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1. Na Lei n° 6.404/76

Segundo o art. 179, VI, da Lei 6.404/76, são classificados no ativo intangível: os direitos
que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou
exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.
Em síntese, os intangíveis são aqueles ativos que não têm existência física.
Por exemplo, são classificados no intangível: softwares, marcas, patentes, direitos
autorais, direitos sobre filmes cinematográficos, listas de clientes, franquias, fidelidade
de clientes, concessões obtidas, receitas e fórmulas, etc.

2. Alcance do CPC 04

O presente Pronunciamento aplica-se à contabilização de ativos intangíveis, exceto:
(a) ativos intangíveis dentro do alcance de outro Pronunciamento Técnico;
(b) ativos financeiros, conforme definidos no Pronunciamento Técnico CPC 39 Instrumentos Financeiros: Apresentação;
(c) no reconhecimento e mensuração de ativos advindos da exploração e avaliação de
recursos minerais (ver Pronunciamento Técnico CPC 34 – Exploração e Avaliação de
Recursos Minerais, quando emitido);
(d) gastos com desenvolvimento e extração de minerais, óleo, gás natural e recursos
naturais não renováveis similares.

Se outro pronunciamento estabelecer o tratamento contábil para um tipo específico de
ativo intangível, a entidade deve aplicar o referido pronunciamento específico em vez
deste. Por exemplo, este pronunciamento não deve ser aplicado nos seguintes casos:
(a) ativos intangíveis mantidos pela entidade para venda no curso ordinário dos negócios
(ver CPC 16 – Estoques); (Alterada pela Revisão CPC 12)
(b) ativos fiscais diferidos (ver Pronunciamento Técnico CPC 32 – Tributos sobre o Lucro);
(c) arrendamentos mercantis de ativo intangível contabilizado de acordo com o CPC 06 –
Operações de Arrendamento Mercantil; (Alterada pela Revisão CPC 13)

(d) ativos advindos de planos de benefícios a empregados (ver Pronunciamento Técnico
CPC 33 – Benefícios a Empregados);
(e) ativos financeiros, conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 39. O
reconhecimento e a mensuração de alguns ativos financeiros são tratados pelos
Pronunciamentos Técnicos CPC 35 – Demonstrações Separadas, CPC 36 –
Demonstrações Consolidadas e CPC 18 – Investimento em Coligada, em Controlada e em
Empreendimento Controlado em Conjunto;
(f) ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) adquirido em combinação de
negócios (ver Pronunciamento Técnico CPC 15 – Combinação de Negócios);

(g) custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de
seguradora, dentro do alcance do Pronunciamento Técnico CPC 11 – Contratos de
Seguro. O Pronunciamento Técnico CPC 11 contém exigências de divulgação específicas
para referidos custos de aquisição diferidos, porém não trata dos aludidos ativos
intangíveis. Assim sendo, as exigências de divulgação deste Pronunciamento devem ser
aplicadas para tais ativos intangíveis;
(h) ativos intangíveis não circulantes classificados como mantidos para venda (ou
incluídos em um grupo de ativos a ser alienado, que é classificado como mantido para
venda), conforme Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para
Venda e Operação Descontinuada;

(i) ativos decorrentes de contratos com clientes que devem ser reconhecidos de acordo
com o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente.
Entre outros, o presente Pronunciamento aplica-se a gastos com propaganda, marcas,
patentes, treinamento, início das operações (também denominados pré-operacionais) e
atividades de pesquisa e desenvolvimento. As atividades de pesquisa e desenvolvimento
destinam-se ao desenvolvimento de conhecimento. Por conseguinte, apesar de
poderem gerar um ativo com substância física (por exemplo, um protótipo), o elemento
físico do ativo é secundário em relação ao seu componente intangível, isto é, o
conhecimento incorporado ao mesmo.

Direitos detidos por arrendatário por meio de contratos de licenciamento para itens
como filmes cinematográficos, gravações em vídeo, peças, manuscritos, patentes e
direitos autorais estão dentro do alcance deste pronunciamento e devem ser excluídos
do alcance do CPC 06.

3. Ativo Intangível
no CPC 04

De acordo com o CPC 04: Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem
substância física.
Ainda, segundo CPC 04, um ativo será classificado como intangível quando atender
cumulativamente a três requisitos:
1º) Ser identificável;
2º) Ser controlável;
3º) Ser gerador de benefícios econômicos futuros.
Nem todos os exemplos (marcas, patentes) descritos em item anterior se enquadram na
definição de ativo intangível, ou seja, são identificáveis, controláveis e geradores de
benefícios econômicos futuros.

Ativo monetário é o numerário ou o direito a receber uma soma de numerário cujo
valor é fixo ou determinado, sem qualquer indexação a preços futuros de bens ou
serviços. Passivo monetário é a obrigação de pagar uma soma de numerário cujo valor é
fixo e determinado, sem qualquer indexação a preços futuros de bens e serviços.
Ativo não-monetário é o destinado para venda ou para utilização para a prestação de
serviços internos ou externos, bem como direitos residuais de participação patrimonial e
fundo de comércio. Ativo não-monetário inclui direitos a numerário cujo montante
depende de preços futuros de bens ou serviços específicos.

