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 Marina, eu já posso brincar com você. Você 

me ensina? 



 

 
 

RESUMO 

Diante da convergência ao padrão contábil IFRS, pesquisadores vêm testando empiricamente 

a relevância de informações contábeis para o mercado de capitais. No âmbito dos 

pronunciamentos do International Accounting Standards Board (Iasb), destaca-se o IFRS 3 –

 Business Combinations –, que trata de combinação de negócios. Ali se estabelece que as 

empresas adquirentes devem reconhecer os efeitos da operação aplicando o método de 

aquisição ou de alocação do preço de compra (Purchase Price Allocation – PPA). 

Nesse processo, dentre outros elementos, são reconhecidos os ativos intangíveis identificados 

e o goodwill. Os normatizadores contábeis alegam que a alocação do preço de compra aos 

ativos líquidos adquiridos é útil para os investidores, considerando-se que o conteúdo 

informativo desse método pode influenciar as decisões dos investidores no tocante à alocação 

de capital. Por outro lado, alguns estudiosos levantam dúvidas e questões acerca desse 

aspecto, enquanto outros o apoiam. Assim, esta pesquisa objetiva investigar se as informações 

fornecidas no processo de alocação do preço de compra, especialmente o goodwill e os ativos 

intangíveis identificados, ao longo do período de mensuração da combinação de negócios, são 

value-relevant para o mercado de capitais brasileiro. Trata-se de estudo descritivo, de 

natureza quantitativa, utilizando procedimento documental, com amostra composta pelas 39 

empresas de capital aberto brasileiras que no triênio 2015-2017 realizaram combinação de 

negócios no papel de adquirente, perfazendo 85 transações. Os dados foram extraídos das 

Notas Explicativas das demonstrações financeiras anuais e intermediárias e da base de dados 

Economatica®. Para viabilizar o alcance do objetivo de pesquisa, foram utilizados modelos 

de regressão linear múltipla derivados do modelo de Ohlson (1995). Os resultados indicaram 

que as informações sobre a alocação do preço de compra, em particular o goodwill e os ativos 

intangíveis identificados, não apresentaram significância estatística, e, portanto, não se 

apresentaram value-relevant. Ademais, de acordo com avaliação do poder explicativo dos 

modelos, não é possível afirmar que ao longo do período de mensuração tenha havido 

incremento informacional de value-relevance na divulgação da alocação do preço de compra. 

Este estudo reúne algumas contribuições; é o primeiro no Brasil que investiga a value-

relevance das informações sobre a alocação do preço de compra, ao longo do período de 

mensuração da combinação de negócios; destaca oportunidade de aperfeiçoamento futuro da 

norma ao investigar o conteúdo das notas explicativas do PPA; e as conclusões contribuem 

com evidências para fomentar ainda mais o debate entre órgãos normatizadores e comunidade 

acadêmica em torno da eficácia da norma e da utilidade do PPA. 

Palavras-chave: Combinação de negócios. Value-relevance. Goodwill. Ativos intangíveis. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Faced with the convergence to IFRS accounting standards, researchers have been empirically 

testing the relevance of accounting information for the capital market. Within the scope of the 

International Accounting Standards Board (Iasb) pronouncements, we highlight IFRS 3 - 

Business Combinations -, which deals with business combinations. It establishes that the 

acquiring companies must recognize the effects of the transaction by applying the Purchase 

Price Allocation (PPA) method. In this process, among other elements, the identified 

intangible assets and goodwill are recognized. The accounting standards claim that the 

allocation of the purchase price to the net assets acquired is useful for investors, considering 

that the informative content of this method may influence the decisions of investors regarding 

the allocation of capital. On the other hand, some scholars raise doubts and questions about 

this aspect, while others support it. Thus, this research aims to investigate whether the 

information provided in the purchase price allocation process, especially goodwill and 

identified intangible assets, over the measurement period of the business combination, are 

value-relevant to the Brazilian capital market. This is a descriptive study, of a quantitative 

nature, using documentary procedure, with a sample composed of 39 Brazilian publicly traded 

companies that in the triennium 2015-2017 performed business combination in the role of 

acquirer, making up 85 transactions. The data were extracted from the Explanatory Notes to 

the annual and interim financial statements and the Economatica® database. Multiple linear 

regression models derived from the Ohlson (1995) model were used to achieve the research 

objective. The results indicated that the information on the allocation of the purchase price, in 

particular goodwill and identified intangible assets, was not statistically significant, and, 

therefore, did not present a value-relevant. Furthermore, according to the evaluation of the 

explanatory power of the models, it is not possible to affirm that throughout the measurement 

period there was an informational increase of value-relevance in the disclosure of the 

purchase price allocation. This study gathers some contributions; it is the first in Brazil to 

investigate the value-relevance of information on purchase price allocation throughout the 

measurement period of the business combination; it highlights the opportunity for future 

improvement of the standard by investigating the content of the PPA explanatory notes; and 

the conclusions contribute with evidence to further foster debate among regulatory bodies and 

the academic community about the effectiveness of the standard and the utility of PPA. 

Keywords: Business combination. Value-relevance. Goodwill. Intangible assets. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Algumas importantes obras que relacionam a informação contábil com o mercado 

de capitais investigam a capacidade dos números contábeis de transmitir informações que 

modifiquem as expectativas dos investidores e, consequentemente, a avaliação das ações das 

companhias (SARLO NETO, 2004), o que se reflete na cotação desses títulos. 

Referidas pesquisas abordam a relevância das informações contábeis, sendo 

internacionalmente denominadas estudos de value-relevance. Os estudos pioneiros tiveram 

por finalidade operacionalizar os conceitos de relevância e de confiabilidade das informações 

contábeis definidos pelo Financial Accounting Standards Board – Fasb (BARTH; BEAVER; 

LANDSMAN, 2001). 

De acordo com Holthausen e Watts (2001), as pesquisas sobre value-relevance 

amparam-se em duas proposições, assumindo que: a) os investidores são os principais 

usuários das informações contábeis e as utilizam para avaliar a empresa; e b) a cotação das 

ações representa adequadamente o comportamento dos investidores. Dessa maneira, grande 

parte dos estudos sobre value-relevance busca evidências da eficiência das informações 

contábeis para o mercado de capitais. 

No Brasil, somente neste início de século as pesquisas sobre value-relevance 

ganharam espaço nas discussões acadêmicas, destacando-se, segundo Lima (2010), o estudo 

de Lopes (2001), sendo as pesquisas intensificadas ainda mais pelo processo de convergência 

para as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards – 

IFRS), concluído em 2010. 

Segundo Barth, Landsman e Lang (2008), a adoção das IFRS objetiva aumentar a 

qualidade das informações contábeis em âmbito internacional. Assim, com sua adoção na 

União Europeia e em outros países, cresceu o número de pesquisas com a finalidade de 

verificar empiricamente o aumento da relevância das informações contábeis para o mercado 

de capitais (CALIXTO, 2010). 

No âmbito das normas do International Accounting Standards Board (Iasb), 

destaca-se a IFRS 3 – Business Combinations, responsável por normatizar o registro contábil 

das operações de combinação de negócios. As operações de combinação de negócios 

constituem atos de unir entidades ou negócios independentes em uma única entidade obrigada 

a reportar informações financeiras (BARROS; RODRIGUES, 2014). São operações por meio 
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das quais um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independentemente da 

forma jurídica da operação (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, 

2014). 

Cristal (2009) ressalta que boa parte do crescimento das grandes companhias 

deve-se a operações de combinação de negócios, seja via aquisição, incorporação ou fusão. 

Entre 2012 e 2017, mais de 27 trilhões de dólares foram investidos nesse tipo de evento em 

todo o mundo (STATISTA, 2018). Devido a essa prática, as atividades de aquisição tornaram-

se foco de estudo em diversos campos acadêmicos, como, por exemplo, gestão estratégica, 

finanças e sociologia (PIMENTA; PORTO, 2018). Entretanto, no âmbito nacional há poucos 

estudos versando sobre value-relevance das informações contábeis decorrentes da aplicação 

da norma acerca de operações de combinação de negócios. 

No Brasil,  o processo de convergência para o padrão IFRS teve início com a 

aprovação da Lei nº 11.638 (BRASIL, 2007),  que alterou a Lei nº 6.404/1976 (BRASIL, 

1976) em matéria de natureza contábil, em razão do qual o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) emitiu o  CPC 15 – Combinação de Negócios (COMITÊ DE 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2011b), equivalente ao IFRS 3 – Business 

Combinations,  referendado pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução 

nº 1.175, de 04/08/2009, resultando na norma atualmente intitulada NBC TG 15 (R4) – 

Combinação de Negócios. Após a edição da Lei nº 12.973 (BRASIL, 2014), o tratamento 

contábil estabelecido também passou a ser parcialmente adotado para fins tributários. 

De acordo com o CPC 15, o objetivo do pronunciamento consiste em aumentar a 

relevância, a confiabilidade e a comparabilidade das informações contidas nas demonstrações 

contábeis acerca de operações de combinação de negócios e sobre seus efeitos, sendo, para 

tanto, estabelecidos princípios e exigências para o reconhecimento contábil das operações 

pelo adquirente (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2011b). 

A norma estabelece que a entidade adquirente do controle do negócio deve 

desmembrar o custo da aquisição da operação e reconhecê-lo em suas demonstrações 

financeiras consolidadas, aplicando o método de aquisição (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2011).  

A aplicação do método de aquisição exige, dentre outros procedimentos, o 

reconhecimento e mensuração dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos na entidade 

adquirida, pelos respectivos valores justos na data da aquisição, e o reconhecimento e 

mensuração do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra 
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vantajosa, que corresponde à diferença entre o custo de aquisição e o valor justo dos ativos 

líquidos adquiridos ( CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2011).  Assim, o 

método de aquisição representa o processo de alocação do preço de compra da operação de 

combinação de negócios. 

A NBC TG 15 (R4) estabelece, ainda, o chamado período de mensuração, que 

consiste, essencialmente,  no intervalo transcorrido desde a data da aquisição da empresa até 

aquela em que o adquirente obtém as informações sobre fatos e circunstâncias existentes na 

data da aquisição sobre o investimento, ou quando ele concluir que não podem ser obtidas 

informações adicionais. Entretanto, esse período não pode exceder a um ano (CONSELHO 

FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2011). Dessa maneira, o valor de alocação do preço de 

compra em ativos e passivos pode ser alterado ao longo desse período. Logo, dada a 

existência do período de mensuração, por ocasião das divulgações ao mercado, a alocação do 

preço de compra pode ser provisória até se transformar em alocação definitiva, no máximo 

após um ano da data de aquisição. 

Segundo Lopes e Martins (2005), o ágio (goodwill) corresponde ao residual do 

custo de aquisição de um negócio que extrapola o somatório dos valores justos dos ativos 

adquiridos e passivos assumidos por uma expectativa de que tais elementos, ao serem 

utilizados pela adquirente de forma combinada, renderão frutos futuros maiores do que o 

próprio valor justo daqueles elementos, tangíveis e intangíveis, o que justifica o sobrepreço. 

Torres (2015) assinala que a determinação do goodwill em caráter residual no 

processo de alocação do preço de compra não é totalmente aceita por acadêmicos e 

preparadores das informações financeiras, devido à preocupação com a relevância econômica 

do reconhecimento separado dos ativos intangíveis em relação ao goodwill. Isso porque a 

qualidade do processo de alocação do preço de compra não necessariamente se traduz em 

consequências comportamentais no mercado, já que a este interessam apenas a racionalidade 

do custo total da operação e a performance econômico-financeira da empresa combinada, e 

não tanto as grandezas de cada componente do preço. 

Os organismos normatizadores (standard-setters) alegam que o método de 

alocação do preço de compra (Purchase Price Allocation – PPA) aos ativos adquiridos e 

passivos assumidos é útil para os investidores, já que o conteúdo informativo desse método 

pode influenciar as decisões dos investidores acerca de alocação de capital, haja vista que o 

valor justo dos recursos subjacentes à contraprestação paga,  identificados no PPA, tem 

implicações para o valor, o prazo e o risco dos fluxos de caixa futuros (PAUGAM; ASTOLFI; 



17 
 

 
 

RAMOND, 2015). Tanto o Fasb quanto o Iasb entendem que, de maneira geral, as 

mensurações a valor justo fornecem aos usuários das demonstrações financeiras as 

informações sobre fluxos de caixa futuros, reduzindo a assimetria informacional entre eles e 

os gestores das firmas (TANCINI, 2017). 

No entanto, diversos estudiosos contestam o posicionamento normativo dos 

reguladores, e levantam questionamentos sobre a utilidade das informações fornecidas no 

PPA. As preocupações giram em torno da relevância do reconhecimento de ativos intangíveis 

separadamente do ágio (GARTEN, 2001; KANODIA; SAPRA; VENUGOPALAN, 2004; 

PENMAN, 2009) e da qualidade da mensuração do valor dos ativos intangíveis (BALL, 2006; 

SHALEV, 2009; SHALEV; ZHANG; ZHANG, 2013).  

Segundo Paugam, Astolfi e Ramond (2015), a dependência de estimativas 

subjetivas de valor justo presentes no PPA, além da possibilidade de imprecisão, sinaliza uma 

propensão à manipulação, que potencialmente reduz a qualidade informacional para os 

investidores. Ademais, os autores destacam que o conteúdo da informação sobre alocação do 

preço de compra pode ser negligenciado por investidores, pelo fato de o PPA ser considerado   

um mero compliance ex post das normas contábeis que chega tarde demais, e em razão de 

serem pouco confiáveis os métodos de avaliação usados na mensuração dos ativos intangíveis 

separados do goodwill. 

