em 

reportes financeiros pois pode estar carregado de subjetividades que não competem 

aos usuários das demonstrações. 

Foram avaliados estudos acadêmicos que discutem a qualidade da informação 

divulgada pelas empresas acerca do CI, bem como esta aparece nos reportes 

financeiros, fazendo também o comparativo com empresas estrangeiras e legislações 

contábeis de diferentes países. 

Finalmente, por meio da pesquisa realizada, percebeu-se que existem dois 

perfis distintos à hipótese apresentada. O primeiro deles condiz com empresas em 

que as F&As fazem parte da estratégia de expansão da empresa, consequentemente, 

a compra de Capital Intelectual favorece em termos de crescimento de vendas e 

geração de lucros. Por um outro lado, percebe-se um perfil empresarial de 

posicionamento neutro quanto às transações patrimoniais, normalmente tratando-se 

de empresas de menor porte e com acesso gradativo ao mercado de capitais. 
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As principais contribuições desta pesquisa são sustentadas por dois pilares. 

Em primeiro lugar, comprovou-se que a obtenção de Capital Intelectual é motivação 

para transações patrimonais entre empresas. Segundamente, após a análise dos 

informes financeiros, constatou-se que há assimetria informacional acerca do CI 

quando analisadas apenas as Demonstrações Contábeis, revelando assim o caráter 

limitante deste informativo quando analisado sob esta ótica. 

Para estudos posteriores, recomenda-se uma expansão desta mesma análise 

para outros setores da Bolsa de Valores brasileira que estão em ascenção, e que 

também seja analisado outros documentos íntegros aos reportes financeiros, como o 

Balanço Social, Relato Integrado, entre outros. Outro ponto de vista interessante seria 

o estudo mais minuscioso da amortização do goodwill, e se esta “validade” (tempo de 

amortização) condiz com as expectativas de ganhos futuros quando do interesse em 

adquirir o Capital Intelectual.  
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