Por isso dizer que o ativo intangível é não monetário.
Identificável é um item que pode ser identificado. Um software, por exemplo, pode ser
unitariamente identificado.
Sem substância física é um ativo incorpóreo.
Caso um item abrangido pelo pronunciamento nº 04 não atenda à definição de ativo
intangível, o gasto incorrido na sua aquisição ou geração interna deve ser reconhecido
como despesa quando incorrido.

(ABIN/OTI – Área 1/CESPE/2018) - Acerca dos Pronunciamentos Contábeis do Comitê
de Pronunciamentos, julgue o item a seguir.
Para que um item seja classificado como ativo intangível, o seu custo deve ser
mensurado com confiabilidade e os fluxos de benefícios econômicos futuros esperados
atribuíveis ao uso desse ativo devem ser gerados em favor da entidade.
( ) Certo
( ) Errado
Gabarito = C

3.1. Identificação

A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, para diferenciá-lo do
ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill). O ágio derivado da
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido em uma combinação de
negócios é um ativo que representa benefícios econômicos futuros gerados por outros
ativos adquiridos em uma combinação de negócios, que não são identificados
individualmente e reconhecidos separadamente. Tais benefícios econômicos futuros
podem advir da sinergia entre os ativos identificáveis adquiridos ou de ativos que,
individualmente, não se qualificam para reconhecimento em separado nas
demonstrações contábeis.

Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo
intangível, quando:
(a) for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido,
licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo ou
passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade. Exemplos: marcas,
patentes, fórmulas, carteira de clientes, direitos de opções etc., todos estes adquiridos
de terceiros; ou
(b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de
tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e
obrigações. Exemplos: direitos de compras, direitos de uso de franquias, capital
intelectual etc.

(TRE PE/Analista Judiciário – Contabilidade/CESPE/2017) - Considerando que, na correta contabilização
de ativos intangíveis, os analistas contábeis devem ter atenção especial aos critérios de reconhecimento
e mensuração, assinale a opção correta.
a) Os valores aplicados em softwares, patentes, direitos autorais, listas de clientes, quotas de importação
e franquias devem ser reconhecidos como ativos intangíveis integrantes do patrimônio da entidade.
b) A perda por redução ao valor recuperável não se aplica a ativos intangíveis.
c) Gastos aplicados em pesquisa e desenvolvimento são reconhecidos como ativos intangíveis
independentemente da geração de expectativa de benefícios econômicos futuros.
d) Ativos intangíveis não podem ser classificados como mantidos para venda, mesmo que se destinem a
alienação.
e) Um dos critérios para a identificação de um ativo intangível diz respeito à possibilidade de separação
deste ativo dos demais pertencentes à entidade, de forma que ele possa ser vendido, transferido,
licenciado ou alugado.
Gabarito = E

3.2. Controle

A entidade controla um ativo quando detém o poder de obter benefícios econômicos
futuros gerados pelo recurso subjacente e de restringir o acesso de terceiros a esses
benefícios. Normalmente, a capacidade da entidade de controlar os benefícios
econômicos futuros de ativo intangível advém de direitos legais que possam ser exercidos
num tribunal. A ausência de direitos legais dificulta a comprovação do controle. No
entanto, a imposição legal de um direito não é uma condição imprescindível para o
controle, visto que a entidade pode controlar benefícios econômicos futuros de outra
forma.

3.3. Benefícios Econômicos Futuros

Os benefícios econômicos futuros gerados por ativo intangível podem incluir a receita
da venda de produtos ou serviços, redução de custos ou outros benefícios resultantes do
uso do ativo pela entidade.
Por exemplo, o uso da propriedade intelectual em um processo de produção pode
reduzir os custos de produção futuros em vez de aumentar as receitas futuras.

Caso um item abrangido pelo pronunciamento nº 04 não atenda à definição de ativo
intangível, o gasto incorrido na sua aquisição ou geração interna deve ser reconhecido
como despesa quando incorrido.
No entanto, se o item for adquirido em uma combinação de negócios, passa a fazer
parte do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido
na data da aquisição.
O ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) é a diferença entre preço
pago na compra do investimento e o valor justo (valor de mercado) de seus ativos
líquidos.

O ágio por expectativa de rentabilidade futura é o excesso de preço pago pela compra
de um empreendimento ou patrimônio sobre o valor de mercado de seus ativos
líquidos. Exemplo: Suponha que uma empresa seja avaliada pelo valor de mercado em
R$ 1.000.000. Todavia, um comprador, interessado no negócio, examinando a situação
da empresa resolve pagar R$ 1.200.000. Nesta situação temos um goodwill de R$
200.000.
Não podemos identificar individualmente os itens que compõem este ágio.
O ágio, neste caso, pode ser considerado como o somatório de vários itens não
identificáveis como, por exemplo, capital intelectual, marca, tecnologia, lealdade dos
clientes.