Por outro lado, Kimbrough (2007) defende os critérios de alocação do método de 

aquisição, apresentando evidências de que os investidores reagem negativamente a altos 

níveis de goodwill reconhecido, e positivamente no caso de intangíveis identificados 

separadamente do goodwill. Na opinião de Lee (2011), a mensuração dos ativos intangíveis 

pelos respectivos valores justos traz benefícios informacionais que superam os problemas de 

confiabilidade. Michelin (2008) contribui para enriquecer a discussão ressaltando que o 

processo de alocação do preço de compra a valor justo fornece informações relevantes sobre 

os fatores críticos de sucesso do negócio e obrigam os gestores a esclarecer os motivos pelos 

quais pagaram um determinado preço pela aquisição de um negócio.  

Nesse cenário, torna-se oportuna a investigação da value-relevance das 

informações contábeis resultantes da aplicação da norma que versa sobre operações de 

combinação de negócios, avaliando-se especificamente o conteúdo informacional do valor do 

goodwill e dos ativos intangíveis identificados  provenientes desses eventos econômicos, e 

que, de acordo com a literatura, são considerados recursos econômicos importantes adquiridos 
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e representam uma parcela significativa nas transações  (CHEN; KOHLBECK; WARFIELD, 

2008; DETZEN; ZÜLCH, 2012; SOUZA, 2015; TANCINI, 2017). 

Alguns estudiosos estrangeiros têm explorado a value-relevance do goodwill e dos 

ativos intangíveis identificados nas operações de combinação de negócios 

(BABOUKARDOS; RIMMEL, 2014; DAHMASH; DURAND; WATSON, 2009; 

GODFREY; KOH, 2001; HENNING; LEWIS; SHAW, 2000; JENNINGS et al., 1996; 

OLIVEIRA; RODRIGUES; CRAIG, 2010). Essas pesquisas apresentam, em geral, o 

consenso de que o goodwill é value-relevant, enquanto em relação aos ativos intangíveis os 

resultados não são conclusivos.  

No contexto nacional, a maioria dos estudos que abordam o tema “combinação de 

negócios” tem explorado os determinantes dos níveis de disclosure desse tipo operação, e em 

relação a estudos sobre value-relevance há uma grande escassez, destacando-se, apenas, a 

obra de Souza e Borba (2017), que investigaram, por exemplo,  a value-relevance do goodwill 

e dos ativos intangíveis identificados nas transações de combinações de negócios realizadas 

no período 2010-2013, sem observar o estágio da alocação do preço de compra no período de 

mensuração da combinação de negócio, se seria informação provisória ou definitiva; os 

autores investigaram a value-relevance avaliando a cotação das ações três meses após a data 

de encerramento do exercício.  

Assim, percebe-se que tem sido dada pouca atenção ao processo de alocação do 

preço de compra em que tais variáveis são reconhecidas e mensuradas. Desse modo, 

investiga-se se as informações fornecidas no PPA, especificamente o goodwill e os ativos 

intangíveis, são value-relevant ao longo do período de mensuração das operações de 

combinação de negócios, e se a value-relevance dessas variáveis aumenta no decorrer desse 

período. 

A pesquisa justifica-se pela ampliação dos estudos sobre a value-relevance da 

informação contábil, e contribui com o uso de variáveis representativas identificadas no 

método de alocação do preço de compra nos processos de aquisição de empresas. Isso posto, e 

considerando-se que há lacunas em relação a estudos dessas transações no Brasil, espera-se 

que este trabalho empírico contribua para enriquecer o ambiente acadêmico. 

Ademais, as pesquisas sobre value-relevance podem ser interessantes não só para 

a comunidade acadêmica, mas também para os reguladores contábeis. Dadas as controvérsias 

acerca da utilidade do PPA, espera-se como contribuição, ainda, que as evidências empíricas 

deste estudo proporcionem aos reguladores uma nova percepção acerca do impacto das 
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informações sobre a alocação do preço de compra no mercado de capitais. 

O estudo pode se justificar também devido à contemporaneidade e à importância 

do novo padrão de contabilização das operações de combinação de negócios no Brasil, o qual 

convergiu em aspecto tributário. As mudanças na legislação tributária brasileira (Lei nº 

12.973/2014) impactaram o aproveitamento fiscal advindo do ágio, e produziram efeitos nas 

operações de combinação de negócios a partir de 2015. 

O ágio pago nessas operações pode significar um benefício fiscal, na medida em 

que a empresa adquirente pode excluí-lo para fins de apuração do lucro tributável, reduzindo, 

assim, os tributos a pagar.  Desse modo, a perspectiva de aproveitamento fiscal do ágio pode 

interferir nas projeções de fluxos de caixa futuros e, consequentemente, na avaliação dos 

investidores. Portanto, como proposta inovadora, a presente pesquisa investiga a value-

relevance do goodwill considerando-se também sua perspectiva de benefício fiscal no futuro. 

1.2 Questão de pesquisa 

Com base na contextualização acima, a presente pesquisa procura responder ao 

seguinte questionamento: As informações fornecidas no processo de alocação do preço de 

compra, especialmente o goodwill e os ativos intangíveis identificados, ao longo do período 

de mensuração das operações de combinação de negócios, são value-relevant para o mercado 

de capitais brasileiro? 

1.3 Objetivo 

A partir da problemática levantada, o objetivo da pesquisa reside em investigar se 

as informações resultantes do processo de alocação do preço de compra, em especial o 

goodwill e os ativos intangíveis identificados, são value-relevant para o mercado de capitais 

brasileiro, e se esse processo, divulgado ao longo do período de mensuração da operação de 

combinação de negócios, incrementa a value-relevance. 

1.4 Estrutura da pesquisa 

O presente estudo foi estruturado em cinco capítulos, sendo que na parte 

introdutória são apresentados os principais aspectos da pesquisa, a justificativa para a sua 

realização, bem como as potenciais contribuições, o seu questionamento e o objetivo que a 

norteia. 
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O segundo capítulo apresenta o referencial teórico da pesquisa, dividido em dois 

segmentos. A princípio, aborda-se a relevância da informação contábil e aspectos acerca de 

estudos sobre value-relevance. Em seguida, discute-se o tema combinação de negócios. Para 

melhor entendimento do objeto de estudo, evidenciam-se as obras empíricas correlatas, e, por 

fim, são propostas as hipóteses da pesquisa, a fim de se responder ao questionamento que a 

norteia. 

O terceiro capítulo expõe a metodologia do estudo, com a classificação da sua 

tipologia, definição da população, da amostra e dos procedimentos utilizados para a coleta dos 

dados e operacionalização das variáveis, bem como o tratamento adotado para alcance do seu 

objetivo. 

 O quarto capítulo apresenta e analisa os resultados obtidos, à luz da literatura. O 

capítulo derradeiro explicita as principais conclusões do estudo e apresenta sugestões para 

pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo tem por propósito delinear a fundamentação teórica da pesquisa. 

Inicialmente, discute-se a relevância da informação contábil para o mercado de capitais, e na 

sequência apresentam-se aspectos sobre a contabilização de operações de combinação de 

negócios, objeto de análise do estudo sobre value-relevance desta pesquisa. Ademais, 

discutem-se estudos empíricos relacionados ao tema objeto de investigação, estabelecendo-se 

hipóteses em resposta à questão de pesquisa. 

2.1 Relevância da informação contábil e o mercado de capitais 

Este tópico tem por propósito apresentar os aspectos relacionados à qualidade e à 

relevância da informação contábil, destacando, ainda, perspectiva histórica da abordagem da 

informação. Em seguida, apresenta-se a fundamentação teórica de estudos sobre value-

relevance e, por fim, as premissas do modelo de Ohlson (1995) adotado nesta pesquisa. 

2.1.1 Abordagem da informação e sua perspectiva histórica 

Historicamente, a contabilidade se desenvolve de acordo com interesses e 

necessidades dos diversos usuários da informação contábil, como gestores, investidores, 

credores, governo e órgãos reguladores. Dentre esses grupos de usuários, o dos investidores 

destaca-se como um dos principais. 

De acordo com Barth (2015), a contabilidade deve ser responsável por fornecer 

informações de qualidade que deem suporte às decisões econômicas e à eficiente alocação de 

recursos. Segundo Beyer et al. (2010), a informação contábil tem duas funções principais nas 

economias de mercado: possibilita que acionistas e credores avaliem o retorno potencial das 

oportunidades de investimento (ex-ante ou função de valuation) e que esses usuários 

monitorem o uso do capital já investido (ex-post ou função de stewardship). 

A Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-

Financeiro cita que o  relatório contábil objetiva “fornecer informações contábil-financeiras 

acerca da entidade que reporta essa informação que sejam úteis a investidores existentes e em 

potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada de decisão 

ligada ao fornecimento de recursos para a entidade” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS, 2011a,  p. 7). Esses relatórios subsidiam os usuários das demonstrações 

contábeis na previsão de futuros fluxos de caixa da entidade e, em particular, a época e o grau 
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de certeza de sua geração (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2010, 

2011c).  

A mesma estrutura conceitual estabelece as características qualitativas da 

informação contábil-financeira, segregadas em duas categorias: características qualitativas 

fundamentais, como a relevância e a representação fidedigna, de forma que ela seja 

considerada útil; e características qualitativas de melhoria, como comparabilidade, 

verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS, 2011a).  

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999), a informação contábil se torna relevante 

quando é capaz de auxiliar os usuários a fundamentar suas decisões. Para tanto, ela precisa ter 

como atributo um valor preditivo ou um valor como feedback. O valor preditivo é a qualidade 

da informação que ajuda os usuários a aumentar a chance de prever corretamente o resultado 

de eventos passados ou presentes. O valor como feedback é o atributo da informação que 

ajuda os usuários a confirmar ou corrigir suas expectativas relacionadas à previsão. 

Na opinião de Scott (1997), a informação é considerada relevante quando for 

capaz de fazer a pessoa ou a empresa agir de forma diferente em função do conhecimento de 

um fato novo. Os atributos para qualificar a informação quanto à relevância estão associados 

aos interesses daquele que percebe a informação. 

Coelho (2007) ressalta que a utilidade da contabilidade depende do sinal 

informativo que ela fornece aos diversos agentes econômicos. No caso do mercado de 

capitais, o autor destaca a necessidade de informações para projeção de fluxos de caixa 

residuais futuros, ressaltando que o mercado precisa de insumos para a precificação das ações 

da empresa. 

Entretanto, nem sempre foi dada ênfase ao papel da contabilidade como provedora 

de informações para subsidiar o processo decisório. Antes, predominava a abordagem 

normativa, e, no final da década de 1960, foi dado início, pela contabilidade norte-americana, 

a uma abordagem baseada na informação, que ficou conhecida como information approach 

(LOPES; MARTINS, 2005).  

Segundo Coelho (2007, p. 23), “enquanto a abordagem normativa se baseia na 

busca da melhor técnica e vê a contabilidade como um corpo teórico próprio, técnico e neutro, 

a visão positiva opta por investigar as origens do modo de fazer contábil suportado por teorias 

econômicas”. 
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Até meados de 1960, na teoria contábil normativa, cujo avanço estava 

condicionado aos objetivos assumidos pelo pesquisador, o processo de verificação era lógico-

dedutivo. Naquele período, eram ainda escassas as análises empíricas voltadas para validar as 

teorias (KOTHARI, 2001). A contabilidade passava por sérias críticas, sobretudo quanto ao 

significado e utilidade das informações que gerava e quanto à forma de avaliação dessa 

utilidade. Alguns críticos defendiam que a pesquisa contábil normativa não era científica, e 

que a teoria então desenvolvida era estéril, pelo fato de suas proposições não serem testáveis 

(SANTOS; DIAS; DANTAS, 2014). 

Assim, naquele contexto os autores da teoria da contabilidade se dividiam entre os 

que entendiam que a abordagem normativa teria criado um arcabouço teórico que dava 

suporte à elaboração de relatórios financeiros úteis aos usuários e aqueles que defendiam uma 

abordagem positiva, por entender que as pesquisas realizadas até   então não eram úteis, já 

que a teoria existente evidenciava um mundo ideal para a contabilidade, sem explicar nem 

possibilitar a predição dos números contábeis (SILVA; NIYAMA; NORILLER, 2018). 

Ademais, por não haver consenso sobre um conjunto ideal de políticas contábeis, passou a ser 

questionada a utilidade da divulgação do lucro contábil nas demonstrações contábeis 

(KOTHARI, 2001). 

Dessa forma, a tradição normativa começou a ser substituída por uma abordagem 

de informação que rompeu a visão de mensuração e inaugurou o seu estudo como informação 

disponível para os usuários. Essa nova abordagem foi fortemente influenciada por dois 

modelos desenvolvidos pela economia financeira: o modelo da hipótese dos mercados 

eficientes (Efficient-Market Hypothesis – EMH) e o modelo de precificação de ativos 

financeiros (Capital Asset Princing Model – a CAPM) (LOPES, 2002). 

De acordo com a EMH, um mercado é eficiente quando a qualquer momento os 

preços dos títulos (ações) refletem completamente todas as informações disponíveis (FAMA, 

1970). Portanto, não seria possível obter ganhos anormais persistentes, já que uma nova 

informação refletida no preço estaria disponível para o mercado, que rapidamente se ajustaria. 

O modelo CAPM fornece uma estrutura teórica para a precificação de ativos com retorno 

incerto. O prêmio para induzir os investidores avessos ao risco a assumi-lo é proporcional ao 

risco não diversificável, que é medido pela covariância do Retorno sobre o Ativo (ROA) com 

o retorno da carteira de mercado (BOLLERSLEV; ENGLE; WOOLDRIDGE, 1988). 

Esses dois modelos forneceram a base para que os pesquisadores pudessem 

verificar como o mercado reage à informação emanada da contabilidade e também quão 
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eficiente é o mercado em termos de informação contábil (LOPES, 2002). Assim, iniciaram-se 

as pesquisas de relevância da informação contábil para o mercado de capitais. 

Assinalando o início dessas pesquisas, Ball e Brown (1968) investigaram a 

correlação entre a cotação das ações da empresa e o anúncio de seus resultados, encontrando 

uma associação entre o preço e o resultado contábil. Com esse estudo, foi possível perceber 

que as informações contábeis apresentam conteúdo informativo capaz de alterar as 

expectativas dos investidores, que é capturado por meio da variação no valor da ação da 

empresa (LIMA, 2010). Desse modo, estabeleceu-se que o resultado contábil fornece 

informações relevantes para o mercado de capitais, ou seja, ele é value-relevant. 

Destaque-se, também, o estudo de Beaver (1968), segundo o qual o preço e o 

volume das ações negociadas nas semanas próximas à divulgação das informações contábeis 

reagem fortemente à informação contábil.  Essa obra, junto com a de Ball e Brown (1968), 

tem sido a base para um grande número de estudos sobre value-relevance da informação 

contábil (LOPES, 2002; ALFARAIH, 2009).  

Circunstâncias semelhantes às que facilitaram o estudo de Ball e Brown (1968) 

também contribuíram para que Watts e Zimmerman (1990) revolucionassem a literatura 

contábil no final da década de 1970, com a formalização da abordagem positiva da 

contabilidade (KOTHARI, 2001). Watts e Zimmerman (1978; 1979) tornaram-se referência; 

os autores destacaram a importância de mudanças nas pesquisas na busca de produzir normas 

contábeis que dessem suporte aos relatórios financeiros, para que estes fornecessem 

informações úteis aos usuários, e estabeleceram uma abordagem que não oferece prescrições, 

mas, isso sim, procura explicar e predizer as práticas contábeis (WATTS; ZIMMERMAN, 

1986). 

Portanto, com o desenvolvimento da teoria positiva em economia, a hipótese de 

mercado eficiente e o modelo CAPM, tornaram-se possíveis os testes empíricos das práticas 

contábeis adotadas (LIMA, 2010). O estabelecimento dessas bases para a estruturação da 

abordagem positiva de pesquisa ajudou a intensificar os estudos que relacionavam a 

divulgação de informações contábeis (lucro e Patrimônio Líquido) com a variação da cotação 

das ações, com o objetivo de verificar se o conteúdo informacional das demonstrações 

contábeis era relevante para os usuários (LOPES; MARTINS, 2005). 
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2.1.2 Value-relevance 

Inseridas na área de pesquisa contábil baseada no mercado de capitais (Capital 

Market-Based Accounting Research – CMBAR), em que se investigam as relações entre 

mercado de capitais e relatórios contábil-financeiros, as pesquisas de value-relevance avaliam 

empiricamente se vem sendo atingido um dos objetivos das demonstrações financeiras:  

fornecer informações relevantes aos investidores, para que possam estimar o valor da empresa 

(BEISLAND, 2009). 

Segundo Beaver (2002), os  estudos sobre value-relevance  objetivam: (i) 

apresentar um quadro de definições acerca do papel das informações contábeis; (ii) fornecer 

uma teoria, podendo ser normativa (que prescreve normas) ou positiva (que estabelece 

hipóteses e previsões passíveis de teste); e (iii) fornecer evidências empíricas.  

Amir, Harris e Venuti (1993) foram os primeiros a empregar formalmente o termo 

value-relevance para descrever a associação entre as variáveis contábeis e a cotação das ações 

(BARTH; BEAVER; LANDSMAN, 2001). No Brasil, Schiehll (1996) foi o primeiro a 

investigar se a divulgação das demonstrações contábeis anuais e trimestrais das companhias 

abertas influenciava a cotação de suas ações. As evidências empíricas demonstraram ser 

relevante a divulgação dos números contábeis, devido a alterações significantes na cotação 

das ações. 

Outro estudo que merece destaque no Brasil é o de Lopes (2001).  Utilizando o 

modelo de Ohlson (1995), o autor investigou a relevância da informação contábil por meio da 

explicação marginal do retorno das ações e pelas variáveis contábeis lucro e Patrimônio 

Líquido. O estudo revelou que o Patrimônio Líquido é mais relevante do que o lucro para 

explicar o valor da firma. 

Barth, Beaver e Landsman (2001) definem variável contábil como value-relevant 

se ela tiver uma associação previsível com os valores de mercado das ações. Os autores 

também identificam que a condução de testes de value-relevance tem o propósito inicial de 

ampliar o conhecimento sobre a relevância e a confiabilidade das informações contábeis 

quando refletidas na cotação das ações. 

Francis e Schipper (1999) apresentam quatro interpretações para o construto 

value-relevance. A primeira delas baseia-se na premissa de que as informações contábeis 

antecipam os preços, por capturar o valor intrínseco das ações. A value-relevance seria então 

medida como os lucros anormais gerados a partir da implementação de regras contábeis. 

Parte-se da alegação de que não é a cotação das ações que reflete o valor intrínseco da 
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empresa, mas, sim, os números contábeis. Portanto, a informação contábil é considerada 

value-relevant quando os portfólios formados com base nela estiverem relacionados a 

retornos anormais. 

A segunda interpretação considera a informação contábil value-relevant quando 

contiver variáveis que possam ser utilizadas em um modelo de avaliação de empresas ou que 

contribua para facilitar a previsão dessas variáveis. Nessa perspectiva, a informação contábil é 

considerada value-relevant quando pode ser utilizada para se prever dividendos, fluxos de 

caixa e lucros. 

Na terceira interpretação, a informação contábil será considerada value-relevant 

quando for utilizada pelos investidores no processo de precificação. Nessa abordagem, a 

value-relevance é mensurada pela capacidade das informações contábeis de alterar o conjunto 

de informações disponibilizadas no mercado, levando os investidores a revisar suas 

expectativas e, consequentemente, a cotação das ações. Logo, a informação contábil será 

value-relevant se puder ser usada pelos investidores no processo de precificação. Em outras 

palavras, essa interpretação implica que a relevância da informação contábil é medida em 

termos de "notícias", em que as informações são value-relevant ao levar os investidores a 

revisar suas expectativas. Essa interpretação baseia-se em associações estatísticas entre 

informações contábeis e a cotação ou retorno das ações.  

Na quarta interpretação, também baseada na associação estatística entre variáveis 

contábeis e variáveis de mercado, geralmente em períodos longos, Francis e Schipper (1999) 

destacam que a value-relevance é mensurada pela capacidade das demonstrações contábeis de 

incorporar ou resumir informações que, independentemente da origem, afetem a cotação das 

ações. 

Nesta última abordagem, a contabilidade é vista como um instrumento para 

mensuração, e não se pressupõe que os investidores estejam efetivamente utilizando as 

informações contábeis em suas decisões, ou que elas sejam tempestivas. O foco dessa 

abordagem se baseia na noção de que, se uma informação contábil (ou variável contábil) tem 

associação com os valores de mercado, então ela captura ou agrega dados que são utilizados 

pelos agentes do mercado para determinar cotações ou retornos (LIMA, 2010).   

Dentre as quatro interpretações apresentadas por Francis e Schipper (1999), o 

presente estudo se alinha com a terceira, já que o estudo se propõe  investigar a relevância das 

informações contábeis decorrente do processo de alocação do preço de compra nas operações 

de combinação negócios (valor do goodwill e de ativos intangíveis identificados) por ocasião 
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das divulgações ao mercado, enquanto a alocação do preço de compra é preliminar até se 

tornar definitiva.  

Segundo Beaver (2002), a fundamentação teórica da pesquisa sobre value-

relevance baseia-se na combinação de uma teoria de avaliação (valuation ou avaliação 

econômica de empresas) com argumentos contábeis (geralmente originados da norma contábil 

em vigor) que possibilitam ao pesquisador uma previsão da relação entre variáveis contábeis e 

valor de mercado da firma. 

O autor cita os três principais tipos de modelo de avaliação: enfoque apenas no 

lucro (valor da empresa como valor presente do lucro futuro permanente), abordagem de 

balanço patrimonial e o modelo de Feltham-Ohlson, no qual o valor da empresa é uma função 

linear do valor do Patrimônio Líquido e do valor presente dos lucros anormais esperados. Esse 

modelo combina a abordagem de valor contábil (book value) e ganhos (earnings approach), 

em que têm-se apoiado fortemente os estudos sobre value-relevance.  

Contudo, o pressuposto de avaliação é somente uma parte da fundamentação, já 

que os estudos de value-relevance incorporam argumentos contábeis para prever a relação 

entre variáveis contábeis e valores de mercado, conforme já destacado. Por exemplo, as 

previsões de como os instrumentos financeiros serão precificados em uma equação de 

avaliação baseiam-se em argumentos conceituais sobre relevância e confiabilidade do valor 

justo em relação aos custos históricos (BEAVER, 2002). Outro exemplo é o estudo de 

Kimbrough (2007), que investigou a relevância das informações relacionadas à alocação do 

preço de compra das operações de combinação de negócios baseado na alegação do Fasb de 

que tais informações são úteis para os investidores, pois fornecem dados sobre os fluxos de 

caixa futuros, reduzindo a assimetria informacional entre os usuários. 

Barth, Beaver e Landsman (2001) assinalam que embora usem modelos de 

valuation (avaliação econômica de empresas), os estudos sobre value-relevance são 

desenhados para avaliar se uma seleção de variáveis contábeis específicas reflete a 

informação que é usada pelos investidores na avaliação da empresa. Portanto, os estudos não 

pretendem estimar o valor da firma, pois as equações estimadas não contemplam todas as 

variáveis capazes de explicar o valor atual de uma empresa. 

Ainda segundo esses autores, os modelos utilizados nos testes de value-relevance 

adotam uma análise de regressão como teste estatístico, e partem da premissa de eficiência do 

mercado de capitais (hipótese de mercado eficiente). Os testes estatísticos geralmente focam 

nos coeficientes das variáveis contábeis na equação de estimação. Alguns estudos testam se o 
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coeficiente da variável contábil estudada é significantemente diferente de zero; outros testam 

se o coeficiente da variável contábil estudada difere dos coeficientes de outras variáveis 

reconhecidas nos relatórios financeiros; e um terceiro grupo de estudos testa se o coeficiente 

da variável contábil difere do seu coeficiente teórico baseado em um modelo de valuation. 

Da mesma forma, Beisland (2009) assinala que a metodologia dos testes de value- 

relevance inclui tipicamente análise de regressão; quando a questão a ser investigada é se a 

informação contábil afeta o valor de mercado, avalia-se o coeficiente da variável de interesse 

na equação de regressão; mas quando a pergunta de pesquisa envolve a variação de valor, 

estuda-se o poder explicativo do modelo de regressão. O poder explicativo do modelo 

utilizado, ou simplesmente R², é uma medida de value-relevance. R² é uma medida do quanto 

a variação nos preços ou nos retornos é explicada pelas variáveis contábeis analisadas. 

Holthausen e Watts (2001) propuseram uma classificação dos estudos sobre 

value-relevance em três categorias. A primeira delas reúne os “estudos de associação 

relativa”, que verificam a associação entre preço ou retorno das ações e variáveis contábeis, 

geralmente antes e depois de mudanças de normas contábeis definidas pela legislação. Em 

geral, esses estudos comparam as diferenças verificadas nos coeficientes de regressão (R²) 

calculados com base em informações contábeis de uma norma já existente, com informações 

contábeis decorrentes de uma nova norma. As informações que possuírem um coeficiente R² 

superior ao das demais serão mais relevantes para definir o valor da ação. 

A segunda categoria compreende os “estudos de associação incremental”, que 

investigam se determinadas informações de interesse explicam o preço ou o retorno das ações, 

considerando-se outras variáveis especificadas. Uma informação contábil é considerada 

value-relevant quando o seu coeficiente estimado da regressão for significantemente diferente 

de zero. 

A terceira e última categoria diz respeito aos “estudos de conteúdo informacional 

marginal”, os quais avaliam se um dado contábil específico agrega informação para um 

conjunto de investidores. No caso de variação na cotação das ações, constituem evidências de 

value-relevance da informação contábil. 

Nesse contexto, a presente pesquisa identifica-se com a categoria de estudos de 

associação incremental, ao procurar verificar se o goodwill e ativos intangíveis identificados 

nas operações de combinação de negócios podem explicar a cotação das ações; e também com 

a categoria de estudos de conteúdo informacional marginal, ao procurar avaliar o incremento 

na value-relevance por ocasião da divulgação da alocação do preço de compra, ao longo do 
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período de mensuração dessas operações. 

Diante do exposto, é possível afirmar que o principal aspecto do desenho de 

pesquisa de value-relevance constitui a escolha do modelo de valuation que será utilizado nos 

testes. De acordo com Garcia (2018), para se implementar o modelo escolhido, o próximo 

passo na pesquisa consiste na definição se o teste será feito em relação ao valor de mercado 

propriamente dito ou em relação às variações no preço ou retorno das ações. Segundo Barth, 

Beaver e Landsman (2001), a adoção do preço ou do retorno das ações depende do modelo 

econométrico empregado no estudo. Esses autores assinalam que a principal diferença entre 

os estudos que examinam níveis de preços e aqueles que avaliam variações nos preços é que o 

primeiro grupo está interessado em determinar o que é refletido no valor das empresas, 

enquanto ao segundo interessa determinar o que é refletido nas variações de valor que 

ocorrem em períodos específicos. 

Barth, Beaver e Landsman (2001) destacam que os modelos utilizados na maioria 

dos estudos sobre value-relevance baseiam-se em Ohlson (1995) e nos seus refinamentos 

posteriores (FELTHAM; OHLSON, 1995, 1996; OHLSON, 1999, 2000).  