Item não Monetário

Identificável

Sem Substância Física

Controlável

Gerador de Benefício
Econômico Futuro

4. Outros Conceitos no CPC 04

Amortização é a alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo
da sua vida útil.
Ativo é um recurso: (a) controlado pela entidade como resultado de eventos passados; e
(b) do qual se espera que resultem benefícios econômicos futuros para a entidade.
Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido no balanço patrimonial após a
dedução da amortização acumulada e da perda por desvalorização.

Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer
outra contraprestação dada para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou
construção, ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente
reconhecido de acordo com as disposições específicas de outro Pronunciamento como,
por exemplo, o Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações.
Valor amortizável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o
seu valor residual.

Desenvolvimento é a aplicação dos resultados da pesquisa ou de outros conhecimentos
em um plano ou projeto visando à produção de materiais, dispositivos, produtos,
processos, sistemas ou serviços novos ou substancialmente aprimorados, antes do início
da sua produção comercial ou do seu uso.
Valor específico para a entidade é o valor presente dos fluxos de caixa que uma
entidade espera (i) obter com o uso contínuo de um ativo e com a alienação ao final da
sua vida útil ou (ii) incorrer para a liquidação de um passivo.

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do
mercado na data de mensuração (ver CPC 46 – Mensuração do Valor Justo).
Perda por desvalorização é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma
unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável (Pronunciamento Técnico CPC
01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos).

Pesquisa é a investigação original e planejada realizada com a expectativa de adquirir
novo conhecimento e entendimento científico ou técnico.
Valor residual de um ativo intangível é o valor estimado que uma entidade obteria com
a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a
idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil.
Vida útil é: (a) o período de tempo no qual a entidade espera utilizar um ativo; ou (b) o
número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera
obter pela utilização do ativo.

5. Ativos Intangíveis Contidos em Elementos que
Possuem Substância Física

Em alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem
substância física, como um disco (como no caso de software), documentação jurídica
(no caso de licença ou patente) ou em um filme. Para saber se um ativo que contém
elementos intangíveis e tangíveis deve ser tratado como ativo imobilizado de acordo
com CPC 27 – Ativo Imobilizado ou como ativo intangível, nos termos do CPC 04 (R1), a
entidade avalia qual elemento é mais significativo.

Exemplo: Um software de uma máquina-ferramenta controlada por computador que não
funciona sem esse software específico é parte integrante do referido equipamento,
devendo ser tratado como ativo imobilizado. O mesmo se aplica ao sistema operacional
de um computador. Quando o software não é parte integrante do respectivo hardware,
ele deve ser tratado como ativo intangível.

Servidor só funciona com determinado software
específico.
Custo Servidor
R$ 300.000,00

Reconhece o custo do Servidor e do Software no ATIVO
IMOBILIZADO
R$ 325.000,00

Custo Software
R$ 25.000,00

(MPE AL/Auditor/FGV/2018) - Uma entidade comprou um computador por R$ 3.000. No
computador estava embutido um software de segurança no valor de R$ 500, que era
intrinsicamente relacionado a ele. A vida dos dois era estimada em três anos. A compra foi
realizada à vista.
Assinale a opção que indica a contrapartida da diminuição do caixa nas demonstrações contábeis
da entidade.
a) Aumento de R$ 3.500 no ativo imobilizado
b) Aumento de R$ 3.500 no ativo intangível.
c) Aumento de R$ 3.000 no ativo imobilizado e reconhecimento de despesa de R$ 500.
d) Aumento de R$ 3.000 no ativo imobilizado e de R$ 500 no ativo intangível.
e) Aumento de R$ 3.000 no ativo imobilizado e de R$ 500 no ativo realizável a longo prazo.
Gabarito = A

6. Reconhecimento de um
Ativo Intangível

O reconhecimento de um item como ativo intangível exige que a entidade demonstre
que ele atende:
(a) a definição de ativo intangível (ver itens 8 a 17); e
(b) os critérios de reconhecimento (ver itens 21 a 23).
Este requerimento é aplicável a custos incorridos inicialmente para adquirir ou gerar
internamente um ativo intangível e aos custos incorridos posteriormente para
acrescentar algo, substituir parte ou recolocá-lo em condições de uso.
Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo.

7. Aquisição Separada

Normalmente, o preço que a entidade paga para adquirir separadamente um ativo
intangível reflete sua expectativa sobre a probabilidade de os benefícios econômicos
futuros esperados, incorporados no ativo, serem gerados a seu favor. Em outras
palavras, a entidade espera que haverá benefícios econômicos a seu favor, mesmo que
haja incerteza em relação à época e ao valor desses benefícios econômicos;
O custo de ativo intangível adquirido separadamente inclui:
(a) seu preço de compra, acrescido de impostos de importação e impostos não
recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e
abatimentos; e
(b) qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade
proposta.

Exemplos de gastos que não fazem parte do custo de ativo intangível:
(a) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e
atividades promocionais);
(b) custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de
clientes (incluindo custos de treinamento); e
(c) custos administrativos e outros custos indiretos.