Além de oferecer uma representação descritiva da contabilidade e do processo de 

avaliação de empresas, o modelo de Ohlson (1995) vem estimulando um crescente conjunto 

de pesquisas que examina a ligação entre valor de mercado da empresa e valores reconhecidos 

e divulgados nos relatórios contábeis (DALMÁCIO et al., 2011). A partir dessa estrutura 

conceitual, alguns estudos procuram avaliar o poder explicativo incremental da cotação das 

ações, a partir da inserção de novas variáveis no modelo. Segundo Coelho (2007), com a 

formalização e aplicação desse modelo em pesquisas empíricas, a pesquisa positiva atingiu o 

estado da arte. 

2.1.3 O modelo de Ohlson  

O modelo de Ohlson (1995) sugere que o valor de mercado do patrimônio de uma 

entidade é função de variáveis contábeis atuais e futuras e de outras informações que afetarão 

os resultados contábeis no futuro, estabelecendo-se, assim, uma ligação entre lucro contábil, 

Patrimônio Líquido e valor da empresa (IUDÍCIBUS; LOPES, 2008).  

Para tanto, o modelo depende de três premissas: (i) o modelo de desconto de 

dividendos define o valor da empresa como o valor presente da expectativa dos dividendos 

futuros; (ii) assume-se a relação do lucro limpo (clean surplus relation), em que os 

dividendos reduzem o valor contábil mas não afetam os ganhos atuais; e (iii) assume-se um 
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modelo linear com comportamento estocástico para o resultado anormal. O modelo satisfaz 

muitas propriedades interessantes e fornece um benchmark quando se demonstra como o 

valor de mercado se relaciona com dados contábeis e com outras informações (OHLSON, 

1995). 

A primeira premissa estabelece que o valor de uma empresa é o valor presente dos 

dividendos futuros esperados a serem pagos aos acionistas, descontados a uma taxa de 

retorno. O modelo de desconto de dividendos considera que a taxa de juros é não estocástica, 

as crenças e expectativas são homogêneas e os indivíduos são neutros em relação ao risco 

(LIMA, 2008).  Dessa forma, tem-se a seguinte equação: 

 

                                              (Equação 1) 

 

Em que:  

valor de mercado do Patrimônio Líquido no tempo t;  

dividendo líquido pago no tempo t 

taxa livre de risco ( +1) 

 operador matemático que expressa o valor esperado da variável 

A segunda premissa do modelo de Ohlson (1995) destaca que todas as transações 

que causam alterações no Patrimônio Líquido devem transitar pelas contas de resultado, 

exceto aquelas realizadas com os sócios. Desse modo, o Patrimônio Líquido se alterará de um 

período para o outro exclusivamente no que se refere ao resultado não distribuído como 

dividendo. Dessa forma, tem-se que: 

 

yt  = yt −1 +xt −dt                                                      (Equação 2) 

 

Em que:  

yt = Patrimônio Líquido na data t 

yt-1 = Patrimônio Líquido na data t-1 

xt = resultado líquido do exercício no período t 

dt = dividendo líquido pago no tempo t 

Trata-se do conceito de Clean Surplus Relation (CSR), ou seja, relação de lucro 

limpo, que possibilita o estabelecimento de uma forma de avaliar a firma a partir de dados 
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contábeis, sem considerar os dividendos e considerando todos os incrementos de Patrimônio 

Líquido, mesmo que não transitem pela Demonstração do Resultado do Exercício. Ohlson 

(1995) aplica a relação de lucro limpo para expressar o valor da empresa em termos de ganhos 

esperados futuros e valores contábeis, em vez de uma sequência de dividendos esperados. 

O modelo também destaca o conceito de lucro anormal. A variável “ganho 

anormal” é definida como o valor dos ganhos atuais menos a taxa livre de risco multiplicada 

pelo valor do Patrimônio Líquido do início do período, ou seja, ganhos menos uma taxa pelo 

uso do capital (OHLSON, 1995). Desse modo, tem-se que: 

                                            (Equação 3) 

 

Em que:  

 resultado anormal na data t 

Rf = taxa livre de risco (mais uma unidade), isto é, 1+ rf, na data t 

Considerando-se a expressão matemática do cálculo do resultado anormal e a 

restrição de excedente limpo, o valor de mercado do Patrimônio Líquido de uma entidade 

(Equação 1) pode ser assim representado: 

 

                                      (Equação 4) 

 

Dessa forma, a Equação 4 expressa que o valor de mercado do Patrimônio 

Líquido de uma entidade, ao final do período t, é igual ao valor contábil do Patrimônio 

Líquido ao final desse mesmo período t mais o valor presente dos lucros residuais (anormal) 

esperados. Portanto, os lucros anormais esperados definem o valor de mercado da entidade, na 

forma como os dividendos o definem. 

O modelo pode ser considerado em duas partes: uma medida contábil do capital 

investido e uma medida dos resultados residuais esperados, os quais correspondem aos 

valores presentes dos fluxos de resultados econômicos futuros ainda não incorporados ao 

Patrimônio Líquido corrente, haja vista que ainda não foram realizados. 

Segundo Iudícibus e Lopes (2008), o sucesso do modelo de Ohlson (1995) 

implicou a revitalização dos lucros anormais no processo de mensuração do valor da empresa.  

Na opinião de Aguiar e Coelho (2008), a principal vantagem desse modelo, e que o torna 

atraente para pesquisas empíricas, é que o valor da firma pode ser estimado por meio do lucro 

residual (anormal).  
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Segundo Ohlson (1995), considerando-se que o modelo de valor presente dos 

dividendos esperados e a relação de excedente limpo implicam que o valor de mercado é igual 

ao valor contábil mais o valor presente dos lucros anormais esperados futuros, a análise de 

avaliação pode se concentrar na previsão de lucros anormais no lugar de dividendos.  

Dessa forma, o foco se altera para a modelagem do comportamento futuro dos 

lucros anormais. Entretanto, devido ao conservadorismo da contabilidade, os resultados 

contábeis não refletem todas as informações disponíveis para o mercado, mas somente as que 

implicam despesas incorridas e receitas efetivas. Os lucros anormais futuros dependem de 

informações, principalmente daquelas que não afetam os resultados correntes, mas que 

afetarão os resultados futuros (IUDÍCIBUS; LOPES, 2008). 

Assim, chega-se na terceira premissa, que consiste em incluir no modelo a 

dinâmica das informações lineares. Na sequência, define-se um sistema de equações lineares 

que expressa o processo estocástico da evolução temporal dos resultados anormais e da 

variável “outra informação”, conforme segue: 

 

                                         (Equação 5) 

 

Os lucros anormais são dados em função de lucros anormais de período anterior 

mais o valor da informação vt que é disponível em t, e que ainda não afetou o lucro contábil 

corrente, mas afetará o lucro contábil de períodos posteriores; ou seja, seguem um processo 

autorregressivo. A informação vt é função somente de informações de períodos anteriores, e 

que, portanto, são independentes (IUDÍCIBUS; LOPES, 2008). Trata-se, assim, da 

informação acerca dos resultados futuros já conhecidos pelo mercado, mas não reconhecidos 

pela contabilidade (LIMA, 2010). 

O termo ω é o parâmetro de persistência do resultado anormal, previsto para  se 

localizar  no intervalo  0 ≤ ω < 1; γ é o parâmetro de persistência das outras informações com 

previsibilidade  de  se posicionar no intervalo  0 ≤ γ < 1; esses dois parâmetros (ω e γ) são 

determinados, de forma exógena ao modelo, pelo ambiente econômico da entidade e pelos 

princípios contábeis por ela adotados; ε1t e ε2t são os termos de erro, e possuem média 

esperada nula (OHLSON, 1995). 

Dadas as premissas ora discutidas, tem-se a seguinte função linear de avaliação 

que caracteriza o modelo de Ohlson (1995): 
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                                          Equação (6) 

 

Em que:   

Pt = valor da firma 

yt = Patrimônio Líquido na data t 

 = lucros anormais no período t 

outras informações no tempo t 

ω e γ = são dados pela Equação 5, e representam parâmetros de persistência dos processos 

estocásticos das equações. 

Portanto, de acordo com a Equação 6, o valor de mercado de uma empresa é igual 

ao seu valor contábil ajustado pela (i) rentabilidade corrente medida pelos ganhos anormais e 

(ii) por outras informações que modificam a previsão de sua rentabilidade futura (OHLSON, 

1995). 

 Segundo Ball e Brown (1968), a contabilidade incorpora diversos componentes na 

geração do conjunto de informações, e, como consequência, o lucro líquido compreende um 

agregado desses componentes, que não são homogêneos.  Sabe-se, porém, que o lucro líquido 

não incorpora toda a informação capaz de incrementar mudança nas expectativas, alterando o 

comportamento do tomador de decisões (BEAVER, 1968), e, assim, impactando a avaliação 

da firma. 

Em seu modelo de avaliação, Ohlson (1995) não especifica quais eventos 

relevantes podem compor “outras informações”, mas, ao considerá-los, reconhece existir um 

conjunto de informações capaz de afetar o valor da firma não apurado pelo método contábil, 

haja vista que esse conjunto de informações está disponível para o mercado, e pode alterar as 

expectativas do investidor (BALL; BROWN, 1968; BEAVER, 1968). 

Na avaliação de Santos e Coelho (2018), essas informações de caráter prospectivo 

não são incorporadas ao lucro contábil do período, mas, à medida que se realizam, integram o 

lucro em períodos futuros, explicando lucros residuais.  

Assim, essas “outras informações” captariam toda informação não contábil usada 

na previsão de lucros anormais futuros (OHLSON, 1995), podendo ser, inclusive, dados 

relacionados à alocação do preço de compra de uma operação de combinação de negócios em 
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que são reconhecidos ativos intangíveis identificados e o goodwill da transação, que 

representam a expectativa de geração de caixa futura, mas que ainda podem não ter afetado o 

lucro corrente. 

De acordo com Lopes (2002), “outras informações” resumiriam, assim, eventos 

relevantes que ainda terão impacto nas demonstrações financeiras, sendo que esse conjunto de 

informações impacta o lucro residual futuro, sem depender dos lucros residuais do passado. 

O modelo de Ohlson (1995) também define equações que expressam o valor de 

mercado no tocante ao lucro contábil em vez do lucro anormal (IUDÍCIBUS; LOPES, 2008). 

Segundo Lima (2010), essa forma de expressão indica que o modelo de avaliação pode ser 

visto como uma média ponderada do modelo de Patrimônio Líquido e do modelo de 

lucro. Além disso, o autor cita que segundo Easton (1999) e Easton e Sommers (2003), 

tal equação é considerada a fundamentação teórica de muitos estudos que investigam a 

associação entre variáveis contábeis e preço. Esses estudos utilizam-se do seguinte 

modelo, considerado modelo de preço: 

 

                              (Equação 7) 

  

Em que:   

Pt = valor da firma 

yt = Patrimônio Líquido no fim do período t 

xt = lucro contábil do período t 

termo de erro 

Assim, considerando-se que o valor de mercado é uma função de variáveis 

contábeis, os estudos sobre value-relevance levam em conta o uso de regressões lineares 

para estabelecer se uma informação contábil específica (por exemplo, lucro ou 

Patrimônio Líquido) é significativamente correlacionada com o valor de mercado da 

empresa (LIMA, 2010). 

2.2 Combinações de negócios 

Com o propósito de contextualizar o conteúdo informacional decorrente do 

processo de reconhecimento e mensuração das operações de combinação de negócios, o 

presente tópico apresenta um breve histórico da contabilização de operações de combinação 
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de negócios, uma síntese dos principais itens da norma contábil em vigor e aspectos acerca da 

alocação do preço de compra, com ênfase no goodwill e nos ativos intangíveis identificados.  

2.2.1 Perspectiva histórica da contabilização das operações de combinação de negócios e a 

norma NBC TG 15 (R4) 

Uma operação de combinação de negócios constitui o ato de unir entidades ou 

negócios independentes em uma única entidade obrigada a reportar informações financeiras 

(BARROS; RODRIGUES, 2014). Por meio dela, um adquirente obtém o controle de um ou 

mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação (COMITÊ DE 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2011b).  

O fenômeno “combinação de negócios” surgiu por volta de 1890, nos Estados 

Unidos, com o aparecimento dos trustes (RODRIGUES, 2003). Com o advento das 

sociedades multinacionais na década de 1930, esse processo ampliou-se acentuadamente. ,  

Com a proliferação de sociedades anônimas nos anos 1950, surgiram diversas concentrações 

econômicas mais complexas (BARROS, 2012).  

Com o passar dos anos, aumentou o número de concentrações, tendo-se em conta 

a reestruturação das empresas, a busca pela competitividade internacional, a permanente 

mutação dos mercados, a necessidade de grandes investimentos para garantir maior 

participação no mercado e o crescimento do volume de capitais das sociedades constituídas 

(ANTUNES, 2005). 

A primeira orientação sobre a contabilização de operações de combinação de 

negócios, a ARB 43 – Business Combinations, foi emitida nos Estados Unidos em 1940. Essa 

norma autorizava a utilização do método de aquisição e do método de comunhão de 

interesses; este último obrigava a eliminação do goodwill pago nas operações de combinação 

de negócios contra o Patrimônio Líquido, não existindo nem a figura do impairment nem a 

amortização do goodwill; com a aplicação desse método, o goodwill não afetava o lucro da 

empresa. Por outro lado, se a transação fosse contabilizada pelo método da aquisição, o 

goodwill era amortizado em até quarenta anos (TANCINI, 2017). 

No sentido de estabelecer normas de contabilidade adequadas à nova realidade 

econômica mundial, em especial no que tange aos processos de concentração de atividades 

empresariais decorrentes da internacionalização e globalização dos negócios, na década de 

1970 foi criado nos Estados Unidos o Fasb (BARROS, 2012). Na mesma década foi instituído 

na Europa o International Accounting Standards Committee (Iasc), atualmente International 
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Accounting Standards Board (Iasb), com o objetivo de formular e publicar de forma 

totalmente independente um novo conjunto de normas contábeis que pudesse ser 

mundialmente aceito (BARROS; RODRIGUES, 2014). 

Com a emissão das normas internacionais SFAS 141 e 142 pertinentes a 

operações de combinação de negócios (FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS 

BOARD, 2001), o método de aquisição tornou-se mandatório para todas as aquisições. No 

âmbito das normas do Iasb, foi emitida a norma IFRS 3 – Business Combinations 

(INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, 2014), que surgiu a partir de 

um projeto que tinha por objetivos principais aumentar a qualidade da contabilização de 

operações de combinação de negócios e alcançar a convergência internacional. 

No Brasil, o apoio governamental à concentração de empresas teve início na 

década de 1970, mediante concessão de incentivos às fusões e incorporações (BARROS; 

RODRIGUES, 2014). Já a primeira regulação sobre a contabilização de operações de 

combinação de negócios deu-se por meio da Lei nº 6.404 (BRASIL, 1976), que em sua versão 

original determinava que os investimentos societários fossem reconhecidos pelo custo de 

aquisição, atualizado monetariamente (TANCINI, 2017).  

Posteriormente, o governo baixou o Decreto-Lei nº 1.598 (BRASIL, 1977) que 

alterou a legislação do imposto sobre a renda, detalhando diversos procedimentos já previstos 

na Lei nº 6.404 (BRASIL, 1976), inclusive o registro das aquisições de participação 

societária. De acordo com o citado decreto, o tratamento exigia o desdobramento do 

excedente do custo da aquisição em relação ao Patrimônio Líquido  da empresa adquirida em: 

i) valor de mercado de bens do Ativo registrado na contabilidade da coligada ou controlada; 

ii) valor da rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão de resultados nos 

exercícios futuros; e iii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. 

Com a edição da Lei nº 11.638 (BRASIL, 2007), as normas contábeis brasileiras 

passaram a ser editadas segundo os padrões internacionais de contabilidade (art. 155, § 5º da 

Lei nº 6.404/1976). Com a aprovação da NBC T 19.23 – Combinação de Negócios, pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC n° 1.175, de 24/07/2009, e 

atualmente designada NBC TG 15 – Combinação de Negócios, as práticas contábeis para 

combinações de negócios alinharam-se à IFRS 3 – Business Combinations. Posteriormente, o 

tratamento foi também parcialmente adotado para fins fiscais, após a promulgação da Lei nº 

12.973 (BRASIL, 2014).  

A norma NBC TG 15 (R4) tem por objetivo aumentar a relevância, a 
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confiabilidade e a comparabilidade das informações que a entidade inclui em suas 

demonstrações contábeis acerca de combinações de negócios e sobre seus efeitos. Para tanto, 

a NBC TG 15 (R4) (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2011, p. 2) estabelece 

princípios e exigências da forma como o adquirente: 

 

(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos identificáveis adquiridos, os 

passivos assumidos e as participações societárias de não controladores na adquirida; 

(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill adquirido) da 

combinação de negócios ou o ganho proveniente de compra vantajosa; e  

(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para possibilitar que os usuários das 

demonstrações contábeis avaliem a natureza e os efeitos financeiros da combinação de 

negócios. 

 

A NBC TG 15 (R4) (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2011, p. 

19) também define negócio como “um conjunto integrado de atividades e ativos capaz de ser 

conduzido e gerenciado para gerar retorno, na forma de dividendos, redução de custos ou 

outros benefícios econômicos, diretamente a seus investidores ou outros proprietários, 

membros ou participantes”. 

Conforme já destacado, a entidade deve contabilizar cada combinação de negócios 

mediante aplicação do método de aquisição, que exige, basicamente, a identificação do 

adquirente, a determinação da data de aquisição, o reconhecimento e mensuração dos ativos 

identificados e identificáveis adquiridos, dos passivos assumidos e das participações 

societárias de não controladores na adquirida e, por fim, o reconhecimento e mensuração do 

ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa 

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2011). 

De acordo com a citada norma, os ativos adquiridos e os passivos assumidos em 

uma operação de combinação de negócios devem ser mensurados a valor justo na data de 

aquisição. A data de aquisição é aquela em que é obtido o controle ou a influência 

significativa sobre a empresa adquirida, indicando a data-base da apuração do valor justo do 

acervo líquido; e o goodwill ou ganho proveniente de compra vantajosa é, em linhas gerais, a 

resultante da diferença entre o custo de aquisição e o valor justo dos ativos líquidos adquiridos  

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2011). 

Ou seja, por esse modelo o comprador contabiliza os ativos e os passivos da 

empresa investida pelos seus respectivos valores justos, e não mais por saldos contábeis ali 

registrados, e o goodwill, por sua vez, passa a ser a parcela do custo de aquisição que não foi 

individualmente identificada. 

A norma estabelece também (item 45) o chamado “período de mensuração”, e 
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ressalta que a cada período de divulgação a empresa adquirente deve apresentar a alocação do 

preço de compra, mesmo que de forma preliminar. O período de mensuração consiste no 

tempo transcorrido entre a data da aquisição e aquela em que o adquirente obtém as 

informações sobre fatos e circunstâncias existentes na data da aquisição sobre o investimento 

adquirido, ou quando ele concluir que não podem ser obtidas informações adicionais. 

Entretanto, esse período não pode exceder a um ano. Segundo a norma, o período de 

mensuração constitui um tempo razoável para que a empresa adquirente obtenha as 

informações necessárias para identificar e mensurar todos os componentes exigidos pelo 

método de aquisição. 

Durante o período de mensuração, o adquirente deve ajustar retrospectivamente os 

valores provisórios reconhecidos na data da aquisição, para refletir a obtenção de qualquer 

nova informação relativa a fatos e circunstâncias existentes na data da aquisição, a qual, se 

conhecida naquela data, teria afetado a mensuração dos valores reconhecidos. Do mesmo 

modo, deve reconhecer os ativos e os passivos adicionais de maneira retrospectiva quando 

uma nova informação for obtida nas mesmas condições, resultando no reconhecimento desses 

ativos e passivos naquela data (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2011). 

Assim,  o período de mensuração tem a função de proporcionar que a empresa 

adquirente tenha acesso a outras informações e dados que não foram examinados ou 

considerados antes do fechamento do negócio, e, dessa maneira, proceda aos ajustes 

necessários na alocação do preço de compra, o que implica  mudança na mensuração inicial 

de ativos adquiridos, incluindo ativos intangíveis identificados, passivos assumidos e, 

consequentemente, o goodwill da operação.  

2.2.2 Alocação do preço de compra (método de aquisição) e o reconhecimento de goodwill e 

ativos intangíveis identificados 

No presente tópico, discutem-se aspectos relacionados ao método de aquisição, 

apontando-se controvérsias sobre sua utilidade para os investidores. 

Nas operações de combinação de negócios, conforme já exposto, quando uma 

parcela do valor atribuído ao negócio foi paga pela entidade adquirente, que geralmente 

excede os valores justos dos ativos líquidos adquiridos e dos passivos assumidos, tal valor é 

representado por ativos intangíveis adquiridos reconhecidos nas operações, os quais podem 

ser identificados ou não identificados. Esses ativos são mensurados e reconhecidos a partir da 

aplicação do método de aquisição. 
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O ativo intangível é definido pelo CPC 04 – R1 – Ativo Intangível como “um 

ativo não monetário identificável e sem substância física” (COMITÊ DE 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2010, p. 6). São exemplos de ativos intangíveis as 

marcas, patentes, gastos com propaganda, reputação e imagem. A definição de ativo 

intangível exige que ele seja identificável, e para atender a esse critério o ativo deve ser 

separável, ou seja, que possa ser negociado separadamente da entidade, ou deve resultar de 

direitos contratuais ou outros direitos legais (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS, 2011b). 

Caso o ativo adquirido não atenda aos itens referentes à definição estabelecidos 

pelo  CPC 04 (R1), ele passa a fazer parte do goodwill, o qual é conceituado como “um ativo 

que representa benefícios econômicos futuros resultantes dos ativos adquiridos em 

combinação de negócios, os quais não são individualmente identificados e separadamente 

reconhecidos”  (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2011b, p. 21). Dessa 

maneira, o goodwill é um intangível não identificável. 

Ressalte-se que é possível segregar dois tipos de goodwill: aquele gerado 

internamente, decorrente, por exemplo, de gastos com treinamento e propaganda, cujo 

reconhecimento não é aceito pelos órgãos reguladores, dentre várias razões, devido à falta de 

confiabilidade na sua mensuração; e aquele adquirido em combinações de negócios 

(TANCINI, 2017). 

O goodwill decorrente de combinações de negócios é tratado pela contabilidade 

como um resíduo, representando a diferença entre o valor de ativos e passivos identificados e 

avaliados a valor justo e o valor conferido ao negócio. Segundo Nakayama e Salotti (2014), 

estão inclusos no valor do goodwill os ativos intangíveis não identificados, um sobrepreço e 

uma expectativa de rentabilidade futura. 

O goodwill é conceituado pela literatura contábil como “o montante de lucros 

futuros esperados acima da rentabilidade normal de uma empresa, mensurado pela diferença 

entre o valor da empresa e o seu Patrimônio Líquido avaliado a valores de mercado” 

(MARTINS et al., 2010, p. 3). É o valor correspondente à capacidade de geração anormal de 

lucros que não é devida a nenhum fator, seja ele tangível ou intangível, que possa ter vida 

própria se negociado individualmente (LOPES; MARTINS, 2005). 

Segundo Monobe (1986), o goodwill, em sua natureza, é um valor decorrente da 

expectativa de lucros futuros e da contribuição atribuível aos ativos não identificados e/ou não 

contabilizados, bem como a subavaliação dos ativos e até métodos de mensuração. É um valor 
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residual atribuível à existência de administração eficiente, processos industriais e patentes, 

localização ótima, recursos humanos excelentes, efetividade da propaganda, condições 

financeiras privilegiadas e grau de sinergia, dentre vários fatores importantes para a empresa 

mas não contemplados pela contabilidade, devido à dificuldade de sua mensuração. 

Segundo Iudícibus (2004, p. 234), “o goodwill não deixa de ser aquele algo a mais 

pago sobre o valor de mercado do Patrimônio Líquido das entidades adquiridas a refletir uma 

expectativa de lucros futuros em excesso de seus custos de oportunidade”.  

A literatura tem destacado alguns elementos incorporados no goodwill 

(CHURYK, 2005; HENNING; LEWIS; SHAW, 2000; MICHELIN, 2008; MONTIEL; 

LAMAS, 2007), quais sejam: i) capacidade da empresa adquirente para, a partir dos seus 

ativos líquidos, obter retornos superiores ao obtido pelos ativos individualmente considerados, 

ou seja, lucros anormais; ii) sinergias em decorrência da inserção da empresa adquirida no 

portfólio da  adquirente: know-how dos colaboradores, localização das filiais e rápido serviço 

aos clientes, processos de negócio e cultura empresarial; iii) excesso de preço pago pela 

obtenção de vantagens únicas no processo de aquisição; e iv) erros no reconhecimento e 

mensuração do valor justo dos ativos, passivos e passivos contingentes. 

Proposta por Rodrigues (2003), a Teoria da Desagregação do Goodwill 

desmembrou o valor do goodwill em três componentes gerais: questões de mensuração – 

abarcando a revalorização de ativos e passivos e o reconhecimento de alguns desses 

elementos; presença de intangíveis em várias áreas e efeitos-sinergia; e as capacidades 

negociais. 

Desse modo, importa compreender os motivos inerentes à atribuição de um preço 

de aquisição superior ao valor justo atribuído aos ativos e passivos adquiridos nas operações 

de combinação de negócios, na medida em que o goodwill e os demais ativos intangíveis 

identificados e reconhecidos oferecem conteúdo informacional que pode ser relevante para o 

usuário. 

Nas definições apresentadas, o goodwill está associado à expectativa de lucros 

futuros, e a prospecção desses lucros futuros está associada a um conjunto de fatores não 

contemplados nas informações contábeis. Com o evento econômico da combinação de 

negócios, é possível conhecer esses elementos. 

No Brasil, a discussão em torno da contabilização das combinações de negócios 

envolve também características de natureza tributária. No sentido de estabelecer os efeitos 

tributários das alterações contábeis decorrentes da harmonização com as normas 
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internacionais, foi editada a Lei nº 12.973 (BRASIL, 2014), que, no tocante ao tratamento 

fiscal das combinações de negócios, convergiu com a norma contábil, gerando impactos na 

determinação do ágio para fins de benefício fiscal.  

Essa lei introduziu o conceito de mais-valia de ativos e passivos, acatando o 

critério de alocação do preço de compra (método de aquisição) para mensuração dos 

elementos dos ativos adquiridos e passivos assumidos nas operações de combinação de 

negócios no tratamento tributário, impactando o ágio para fins de benefício fiscal, definindo, 

assim,  uma hierarquia na alocação do preço para determinação do ágio,  em conformidade 

com as normas internacionais de contabilidade. 

O goodwill gerado nas combinações de negócios entre partes independentes 

poderá ser deduzido na proporção de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, na apuração do 

lucro tributável nos casos em que ocorrer a posterior incorporação, fusão ou cisão (BRASIL, 

2014). Assim, a perspectiva de aproveitamento fiscal do ágio desembolsado nas operações de 

combinação de negócios, por representar uma possibilidade de reduzir a carga tributária, pode 

interferir nas projeções de fluxos de caixa futuros, e, consequentemente, influenciar a 

avaliação dos investidores.  