O reconhecimento dos custos no valor contábil de ativo intangível cessa quando esse
ativo está nas condições operacionais pretendidas pela administração. Portanto, os
custos incorridos no uso ou na transferência ou reinstalação de ativo intangível não
devem ser incluídos no seu valor contábil, como, por exemplo, os seguintes custos:
(a) custos incorridos durante o período em que um ativo capaz de operar nas condições
operacionais pretendidas pela administração não é utilizado; e
(b) prejuízos operacionais iniciais, tais como os incorridos enquanto a demanda pelos
produtos do ativo é estabelecida.

Se o prazo de pagamento de ativo intangível excede os prazos normais de crédito, seu
custo deve ser o equivalente ao preço à vista. A diferença entre esse valor e o total dos
pagamentos deve ser reconhecida como despesa com juros, durante o período, a
menos que seja passível de capitalização, como custo financeiro diretamente
identificável de ativo, durante o período em que esteja sendo preparado para o uso
pretendido pela administração (quando se tratar de ativo que leva necessariamente um
período substancial de tempo para ficar pronto para o seu uso). Nesse último caso, o
custo financeiro deve ser capitalizado no valor do ativo de acordo com o
Pronunciamento Técnico CPC 20 – Custos de Empréstimos.

8. Ativo Intangível Adquirido
em uma Combinação de Negócios

Se um ativo intangível for adquirido em uma combinação de negócios, o seu custo deve
ser o valor justo na data de aquisição, o qual reflete as expectativas dos participantes
do mercado na data de aquisição sobre a probabilidade de que os benefícios
econômicos futuros incorporados no ativo serão gerados em favor da entidade. Em
outras palavras, a entidade espera que haja benefícios econômicos em seu favor, mesmo
se houver incerteza em relação à época e ao valor desses benefícios econômicos.

O adquirente deve reconhecer na data da aquisição, separadamente do ágio derivado da
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) apurado em uma combinação de
negócios, um ativo intangível da adquirida, independentemente de o ativo ter sido
reconhecido pela adquirida antes da aquisição da empresa.
Isso significa que a adquirente reconhece como ativo, separadamente do ágio derivado
da expectativa de rentabilidade futura (goodwill), um projeto de pesquisa e
desenvolvimento em andamento da adquirida se o projeto atender à definição de ativo
intangível.

Um projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento da adquirida atende à
definição de ativo intangível quando:
(a) corresponder à definição de ativo; e
(b) for identificável, ou seja, é separável ou resulta de direitos contratuais ou outros
direitos legais.

Gastos

Classificação

Pesquisas em andamento adquiridos

Ativo Intangível

Pesquisas após a aquisição

Despesas

Desenvolvimento em andamento adquiridos

Ativo Intangível

Desenvolvimento após a aquisição

Despesas ou Ativo Intangível

(TRANSPETRO/Contador Júnior/CESGRANRIO/2018) - O CPC 04, que trata do ativo
intangível e do seu respectivo tratamento contábil, estabelece que, no caso de aquisição
numa combinação de negócio, o custo a ser considerado é o valor
a) específico para a entidade na data da compra
b) contábil na data da obtenção do controle
c) amortizável na data da aquisição
d) pago na data da negociação
e) justo na data da aquisição
Gabarito = E

9. Ágio derivado da Expectativa
de
Rentabilidade Futura (goodwill)
Gerado Internamente

O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente
não deve ser reconhecido como ativo.
Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos futuros, mas
que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre nos critérios de
reconhecimento estabelecidos no presente Pronunciamento. Esses gastos costumam ser
descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa de rentabilidade
futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é reconhecido como ativo porque
não é um recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos
contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode ser mensurado
com confiabilidade ao custo.

As diferenças entre valor justo da entidade e o valor contábil de seu patrimônio líquido, a
qualquer momento, podem incluir uma série de fatores que afetam o valor justo da
entidade. No entanto, essas diferenças não representam o custo dos ativos intangíveis
controlados pela entidade.

(EBSERH/Técnico – Contabilidade/CESPE/2018) - Julgue o seguinte item, acerca do
Decreto n.º 5.450/2005, da Lei n.º 6.404/1976 e dos reflexos de ambos nos
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura constitui um ativo intangível.
( ) Certo
( ) Errado
Gabarito = E

10. Ativo Intangível Adquirido por Meio de
Subvenção ou Assistência Governamental

Em alguns casos, um ativo intangível pode ser adquirido sem custo ou por valor
nominal, por meio de subvenção ou assistência governamentais. Isso pode ocorrer
quando um governo transfere ou destina a uma entidade ativos intangíveis, como
direito de aterrissagem em aeroporto, licenças para operação de estações de rádio ou
de televisão, licenças de importação ou quotas ou direitos de acesso a outros recursos
restritos. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 07 – Subvenção e Assistência
Governamentais, uma entidade tem a faculdade de reconhecer inicialmente ao valor
justo tanto o ativo intangível quanto a concessão governamental.