Destaque-se, ainda, que o laudo de avaliação dos bens a valor justo, necessário 

para o reconhecimento dos ativos adquiridos e passivos assumidos no processo de alocação do 

preço de compra, deve ser elaborado por perito independente e protocolado na Secretaria da 

Receita Federal ou arquivado (um sumário) em cartório de registro de títulos e documentos. A 

lei estabelece ainda que o benefício fiscal proporcionado pela amortização da mais-valia de 

ativos e do goodwill será vedado caso comprovadamente o laudo apresente vícios ou 

incorreções de caráter relevante (BRASIL, 2014). Assim, esse aspecto suscita uma 

preocupação adicional para as empresas que realizaram transações com perspectiva de 

aproveitamento fiscal do ágio, o que pode levar a uma maior atenção ao processo de alocação 

do preço de compra.  

Considerando-se que o goodwill assume um caráter residual no método de 

aquisição, e que este se baseia na estimativa de valor justo dos ativos adquiridos e passivos 

assumidos, seu valor sofre influência das fases do processo de alocação do preço de compra. 

Nesse sentido, o tratamento contábil desse ativo tem sido severamente criticado pela literatura 

(BABOUKARDOS; RIMMEL, 2014). As críticas dizem respeito não somente ao 

reconhecimento inicial, mas também à avaliação subsequente a partir de teste de imparidade 

em substituição à amortização sistemática, podendo proporcionar uma maior volatilidade no 

resultado e uma maior discricionariedade por parte dos gestores no reconhecimento de perdas 



42 
 

 
 

(JAHMANI; DOWLING; TORRES, 2010).  

De acordo com o Fasb, o PPA deve fornecer aos usuários uma melhor 

compreensão dos recursos adquiridos e aumentar sua capacidade de avaliar a rentabilidade 

futura e os fluxos de caixa (PAUGAM; ASTOLFI; RAMOND, 2015). Tanto o Fasb quanto o 

Iasb justificam o uso exclusivo dessa base de mensuração pelo fato de ela ser comparável à 

compra de ativos e à assunção de passivos, individualmente, e porque a informação 

decorrente da utilização do método é mais útil aos usuários na avaliação do evento 

econômico, por entenderem que as mensurações a valor justo fornecem informações sobre os 

fluxos de caixa futuros, reduzindo a assimetria informacional  entre os usuários (TANCINI, 

2017). 

Alguns estudiosos contestam o posicionamento normativo dos reguladores e 

levantam questões sobre a utilidade das informações fornecidas no PPA, devido à 

preocupação com a relevância do reconhecimento de ativos intangíveis separadamente do 

ágio e a qualidade da mensuração dos ativos intangíveis. Paugam, Astolfi e Ramond (2015) 

ressaltam que a dependência de estimativas a valor justo presentes no PPA sinaliza uma 

propensão à manipulação, que potencialmente reduz a qualidade informacional, e, portanto, o 

seu conteúdo pode ser sistematicamente negligenciado pelos investidores. 

Segundo Garten (2001), o valor da empresa é impulsionado pela percepção da sua 

capacidade de gerar lucros e fluxos de caixa, e os ativos intangíveis são fatores-chave que 

indiretamente ajudam nesse processo. Entretanto, isso não necessariamente implica que os 

valores dos ativos intangíveis reconhecidos no balanço se reflitam no valor da empresa. Da 

mesma forma, Penman (2009) assinala que os ativos intangíveis geram riqueza para a 

empresa, porém os benefícios econômicos proporcionados por eles fluem através do 

resultado, possibilitando que os usuários das demonstrações financeiras avaliem a 

contribuição desses ativos para o valor da empresa sem que necessariamente estes sejam 

reconhecidos no balanço patrimonial. 

Kanodia, Sapra e Venugopalan  (2004) e Skinner (2008)  corroboram o 

entendimento de Garten (2001) e Penman (2009), quando argumentam que os investidores 

podem avaliar adequadamente os ativos intangíveis mesmo quando estes não são 

reconhecidos no balanço patrimonial, e ressaltam que, em algumas circunstâncias, uma 

estimativa imprecisa dos ativos intangíveis pode resultar em um "ruído" que o mercado vai 

procurar eliminar durante suas avaliações. Esse ruído pode não ser apenas inútil, mas também 

pode impedir uma avaliação correta da empresa pelos investidores. 
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Em contraponto, Kimbrough (2007) defende os critérios de alocação do método 

de aquisição, apresentando evidências de que quanto menor for a alocação de mais-valias, 

pior será a reação do mercado. Em outras palavras, ele considera o reconhecimento dos ativos 

identificáveis pelos seus valores justos como sendo uma informação útil aos investidores. Isso 

porque o goodwill “composto”, que mistura vários elementos (por exemplo, goodwill da 

empresa adquirida, ativos intangíveis não reconhecidos, sinergias externas) difíceis de 

desmembrar, é relativamente menos informativo para os participantes do mercado do que os 

ativos intangíveis separadamente identificados.  Lee (2011) também defende a mensuração de 

todos os ativos intangíveis pelos respectivos valores justos, alegando que os benefícios 

informacionais superam os problemas de confiabilidade. 

Paugam, Astolfi e Ramond (2015) ressaltam também que o conteúdo informativo 

do PPA pode ser sistematicamente negligenciado por investidores, em razão, por exemplo, 

das estimativas de valor justo, que, além da possibilidade de serem imprecisas, podem ser, 

também, deliberadamente tendenciosas.  Nesse contexto, algumas pesquisas procuraram 

identificar fatores que influenciam a alocação do custo das aquisições. 

Shalev (2009) estudou o reconhecimento de ativos intangíveis não amortizáveis 

(goodwill e ativos intangíveis de vida indefinida) na alocação do preço de compra após 

combinações de negócios. O autor destaca que a alocação de preço de compra para ativos 

intangíveis não amortizáveis não reduz o lucro por ação da adquirente, e que, portanto, quanto 

mais elevados forem os valores alocados a esses ativos, maior será o lucro por ação pós-

aquisição.  

Zhang e Zhang (2017) estudaram a alocação do preço de compra nas combinações 

de negócios concluídas entre julho de 2001 e abril de 2007 registradas na Securities Data 

Company (SDC). O estudo abrangeu amostras anterior e posterior à vigência da norma 

Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) Nº 142. Os dois citados autores 

pontuaram que a alocação do preço de compra em ágio e em ativos intangíveis identificáveis 

está relacionada aos determinantes econômicos do processo de avaliação. Destacam, contudo, 

que o processo é significativamente afetado por incentivos gerenciais decorrentes do 

tratamento da norma, haja vista que as mesmas discricionariedades gerenciais não foram 

percebidas na alocação do preço de compra antes do SFAS 142, quando o goodwill e outros 

intangíveis eram amortizados.  

Apesar de muitos pesquisadores admitirem que o método de aquisição e suas 

respectivas divulgações ocasionaram benefícios informacionais para os usuários, a adoção de 
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tal prática pode ter proporcionado um aumento na discricionariedade dos gestores, 

principalmente na avaliação de ativos intangíveis. 

2.3 Estudos empíricos e hipótese de pesquisa 

O presente tópico apresenta as investigações encontradas na literatura que 

nortearam a construção das hipóteses da pesquisa. 

Alguns estudos abordaram a relação do conteúdo informativo decorrente do 

processo de alocação do preço de compra com o mercado de capitais, e, de forma mais 

específica, investigaram a value-relevance do goodwill e os ativos intangíveis identificados 

nas operações de combinação de negócios decorrentes da aplicação do método de aquisição. 

Kimbrough (2007) investigou se a alocação do preço de compra ajuda a 

incrementar o conteúdo informacional para os investidores, por meio da análise do preço das 

ações, em resposta à primeira divulgação dos relatórios da Securities and Exchange 

Commission (SEC) (Formulário 10-K), em que o PPA é apresentado. Aplicando uma 

metodologia de estudo de eventos, o autor encontrou uma associação positiva entre os 

retornos anormais das ações e o valor da contraprestação paga nas operações de combinação 

de negócios para uma amostra de 440 transações de combinação de negócios selecionadas no 

período   1997-2005. O autor analisou também os efeitos da decomposição do preço de 

aquisição em ativos intangíveis separado do ágio. Os achados revelaram que o investidor 

reage mais fortemente aos  PPAs em que a proporção de ativos intangíveis separados do ágio 

é maior. 

Kimbrough (2007) analisou ainda os efeitos da mudança da norma SFAS 141, em 

que foram incluídos critérios explícitos para reconhecimento em separado de ativos 

intangíveis em relação ao goodwill, encontrando uma reação positiva dos investidores. O 

autor interpretou o resultado sugerindo que a maior disciplina imposta pela regra aumentou a 

confiança dos investidores em torno das divulgações. 

Do mesmo modo, Paugam, Astolfi e Ramond (2015) investigaram se as 

informações sobre alocação do preço de compra afetaram o preço das ações em torno da 

primeira divulgação do PPA na SEC. Usando um modelo que captura o goodwill esperado 

após o anúncio de uma aquisição de negócio, os autores calcularam o goodwill anormal a 

partir da diferença entre o goodwill esperado e o informado por ocasião da divulgação do 

PPA, e,  a partir de estudos de eventos, examinaram se os níveis anormais de alocação do 

preço de compra ao goodwill afetaram os retornos anormais dos preços das ações. Para tanto, 
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foram analisadas 308 operações de combinação de negócios economicamente significativas 

nos EUA concluídas entre 2002 e 2011. Na média, os resultados revelaram uma associação 

negativa entre o goodwill anormal e os retornos anormais dos preços das ações, e que o 

desempenho futuro da empresa diminuiu à medida que o goodwill anormal aumentou. Os 

autores concluíram que o goodwill anormal é informativo, contribuindo para o debate sobre a 

utilidade do processo de alocação do preço de compra. 

Vários estudiosos investigaram a value-relevance do goodwill reconhecido nas 

operações de combinação de negócios para o mercado de capitais, encontrando uma 

associação positiva com o preço das ações (BABOUKARDOS; RIMMEL, 2014; GODFREY; 

KOH, 2001; HENNING; LEWIS; SHAW, 2000; JENNINGS et al., 1996). Da mesma forma, 

outros estudiosos também examinaram a value-relevance de ativos intangíveis identificados, 

encontrando evidências na determinação dos preços das ações (DAHMASH; DURAND; 

WATSON, 2009; OLIVEIRA; RODRIGUES; CRAIG, 2010).  

No âmbito internacional, Jennings et al. (1996), avaliando as informações do 

goodwill adquirido por empresas americanas no período  1982-1987, com base no relatório 

anual e no Formulário 10-K do exercício de 1988, encontraram evidências empíricas de que 

os investidores utilizam as informações disponíveis associadas ao goodwill adquirido nas 

combinações de negócios, refletindo no preço da ação. 

De forma similar, Henning, Lewis e Shaw (2000) constataram uma correlação 

positiva entre o preço da ação e os componentes do goodwill gerado nas combinações de 

negócios. Os autores ressaltaram que os componentes relacionados à sinergia proporcionada 

pela combinação de negócios mostraram-se mais relevantes para os investidores do que os 

componentes relacionados à continuidade das atividades. 

Baboukardos e Rimmel (2014) examinaram se a decisão das empresas listadas na 

Grécia de apresentar um maior ou menor cumprimento dos requisitos de divulgação relativos 

ao goodwill estabelecidos pela IFRS 3 (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

BOARD, 2014) gerou algum impacto sobre o value-relevance do seu valor de aquisição. Os 

resultados revelaram que o goodwill tem um forte efeito sobre o preço das ações de empresas 

com elevado grau de evidenciação do goodwill, porém nenhum efeito sobre o preço das ações 

nas empresas com baixo nível de divulgação desse tipo de ativo intangível. 

Godfrey e Koh (2001) investigaram se a capitalização de ativos intangíveis e 

goodwill afetou o valor de mercado das empresas australianas em 1999. Os resultados aduzem 

que a capitalização do goodwill é value-relevant, porém os autores também ressaltam o poder 
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de discricionariedade dos gestores no momento de dividir os valores em ativos identificáveis 

(marcas, patentes, etc.) e ativos não identificáveis que irão compor o goodwill. 

Dahmash, Durand e Watson (2009) investigaram a relevância e a confiabilidade 

da divulgação do goodwill e de ativos intangíveis identificáveis também em empresas 

australianas, referentes ao período 1994-2003. Os autores concluíram que as informações 

divulgadas pelas empresas em relação ao goodwill e a intangíveis identificáveis são value-

relevant; destacaram, porém, que elas são tendenciosas, de maneira que o goodwill tende a ser 

evidenciado de maneira conservadora, enquanto os intangíveis identificáveis tendem a ser 

evidenciados de forma agressiva. 

No mesmo sentido, Oliveira, Rodrigues e Craig (2010) avaliaram a value-

relevance de informações contidas nas demonstrações contábeis de empresas não financeiras 

de Portugal no período 1998-2008. Os resultados indicaram que o lucro líquido, os intangíveis 

identificáveis e o goodwill têm correlação positiva com o preço da ação. 

Su e Wells (2015) avaliaram os ativos intangíveis e o goodwill identificados nas 

operações de combinação de negócios no mercado australiano no período 1988-2008, no 

sentido de avaliar a associação entre esses ativos e o desempenho da firma pós-aquisição. Os 

resultados não revelaram nenhuma associação com os ativos intangíveis. Em contraponto, no 

caso do goodwill encontrou-se uma associação positiva.  

 No mercado americano, Bauman e Shaw (2018), baseando-se no modelo 

modificado de Feltham e Ohlson (1995), avaliaram a value-relevance de ativos intangíveis 

relacionados a clientes identificados em operações de combinação de negócios no período 

2010-2015. Os autores encontraram uma associação positiva com o preço das ações, e 

destacaram a importância do reconhecimento em separado desse tipo de ativo em relação ao 

goodwill, alegando a perda de relevância da informação para o mercado de capitais quando 

ocorre o reconhecimento em conjunto. 

Os pesquisadores também manifestaram sua preocupação com a possibilidade de 

o Fasb estender às empresas de capital aberto as recentes mudanças nos padrões contábeis, 

que atualmente permitem às empresas de capital fechado o não reconhecimento em separado 

do goodwill dos ativos intangíveis relacionados a clientes. 

Kwon e Wang (2018) analisaram as operações de fusão e aquisição registradas na 

Securities Data Company (SDC) no período de julho de 2001 a dezembro de 2015, com o 

objetivo de investigar a value-relevance das informações contábeis após a aplicação da norma 

SFAS Nº 141 (R) – Business Combinations, considerando que essa norma afeta a 
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informatividade e a complexidade das demonstrações financeiras, e, portanto, influencia a 

maneira como os investidores usam essas informações no processo de avaliação da empresa 

no período pós-aquisição.  Além da value-relevance do Patrimônio Líquido e do lucro, os 

autores investigaram a value-relevance do goodwill, de outros ativos intangíveis e de ativos 

tangíveis e passivos, componentes que sofreram alterações com a revisão da norma. Os 

resultados revelam uma forte evidência de que os ativos intangíveis identificados são mais 

relevantes após a implementação do SFAS 141, indicando que essa informação é útil na 

avaliação do impacto econômico de uma combinação de negócios. Evidências semelhantes 

também foram encontradas para o goodwill, ativos tangíveis e passivos, porém em grau 

inferior. 

Uma vez descritas as evidências empíricas dos estudos, o Quadro 1 sintetiza as 

principais contribuições dos estudos estrangeiros sobre value-relevance do goodwill e ativos 

intangíveis identificados decorrentes de operações de combinação de negócios, bem como 

outros conteúdos informativos do PPA. 

Quadro 1 – Estudos estrangeiros sobre value-relevance do goodwill e dos ativos intangíveis 

Autoria, ano e país de 

origem 
Variáveis utilizadas Principais resultados 

Baboukardos e 

Rimmel (2014) 

Grécia 

Dependente  

Preço da ação 4 meses após o final do 

exercício social 

Explicativas  

Goodwill  

Nível de divulgação goodwill x goodwill  

Resultado do exercício  

Patrimônio Líquido 

A pesquisa se concentra em 

países não anglo-saxões, que 

enfrentam maiores problemas 

com a utilização do valor justo  

Nesses países, o valor do 

goodwill mostrou-se relevante 

somente nas empresas com 

alto nível de divulgação 

Bauman e Shaw 

(2018) Estados 

Unidos 

Dependente  

Preço da ação 4 meses após o final do 

exercício social 

Explicativas 

Goodwill  

Ativos intangíveis relacionados ao cliente  

Ativos líquidos operacionais (deduzido do 

goodwill e ativos intangíveis relacionados ao 

cliente)  

Ativos líquidos financeiros  

Ganhos anormais e ganhos anormais 

defasado em um ano 

Associação positiva dos ativos 

intangíveis relacionados a clientes 

com o preço das ações 

Dahmash, Durand 

e Watson (2009) 

Austrália 

Dependente  

Preço da ação no final do exercício 

Explicativas  

Goodwill  

Intangíveis identificáveis  

Ativos operacionais líquidos  

Ativos financeiros  

Ganhos anormais de funcionamento  

Ativos operacionais líquidos menos ativos 

intangíveis 

Tanto o goodwill quanto os 

outros ativos intangíveis 

identificáveis têm valores 

relevantes e pouco confiáveis  

A contabilização do goodwill 

tende a ser conservadora, 

enquanto a dos outros ativos 

tende a ser agressiva 
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Autoria, ano e país de 

origem 
Variáveis utilizadas Principais resultados 

Godfrey e Koh 

(2001)  

Austrália 

 

Dependente  

Preço da ação no final do exercício social 

Explicativas  

Goodwill  

Intangíveis (incluindo o goodwill)  

Intangíveis identificáveis  

Gastos com P&D  

Total dos ativos tangíveis  

Passivo 

Os valores de goodwill, 

intangíveis incluindo o 

goodwill e ativos intangíveis 

identificados apresentaram 

relevância 

Henning, Lewis e 

Shaw (2000)  

Estados Unidos 

 

Dependente  

Preço da ação um dia após o final do 

exercício social 

Explicativas  

Componentes do goodwill  

Ativo, deduzido do goodwill adquirido   

Passivo 

Relevância em relação aos 

componentes que integram o 

goodwill (sinergias) 

Jennings et al. 

(1996)  

Estados Unidos 

 

Dependente  

Valor de mercado das ações ordinárias 3 

meses após o encerramento do exercício 

social 

Explicativas  

Goodwill reconhecido  

Ativo, excluindo os itens do Imobilizado e 

goodwill Imobilizado  

Passivos e ações preferenciais 

 

Forte associação positiva entre 

os valores de mercado e o 

goodwill adquirido 

Kimbrough (2007)  

Estados Unidos 

 

Dependente  

Retornos anormais do preço das ações em 

3 janelas de 7 dias em torno da liberação 

do PPA 

Explicativas  

Valor de aquisição  

Goodwill  

Intangíveis identificáveis  

Passivo  

Porcentagem de investidores institucionais  

Dias transcorridos entre a data de 

aquisição e a de arquivamento na SEC 

Associação positiva entre os 

retornos anormais das ações e 

o valor da contraprestação 

paga   

O investidor reage mais 

fortemente aos PPAs em que a 

proporção de ativos 

intangíveis separado do ágio é 

maior 

Kwon e Wang 

(2018) Estados 

Unidos 

 

Para investigação da a relevância, foram 

avaliadas as informações do trimestre 

imediatamente anterior à data de aquisição 

(sem efeitos da aquisição) e 4 trimestres 

subsequentes após a aquisição 

Dependente 

Preço das ações 3 meses após o término do 

trimestre 

Explicativas  

Lucro/Nº de ações 

Goodwill/Nº de ações 

Outros ativos intangíveis/Nº de ações  

Ativos tangíveis/Nº de ações   

Passivo/Nº de ações  

 

Os ativos intangíveis apresentaram 

significância estatística superior à 

do goodwill para explicar o preço 

das ações 
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Autoria, ano e país de 

origem 
Variáveis utilizadas Principais resultados 

Oliveira, Rodrigues 

e Craig (2010) 

Portugal 

 

Dependente  

Preço da ação 3 meses após o final do 

exercício social 

Explicativas  

Goodwill  

Intangíveis identificáveis  

Propriedades intelectuais  

Gastos com P&D  

Outros intangíveis identificáveis  

Patrimônio Líquido  

Resultado do exercício  

Patrimônio Líquido menos o valor do 

goodwill e intangíveis identificáveis 

Associação positiva do 

goodwill e dos intangíveis 

identificáveis com o preço das 

ações, além do lucro líquido 

 

Paugam, Astolfi e 

Ramond (2015) 

Estados Unidos 

 

Dependente  

Retornos anormais de 3 dias em torno da 

liberação do PPA 

Explicativas  

Valor da transação dividido pelo total de 

ativos do adquirente no final do ano 

anterior ao do anúncio da aquisição 

Medida de divulgação construída sobre o 

PPA 

Dummy para verificar se o preço da ação 

do adquirente aumentou ao longo da janela 

de 3 dias em torno do anúncio da aquisição 

Associação negativa entre o 

goodwill anormal e os 

retornos anormais dos preços 

das ações  

Desempenho futuro da 

empresa diminuiu à medida 

que aumentou o goodwill 

anormal  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Alguns estudiosos brasileiros também avaliaram a relevância do goodwill e dos 

ativos intangíveis para o mercado de capitais, mas não necessariamente aqueles reconhecidos 

em decorrência de operações de combinação de negócios. Dalmácio et al. (2011) analisaram a 

relevância das variáveis contábeis para explicar o comportamento  da cotação das ações das 

empresas brasileiras negociadas na BM&FBovespa (atual B3), propondo um modelo para o 

cálculo do goodwill, baseado no Retorno sobre o Ativo (ROA), a partir das metodologias de 

Lev (2004) e Stewart (1998), objetivando verificar o seu poder explicativo incremental  na 

cotação das ações. Por meio da  técnica de dados em painel, os autores analisaram as 

empresas financeiras e não financeiras com ações negociadas na BM&FBovespa no período  

1998-2006, e concluíram que os preços correntes das ações das empresas brasileiras podem 

ser explicados por variáveis contábeis (Lucro, Patrimônio Líquido, Ativo Diferido, 

principalmente) e pelo goodwill, com coeficientes estatisticamente significantes. 

Silva, Souza e Klann (2017) investigaram a influência dos ativos intangíveis na 

relevância da informação contábil em empresas listadas na BM&FBovespa no período 2010-

2013. O resultado aponta que além do lucro líquido e do Patrimônio Líquido, o Ativo 

Intangível foi relevante para explicar a cotação das ações. 
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Souza e Borba (2017) pesquisaram o value-relevance no nível de disclosure das 

operações de combinação de negócios e do goodwill nas empresas brasileiras que realizaram 

esse tipo de transação também no período 2010-2013. Os dados foram extraídos das Notas 

Explicativas das Demonstrações Financeiras Patronizadas.  Os autores investigaram a 

relevância avaliando a cotação das ações três meses após a data de encerramento do exercício. 

No que diz respeito ao goodwill, embora tenha apresentado um valor médio expressivo na 

transação, o resultado não demonstrou significância estatística para explicar a cotação das 

ações. Os autores destacam, ainda, que esses resultados podem ter relação com o baixo nível 

de evidenciação do goodwill no Brasil.  

Adicionalmente, Souza e Borba (2017) avaliaram a relevância dos ativos 

intangíveis identificados, por considerar que as críticas da teoria relacionadas à subjetividade 

do reconhecimento do goodwill também recaem sobre eles. Os resultados também apontam 

para a não significância estatística dessa variável para explicar a cotação das ações.  

O Quadro 2 resume as contribuições dos estudos nacionais supracitados. 

Quadro 2 – Estudos nacionais sobre value-relevance do goodwill e dos ativos intangíveis 

Autoria (Ano) Variáveis utilizadas Principais resultados 

Dalmácio et al. 

(2011) 

 

Variável dependente  

Cotação média das ações 4 meses após o final do 

exercício social 

 

Variáveis explicativas 

Lucro por ação  

Patrimônio Líquido por 

ação  

Goodwill por ação 

Variáveis de controle 

Ativo Diferido por ação   

Variação do Ativo Diferido 

por ação   

Logaritmo do valor da receita líquida 

 O goodwill baseado nas 

metodologias de Lev (2004) e 

Stewart (1998) 

foi considerado relevante ao 

nível de significância de 10% 

Silva, Souza e 

Klann (2017) 

 

Variável dependente 

Cotação das ações 

3 meses após o final do trimestre   

Cotação das ações 6 meses após o final do 

trimestre 

 

Variáveis explicativas 

Lucro/Nº de ações 

Patrimônio Líquido/Nº de ações  

Patrimônio Líquido menos Ativos Intangível 

(incluindo o goodwill)/Nº de ações  

Lucro líquido menos despesa de depreciação e 

perdas por impairment/Nº de ações  

Ativos intangíveis identificados e goodwill/Nº de 

ações 

Os resultados apontaram que 

lucro líquido, Patrimônio Líquido, 

Ativo Intangível, goodwill, 

Patrimônio Líquido ajustado e lucro 

líquido ajustado são informações 

relevantes para o mercado de 

capitais, pois impactam a cotação 

das ações até 6 meses depois de 

publicadas as demonstrações 

financeiras 
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Autoria (Ano) Variáveis utilizadas Principais resultados 

Souza e Borba 

(2017) 

 

Variável dependente 

Cotação das ações 

3 meses após o encerramento do exercício  

Variáveis explicativas 

Lucro/Nº de ações 

Patrimônio Líquido/Nº de ações  

Ativos intangíveis identificados/Nº de ações  

Goodwill/Nº de ações  

Nível de disclosure (índice de evidenciação das 

operações de combinação de negócios)   

Goodwill relativo (valor do goodwill dividido 

pelo valor da contraprestação relativa às 

operações de combinação de negócios) 

O goodwill por ação, intangíveis 

identificados por ação e goodwill 

relativo, reconhecidos na 

combinação de negócios, não 

demonstraram significância 

estatística para explicar a cotação 

das ações 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Considerando-se que o processo de alocação do preço de compra fornece aos 

participantes do mercado informações que possibilitam uma adequada avaliação dos efeitos 

das aquisições, e que uma informação precisa acerca dessas transações constitui fator 

importante para estimar o valor futuro da empresa pelos investidores (SACUI, 

SZATMARY, 2015), aliado a evidências empíricas que apontam que o PPA incrementa o 

conteúdo informacional para os investidores (KIMBROUGH, 2007; PAUGAM; ASTOLFI; 

RAMOND, 2015) e que o goodwill e os ativos intangíveis identificados em operações de 

combinação de negócios são value-relevant para o mercado de capitais 

(BABOUKARDOS; RIMMEL, 2014; DAHMASH; DURAND; WATSON, 2009; 

GODFREY; KOH, 2001; HENNING; LEWIS; SHAW, 2000; JENNINGS et al., 1996; 

OLIVEIRA; RODRIGUES; CRAIG, 2010; SILVA; SOUZA; KLANN, 2017), deriva-se a 

seguinte hipótese para o presente estudo: 

 O valor de mercado das empresas adquirentes em operações de combinação de 

negócios é afetado pelo conteúdo informativo da divulgação da alocação do 

preço de compra, em especial do goodwill e dos ativos intangíveis identificados, 

ao longo do período de sua mensuração e reconhecimento. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo descreve o delineamento metodológico traçado para atender aos 

objetivos do estudo. Para tanto, são abordados os seguintes temas: tipologia da pesquisa, 

população e amostra da pesquisa, coleta dos dados, operacionalização das variáveis e 

procedimentos de tratamento dos dados. 