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 07 – Subvenção e Assistência
Governamentais, uma entidade tem a faculdade de reconhecer inicialmente ao valor
justo tanto o ativo intangível quanto a concessão governamental. Se uma entidade
optar por não reconhecer inicialmente ao valor justo o ativo, ela deve reconhecer o ativo
inicialmente ao valor nominal (o outro tratamento permitido pelo Pronunciamento
Técnico CPC 07) acrescido de quaisquer gastos que sejam diretamente atribuídos à
preparação do ativo para o uso pretendido.

(STJ/Analista Judiciário/CESPE/2015) - Julgue o próximo item, com referência aos
critérios de reconhecimento e classificação de ativos e passivos.
Desde que sejam atendidos os critérios de reconhecimento de ativos, é possível fazer o
registro de ativos intangíveis adquiridos por meio de transações sem contraprestação.
( ) Certo
( ) Errado
Gabarito = C

11. Ativo Intangível Gerado Internamente

Um ativo intangível pode ser adquirido ou gerado internamente.
Por vezes é difícil avaliar se um ativo intangível gerado internamente se qualifica para o
reconhecimento, devido às dificuldades para:
(a) identificar se, e quando, existe um ativo identificável que gerará benefícios
econômicos futuros esperados; e
(b) determinar com confiabilidade o custo do ativo. Em alguns casos não é possível
separar o custo incorrido com a geração interna de ativo intangível do custo da
manutenção ou melhoria do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) gerado internamente ou com as operações regulares (do dia-a-dia) da
entidade.

Para avaliar se um ativo intangível gerado internamente atende aos critérios de
reconhecimento, a entidade deve classificar a geração do ativo:
(a) na fase de pesquisa; e/ou
(b) na fase de desenvolvimento.
Embora os termos "pesquisa" e "desenvolvimento" estejam definidos, as expressões
"fase de pesquisa" e "fase de desenvolvimento" têm um significado mais amplo para
efeitos do CPC 04 (R1).
Caso a entidade não consiga diferenciar a fase de pesquisa da fase de desenvolvimento
de projeto interno de criação de ativo intangível, o gasto com o projeto deve ser
tratado como incorrido apenas na fase de pesquisa.

11.1. Fase de Pesquisa

Durante a fase de pesquisa, a entidade não está apta a demonstrar a existência de ativo
intangível que gerará prováveis benefícios econômicos futuros. Portanto, os gastos com
pesquisa (ou da fase de pesquisa de projeto interno) devem ser reconhecidos como
despesa quando incorridos.
Nenhum ativo intangível resultante de pesquisa (ou da fase de pesquisa de projeto
interno) deve ser reconhecido. Os gastos com pesquisa (ou da fase de pesquisa de
projeto interno) devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos.

São exemplos de atividades de pesquisa:
(a) atividades destinadas à obtenção de novo conhecimento;
(b) busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados de pesquisa ou outros
conhecimentos;
(c) busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou
serviços; e
(d) formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para materiais,
dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou aperfeiçoados.

11.2. Fase de Desenvolvimento

Na fase de desenvolvimento de projeto interno, a entidade pode, em alguns casos,
identificar um ativo intangível e demonstrar que este gerará prováveis benefícios
econômicos futuros, uma vez que a fase de desenvolvimento de um projeto é mais
avançada do que a fase de pesquisa.
Se os gastos com desenvolvimento não forem capazes de gerar prováveis benefícios
econômicos futuros, esses gastos devem ser reconhecidos como despesa quando
incorridos.
Porém, os gastos incorridos na fase de desenvolvimento que gerarem prováveis
benefícios econômicos futuros para a entidade devem ser contabilizados como ativo
intangível.

Um ativo intangível resultante de desenvolvimento (ou da fase de desenvolvimento de
projeto interno) deve ser reconhecido somente se a entidade puder demonstrar todos
os aspectos a seguir enumerados:
(a) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja
disponibilizado para uso ou venda;
(b) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo;
(c) capacidade para usar ou vender o ativo intangível;

(d) forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. Entre outros
aspectos, a entidade deve demonstrar a existência de mercado para os produtos do ativo
intangível ou para o próprio ativo intangível ou, caso este se destine ao uso interno, a sua
utilidade;
(e) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para
concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível; e
(f) capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível
durante seu desenvolvimento.

São exemplos de atividades de desenvolvimento:
(a) projeto, construção e teste de protótipos e modelos pré-produção ou pré-utilização;
(b) projeto de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que envolvam nova tecnologia;
(c) projeto, construção e operação de fábrica-piloto, desde que já não esteja em escala
economicamente viável para produção comercial; e
(d) projeto, construção e teste da alternativa escolhida de materiais, dispositivos,
produtos, processos, sistemas e serviços novos ou aperfeiçoados.

Marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares, gerados
internamente, não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis.
Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens
similares não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do
negócio como um todo. Dessa forma, esses itens não devem ser reconhecidos como
ativos intangíveis.

DESPESA

NÃO

viabilidade técnica para concluir o ativo intangível
de forma que ele seja disponibilizado para uso ou
venda

A entidade consegue
diferenciar a fase de
pesquisa da
desenvolvimento?

SIM

Um ativo intangível
resultante de
desenvolvimento (ou da
fase de desenvolvimento
de projeto interno) deve
ser reconhecido somente
se a entidade puder
demonstrar todos os
aspectos a seguir
enumerados:

intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou
vendê-lo
capacidade para usar ou vender o ativo intangível
forma como o ativo intangível deve gerar benefícios
econômicos futuros.
disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e
outros recursos adequados para concluir seu
desenvolvimento e usar ou vender o ativo
intangível
capacidade de mensurar com confiabilidade os
gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu
desenvolvimento

11.3. Custos de Ativo Intangível Gerado
Internamente

O custo de ativo intangível gerado internamente inclui todos os gastos diretamente
atribuíveis, necessários à criação, produção e preparação do ativo para ser capaz de
funcionar da forma pretendida pela administração. Exemplos de custos diretamente
atribuíveis:
(a) gastos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração do ativo
intangível;
(b) custos de benefícios a empregados (conforme definido no Pronunciamento Técnico
CPC 33 – Benefícios a Empregados) relacionados à geração do ativo intangível;
(c) taxas de registro de direito legal; e
(d) amortização de patentes e licenças utilizadas na geração do ativo intangível.

Os seguintes itens não são componentes do custo de ativo intangível gerado
internamente:
(a) gastos com vendas, administrativos e outros gastos indiretos, exceto se tais gastos
puderem ser atribuídos diretamente à preparação do ativo para uso;
(b) ineficiências identificadas e prejuízos operacionais iniciais incorridos antes do ativo
atingir o desempenho planejado; e
(c) gastos com o treinamento de pessoal para operar o ativo.

(ABIN/OTI – Área 1/CESPE/2018) - Acerca dos Pronunciamentos Contábeis do Comitê de
Pronunciamentos, julgue o item a seguir.
Software em fase de desenvolvimento de projeto interno é exemplo de ativo intangível a
ser reconhecido, em que os custos incorridos só podem ser capitalizados após a
possibilidade de determinação da viabilidade tecnológica, se for possível medir os fluxos
de benefícios econômicos futuros atribuídos a esse ativo, e ainda, se houver a intenção
de uso ou venda.
( ) Certo
( ) Errado
Gabarito = C

(DPF/Perito Criminal – Área 1/CESPE/2018) - Em relação à contabilidade internacional,
julgue o item seguinte.
Um ativo proveniente de projeto de desenvolvimento somente poderá ser classificado
como ativo intangível se a empresa for capaz de demonstrar a viabilidade técnica de
concluir o desenvolvimento do ativo, se houver comprovação da geração efetiva de
resultados e se a empresa tiver a intenção de concluir o desenvolvimento desse ativo e a
capacidade para usá-lo e vendê-lo.
( ) Certo
( ) Errado
Gabarito = C

(MPE AL/Contador/FGV/2018) - Em relação ao ativo intangível gerado internamente, de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível, assinale a
afirmativa correta.
a) Os gastos com a pesquisa são contabilizados como ativo ou como despesa,
dependendo da expectativa de rentabilidade futura.
b) Os gastos com desenvolvimento são sempre reconhecidos como ativo.
c) O custo deste ativo inclui os gastos diretamente atribuíveis, necessários à criação,
produção e preparação para ser capaz de funcionar da forma pretendida pela
administração.
d) A amortização é iniciada a partir do momento em que a fase de desenvolvimento
estiver concluída.
e) O valor residual deste ativo não pode ser modificado.
Gabarito = C

(TRE SP/Analista Judiciário - Contabilidade/FCC/2017) -A empresa AliCaCo S. A. iniciou, em julho
de 2016, um projeto de sistemas coordenado pela sua área de TI para venda futura. Até o final de
novembro de 2016, a empresa tinha incorrido em gastos no valor de R$ 500.000,00. Em
01/12/2016, a empresa conseguiu demonstrar a viabilidade econômica desse projeto. Em
dezembro de 2016, os gastos com o desenvolvimento do sistema foram R$ 300.000,00,
totalizando um gasto de R$ 800.000,00 para o desenvolvimento do referido projeto. Sabendo-se
que o valor recuperável estimado, em 31/12/2016, foi R$ 400.000,00, o valor que a empresa
deveria ter apresentado na conta Intangível, referente a este projeto, é, em reais,
a) 800.000,00.
b) 500.000,00.
c) 100.000,00.
d) 400.000,00.
e) 300.000,00.
Gabarito = E

(TRE TO/Analista Judiciário - Contabilidade/FCC/2017) - De acordo com o pronunciamento do
CPC que trata de ativos intangíveis, o tratamento contábil que uma companhia aberta deve
adotar em relação aos gastos destinados à geração de ativo intangível internamente e realizados
durante a fase de pesquisa de projeto interno consiste em reconhecer esses gastos como
a) despesa, que não deve ser apropriada ao custo do ativo intangível no futuro.
b) resultado não abrangente, que permanecerá em conta específica do patrimônio líquido até
que o ativo intangível atenda aos critérios de reconhecimento.
c) ativo não circulante, que estará sujeito a amortização futura.
d) despesa, que deve ser apropriada ao custo do ativo intangível a partir da data em que tal ativo
passar a atender aos critérios de reconhecimento.
e) ativo não circulante, que não estará passível de amortização futura.
Gabarito = A

12. Reconhecimento
como Despesa

Os gastos com um item intangível devem ser reconhecidos como despesa quando
incorridos, exceto:
(a) se fizerem parte do custo de ativo intangível que atenda aos critérios de
reconhecimento; ou
(b) se o item é adquirido em uma combinação de negócios e não possa ser reconhecido
como ativo intangível. Nesse caso, esse gasto (incluído no custo da combinação de
negócios) deve fazer parte do valor atribuível ao ágio derivado da expectativa de
rentabilidade futura (goodwill) na data de aquisição (ver Pronunciamento Técnico CPC
15).

Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se:
(a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados
atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade; e
(b) o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade.

Exemplos gastos a serem reconhecidos como despesa quando incorridos:
(a) gastos com atividades pré-operacionais destinadas a constituir a empresa (ou seja,
custo do início das operações), exceto se estiverem incluídas no custo de um item do ativo
imobilizado, conforme Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado. O custo do
início das operações pode incluir custos de estabelecimento, tais como custos jurídicos e
de secretaria, incorridos para constituir a pessoa jurídica, gastos para abrir novas
instalações ou negócio (ou seja, custos pré-abertura) ou gastos com o início de novas
unidades operacionais ou o lançamento de novos produtos ou processos;

(b) gastos com treinamento;
(c) gastos com publicidade e atividades promocionais (incluindo envio de catálogos); e
(d) gastos com remanejamento ou reorganização, total ou parcial, da entidade.

13. Despesa Anterior
não
Reconhecida como Ativo

Gastos com um item intangível reconhecidos inicialmente como despesa não devem ser
reconhecidos como parte do custo de ativo intangível em data subsequente.

14. Mensuração após o Reconhecimento Inicial

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[...]
VII – os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição deduzido do
saldo da respectiva conta de amortização;
[..]
§ 3° A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos
valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam:

I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de
interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando
comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse
valor; ou
II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica
estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.

Inicialmente, um ativo intangível é mensurado ao custo.
A avaliação posterior, na contabilidade, é chamada de mensuração subsequente.
Portanto, pela Lei 6.404/76 temos que os ativos intangíveis são:
► Classificados inicialmente ao custo;
► Deduzidos do saldo de amortização; e
► Sujeitos ao teste de recuperabilidade para verificar se não produzirão os resultados
desejados ou se a entidade decidir para as atividades e, também, para revisar vida útil e
amortização.

14.1. Método do Custo

Após seu reconhecimento inicial, um ativo intangível deve ser apresentado ao custo,
menos a eventual amortização acumulada e a perda acumulada ao valor recuperável de
ativos.

Mensuração Subsequente
Custo
( - ) Amortização Acumulada
( - ) Perda Acumulada com Redução ao Valor Recuperável

14.2. Método da Reavaliação

Após o seu reconhecimento inicial, se permitido legalmente , um ativo intangível pode
ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo à data da
reavaliação. Para efeitos de reavaliação nos termos do presente Pronunciamento Técnico,
o valor justo deve ser mensurado em relação a um mercado ativo. A reavaliação deve ser
realizada regularmente para que, na data do balanço, o valor contábil do ativo não
apresente divergências relevantes em relação ao seu valor justo.
!! ATENÇÃO !!
Na data da aprovação deste Pronunciamento, a reavaliação de bens tangíveis ou
intangíveis não é permitida devido às disposições contidas na Lei nº. 11.638/07, que
alterou a Lei nº. 6.404/76, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2008.

15. Vida Útil

A entidade deve avaliar se a vida útil de ativo intangível é definida ou indefinida e, no
primeiro caso, a duração ou o volume de produção ou unidades semelhantes que
formam essa vida útil. A entidade deve atribuir vida útil indefinida a um ativo intangível
quando, com base na análise de todos os fatores relevantes, não existe um limite
previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos
positivos para a entidade.
A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil. Um ativo intangível com
vida útil definida deve ser amortizado, enquanto a de um ativo intangível com vida útil
indefinida não deve ser amortizado.

15.1. Ativo Intangível
com
Vida Útil Definida

O valor amortizável de ativo intangível com vida útil definida deve ser apropriado de
forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada.
A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponível
para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condições necessárias para que
possa funcionar da maneira pretendida pela administração.
A amortização deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para
venda ou na data em que ele é baixado, o que ocorrer primeiro.

O método de amortização utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade dos
benefícios econômicos futuros. Se não for possível determinar esse padrão com
confiabilidade, deve ser utilizado o método linear.
A despesa de amortização para cada período deve ser reconhecida no resultado, a não
ser que outra norma ou pronunciamento contábil permita ou exija a sua inclusão no
valor contábil de outro ativo.
Por exemplo, a amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção é
classificada como custo de produção e faz parte do valor contábil dos estoques.

O valor amortizável de ativo com vida útil definida deve ser determinado após a dedução
de seu valor residual. O valor residual diferente de zero implica que a entidade espera a
alienação do ativo intangível antes do final de sua vida econômica.
Deve-se presumir que o valor residual de ativo intangível com vida útil definida é zero, a
não ser que:
(a) haja compromisso de terceiros para comprar o ativo ao final da sua vida útil; ou
(b) exista mercado ativo para ele e:
(i) o valor residual possa ser determinado em relação a esse mercado; e
(ii) seja provável que esse mercado continuará a existir ao final da vida útil do ativo.

15.2. Ativo Intangível
com
Vida Útil Indefinida

Ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado, mas está sujeito ao
teste de recuperabilidade anualmente e sempre que existam indícios de que o ativo
intangível pode ter perdido valor.
Caso um ativo intangível com vida útil indefinida sofra uma desvalorização, a empresa
deverá constituir uma Perda Estimada que poderá ser revertida em períodos
subsequentes.
Um ativo intangível adquirido com vida útil indefinida:
► Deve ser reconhecido inicialmente ao custo.
► Não deve ser amortizado.
► Deve ser submetido ao teste de recuperabilidade anualmente, mesmo sem indício de
perda.

A vida útil de ativo intangível que não é amortizado deve ser revisada periodicamente
para determinar se eventos e circunstâncias continuam a consubstanciar a avaliação de
vida útil indefinida. Caso contrário, a mudança na avaliação de vida útil de indefinida
para definida deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil.

AMORTIZA

VIDA ÚTIL
DEFINIDA

ATIVO
INTANGÍVEL

Teste de Recuperabilidade: se houver
indícios de perda

NÃO AMORTIZA

VIDA ÚTIL
INDEFINIDA

Teste de Recuperabilidade:
anualmente, independente de indícios
de perda

(SEFIN RO/Auditor/FGV/2018) - Em 01/01/2017, uma empresa aérea adquiriu uma
autorização para exploração da rota entre São Paulo e Brasília por R$ 100.000. A
autorização pode ser renovada a cada 4 anos e a companhia aérea sinaliza que deseja a
renovação nas próximas oportunidades. A renovação de autorização de rotas tem custo
insignificante para a empresa.
Assinale a opção que indica o correto tratamento contábil da autorização de rota pela
empresa aérea, no momento em que adquiriu a autorização e nos anos seguintes.

a) Reconhecimento de despesa operacional de R$ 100.000.
b) Reconhecimento de R$ 25.000 no ativo circulante e de R$ 75.000 no ativo realizável a
longo prazo. Deve-se reconhecer despesa operacional de R$ 25.000, ao final de cada
um dos próximos quatro anos.
c) Reconhecimento de R$ 100.000 no ativo realizável a longo prazo. Deve-se reconhecer
despesa operacional de R$ 100.000, após os quatro anos.
d) Reconhecimento de um ativo intangível no valor de R$ 100.000, que não deve ser
amortizado.
e) Reconhecimento de um ativo intangível no valor de R$ 100.000. Deve-se reconhecer
amortização de R$ 25.000, ao final de cada um dos próximos quatro anos.
Gabarito = D

(ARTESP/Agente de Fiscalização – Contabilidade/FCC/2017) - Ativos Intangíveis com
vida útil indefinida são mensurados pelo valor
a) de custo, menos a amortização acumulada.
b) justo e estão sujeitos ao teste de redução ao valor recuperável.
c) de custo, menos a eventual perda acumulada por redução ao valor recuperável.
d) justo, sofrem amortização e estão sujeitos ao teste de redução ao valor recuperável.
e) de custo, menos a amortização acumulada e estão sujeitos ao teste de redução ao
valor recuperável.
Gabarito = C

(FUB/Contador/CESPE/2015) -O item apresenta uma situação hipotética seguida de
uma assertiva a ser julgada em relação ao reconhecimento e à mensuração contábil, de
acordo com os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis.
A vida útil de determinado ativo intangível foi considerada indefinida, pois, com base na
análise dos fatos relevantes, não foi possível prever um período durante o qual seriam
gerados fluxos de caixa líquidos positivos para a empresa. Nessa situação, o impairment
test deve ser aplicado anualmente a esse intangível.
( ) Certo
( ) Errado
Gabarito = C

16. Baixa e Alienação
de
um Ativo Intangível

O ativo intangível deve ser baixado:
(a) por ocasião de sua alienação; ou
(b) quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou
alienação.
Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de ativo intangível devem ser determinados
pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do ativo.
Esses ganhos ou perdas devem ser reconhecidos no resultado quando o ativo é
baixado (exceto se critério específico estiver previsto em outra norma contábil), mas os
ganhos não devem ser classificados como receitas de venda.
Ganho ou perda de capital = valor líquido de alienação – valor contábil do ativo.