3.1 Tipologia da pesquisa 

A presente pesquisa foi delineada a partir do seu objetivo, dos procedimentos e da 

abordagem do problema. Assim, o estudo se enquadra como exploratório-descritivo. A 

pesquisa exploratória procura descobrir relações entre os fenômenos. Com esse propósito, o 

estudo se destina não somente a possibilitar o conhecimento do tipo de relação existente, mas 

principalmente a verificar se há alguma relação (RICHARDSON, 2014). Enquanto isso, o 

estudo descritivo, segundo Sampieri, Collado e Lúcio (2013), visa à especificação de 

propriedades e características dos fenômenos analisados, ocorrendo a coleta de informações 

sobre as variáveis referentes a tais fenômenos. 

Quanto aos procedimentos, o estudo se enquadra como documental, já que 

utilizou, como fonte de dados, documentos não editados, informações e evidências 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009). Os dados foram extraídos de fontes secundárias, 

provenientes do website da Comissão de Valores Mobiliários (Demonstrações Financeiras 

Padronizadas e Informações Trimestrais) e da base de dados Economatica®.  

No que tange à abordagem do problema, o estudo engloba avaliações de natureza 

quantitativa, já que utiliza métodos estatísticos no tratamento dos dados, possibilitando a sua 

análise e interpretação, a fim de atingir o objetivo proposto (RICHARDSON et al., 2009). 

Dessa forma, a relação entre o valor de mercado e as variáveis de interesse foi analisada 

mediante realização de teste de estatística descritiva, teste de diferenças entre médias, teste de 

correlação e teste de regressão linear múltipla. 

3.2 População e amostra da pesquisa 

A população compreende as empresas listadas na B3 S. A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

que realizaram operações de combinação de negócios no período 2015-2017. A amostra da 

pesquisa é constituída pelas empresas que realizaram tais transações na condição de 

adquirentes, totalizando 101 operações. 
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A opção pelo período 2015-2017 se deve à edição da Lei nº 12.973 (BRASIL, 

2014), que produziu efeitos tributários sobre as operações de combinação de negócios a partir 

de 2015, harmonizando-se com a prática contábil em termos de reconhecimento de goodwill, 

ativos intangíveis identificados e uso do valor justo nas citadas transações. A supracitada lei 

passou a requerer a elaboração de laudo da alocação do preço de compra por perito 

independente. O objetivo da pesquisa contempla a investigação da perspectiva de 

aproveitamento fiscal do goodwill na value-relevance.  

As informações relativas às empresas que realizaram operações de combinação de 

negócios no período 2015-2017 foram obtidas através dos fatos relevantes divulgados no 

website da CVM. Dessa maneira, foram analisados todos os fatos relevantes que anunciaram 

fusão, incorporação, aquisição ou cisão, selecionando-se os casos em que a transação resultou 

em transferência de controle, o que implica a utilização do método de aquisição. 

Além disso, somente as operações de combinação de negócios efetivamente 

concretizadas foram consideradas na composição da amostra, excluindo-se aquelas em que a 

combinação encontrava-se em processo de negociação, submetida ainda a condições 

suspensivas, por aprovação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 

ou em outra situação. Assim, foram examinadas as operações de combinação de negócios com 

data de aquisição (fechamento) entre 2015 e 2017, cujos efeitos contábeis estendem-se até 

2018. Também não foram consideradas as transações com registro de compra vantajosa nem 

aquelas que não apresentaram alocação de preço de compra nas Notas Explicativas.  

Na definição da amostra, estabeleceu-se que seriam selecionadas as empresas 

adquirentes com dados disponíveis na base de dados Economatica® para o período de análise 

da pesquisa. Ademais, também não foram consideradas as transações de empresas adquirentes 

que apresentaram Patrimônio Líquido negativo. A Tabela 1 evidencia a composição da 

amostra. 

Tabela 1 – Composição da amostra da pesquisa  

Operação Descrição 
 

Quantidade 

= 
Operações de combinação de negócios realizadas por empresas listadas na B3 

entre 2015 e 2017 (adoção do método de aquisição) 
101 

( – ) Operações de combinação de negócios com compra vantajosa (9) 

( – ) 
Operações de combinação de negócios sem divulgação da alocação do preço 

de compra 
(3) 

( – ) Empresas adquirentes com Patrimônio Líquido negativo (1) 

( – ) Empresas sem dados de mercado na base de dados Economatica (3) 

= Amostra 85 

Fonte: Elaborada pela autora.  
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A amostra do estudo reúne, portanto, 85 operações de combinação de negócios, 

envolvendo 39 empresas. A Tabela 2 mostra a distribuição das empresas e transações por 

setor de atividades, de acordo com a classificação adotada pela B3. 

Tabela 2 – Distribuição setorial da amostra da pesquisa 

Setor  Número de empresas Número de transações 
Média de transações por 

empresa 

Bens industriais 7 11 1,6 

Consumo cíclico 8 28 3,5 

Consumo não cíclico 2 3 1,5 

Financeiro e outros 5 8 1,6 

Materiais básicos 3 4 1,3 

Petróleo, gás e biocombustíveis 1 1 1,0 

Saúde 5 15 3,0 

Tecnologia da informação 3 9 3,0 

Telecomunicações 1 1 1,0 

Utilidade pública 4 5 1,3 

Total 39 85 2,2 

Fonte: Elaborada pela autora.  

A Tabela 2 evidencia o setor Consumo cíclico com o maior número de empresas 

(8), o maior número de operações (28) e a maior média por empresa (3,5). Destacam-se 

também os setores   Saúde (9 empresas e 15 transações) e Tecnologia da informação (9 e 3), 

ambos apresentando a média de 3 operações por empresa. 

3.3 Coleta dos dados e operacionalização das variáveis 

Os dados foram extraídos de fontes secundárias, ou seja, das Informações 

Trimestrais (ITR) e das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) disponibilizadas no 

website da CVM e na base Economatica®, considerando-se o horizonte temporal de 2015 a 

2017. 

Dentre as informações contábeis que são reconhecidas e mensuradas em 

decorrência da aplicação do método de aquisição, foram selecionados o goodwill e os ativos 

intangíveis identificados para testes de value-relevance, que foram introduzidos no modelo de 

Ohlson (1995) como outras informações.  

De acordo com Barth, Beaver e Landsman (2001), em pesquisas de value-

relevance, as equações estimadas incluem seletivamente apenas as variáveis que serão 

utilizadas para se verificar as características de valuation de variáveis contábeis específicas. 

Assim, o presente estudo utiliza as variáveis existentes no modelo original (lucro anormal e 

Patrimônio Líquido) e inclui as variáveis de interesse goodwill e ativos intangíveis 
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identificados. 

O lucro e o Patrimônio Líquido foram obtidos na base de dados Economatica®. 

Para o cálculo do lucro anormal, foi usado como proxy da taxa livre de risco o Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), sugerido por Lopes, Sant’Anna e Costa (2007) 

e aplicado por Madeira e Costa Júnior (2015). 

O goodwill, o ativo intangível identificado e o custo de aquisição são 

representados pelo logaritmo natural, e foram obtidos a partir da leitura das Notas 

Explicativas  das ITR ou DFP, especificamente acerca da alocação do preço de compra, a 

partir da primeira divulgação imediatamente posterior à data de aquisição (em geral, com 

dados provisórios) e nas divulgações subsequentes, até o término do período de mensuração. 

Desse modo, foram analisados cinco períodos de divulgação de cada operação de combinação 

de negócios. 

Para exemplificar, se a data de aquisição de uma operação de combinação de 

negócios é  16/05/2017, a análise das Notas Explicativas baseia-se nas informações trimestrais 

findas em  30/06/2017 (1º período de alocação), que provavelmente serão dados preliminares;  

30/09/2017 (2º período); na divulgação anual de  31/12/2017 (3º); e nas divulgações 

trimestrais de  31/03/2018 (4º) e  30/06/2018 (5º). A Tabela 3 destaca a distribuição 

quantitativa das observações a partir da análise das divulgações acerca da alocação do preço 

de compra durante todo o período de mensuração de cada operação de combinação de 

negócios. 

Tabela 3 – Distribuição quantitativa das observações por período de alocação do preço de 

compra  

Período de alocação Nº de observações  

1º  85 

2º  80 

3º  80 

4º  78 

5º  68 

Total 391 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Na Tabela 3, observa-se que o 1º período de alocação compreende 85 

observações, correspondente ao número de operações de combinação de negócios que 

compõem a amostra da pesquisa, e que o número de observações vai diminuindo nos períodos  

subsequentes, em virtude de algumas empresas concluírem a alocação do preço de compra 

antes do  prazo-limite de doze meses do período de mensuração das citadas transações. Desse 
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modo, foram levantadas 391 observações, compreendendo os períodos de divulgação 

trimestrais e anuais de 2015 a 2018. 

Durante a coleta de dados, verificou-se que em alguns períodos de alocação não 

houve atribuição de valor ao goodwill, nem a ativos intangíveis identificados, nem ao custo de 

aquisição. Essas observações foram caracterizadas como missing value. A Tabela 4 mostra a 

distribuição quantitativa das observações missing value por período de alocação. 

Tabela 4 – Distribuição quantitativa das observações missing value por período de alocação 

Variável 
 

1º período 

 

2º período 

 

3º período 

 

4º período 

 

5º período 

Missing value  – V.GOODW 14 16 9 8 5 

Missing value  – V.AII 41 40 39 27 16 

Missing value  – V.AQUIS 2 1 1 - - 

Nº de transações 85 80 80 78 68 

Fonte: Elaborada pela autora.  

No primeiro período de alocação, em 14 das 85 transações não houve divulgação 

de goodwill, e em 41 não houve divulgação de alocação do preço de compra em ativos 

intangíveis identificados. Percebe-se, ainda, que o cenário muda no decorrer dos períodos de 

alocação. Deve-se isso ao fato de a alocação do preço de compra ser, em determinados 

períodos de alocação, provisória até se tornar definitiva. Analisando-se o comportamento dos 

ativos intangíveis identificados, percebe-se que a quantidade de missing value diminui ao 

longo do período, sinalizando que foi sendo atribuído valor à medida que o PPA foi sendo 

finalizado. 

De forma a não desconsiderar o conjunto de observações nos testes estatísticos, 

realizou-se um tratamento na base de dados, conforme preconiza Assunção (2012), por meio 

da atribuição da média das demais observações com registro de valor, para cada observação 

missing value, em cada período de alocação. 

No que tange à variável dependente (valor de mercado), alguns estudos sobre 

value-relevance utilizaram a cotação da ação três meses após o encerramento do exercício 

social, como forma de garantir que nele já estivesse refletido o conjunto de informações das 

demonstrações financeiras anuais já publicadas (JENNINGS et al., 1996; OLIVEIRA; 

RODRIGUES; CRAIG, 2010). Na presente pesquisa, foram considerados os valores de 

mercado das empresas adquirentes em data imediatamente posterior à da divulgação do 

ITR/DFP. Nos casos em que não existia cotação, foi utilizado o valor da empresa no dia 

imediatamente posterior com registro de cotação. Essas informações foram extraídas da base 

de dados Economatica®. 
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O Quadro 3 elenca as variáveis dependente e explicativas do estudo.  

Quadro 3 – Resumo das variáveis dependente e explicativas 

Variável Operacionalização Embasamento teórico 

Valor de mercado 

(VM) 
Dependente 

Logaritmo natural (LN) dos 

valores de mercado (em 

milhares de reais) das 

empresas em data 

imediatamente posterior à de 

cada divulgação, podendo 

chegar a até cinco períodos 

de divulgação 

Baboukardos e Rimmel (2014) 

Dalmácio et al. (2011) 

Dahmash, Durand e Watson 

(2009) 

Henning, Lewis e Shaw (2000) 

Jennings et al. (1996) 

Lopes (2001) 

Oliveira, Rodrigues e Craig 

(2010) 

Ramos e Lustosa (2013) 

Rezende (2005) 

Silva, Souza e Klann (2017) 

Souza (2015) 

 

Patrimônio Líquido 

(PL) 
Explicativa 

Logaritmo natural (LN) do 

Patrimônio Líquido (em 

milhares de reais) do período 

de divulgação respectivo 

Dalmácio et al. (2011) 

Lopes (2001) 

Ramos e Lustosa (2013) 

Rezende (2005) 

 

Lucro anormal 

(LA) 
Explicativa 

Lucro do período, deduzido 

do valor resultante da 

aplicação da taxa livre de 

risco (Selic do período) 

sobre o Patrimônio Líquido 

no início do trimestre 

Dalmácio et al. (2011) 

Lopes (2001) 

Ramos e Lustosa (2013) 

Rezende (2005) 

Santos e Coelho (2018) 

 

Valor de aquisição 

(V.AQUIS) 
Explicativa 

Logaritmo natural (LN) do 

valor de aquisição (em 

milhares de reais) 

reconhecido nas operações 

de combinação de negócios 

Kimbrough (2007) 

Goodwill 

(V.GOODW) 
Explicativa 

Logaritmo natural (LN) do 

valor do goodwill (em 

milhares de reais) 

reconhecido nas operações 

de combinação de negócios 

Baboukardos e Rimmel (2014) 

Henning, Lewis, Shaw (2000) 

Jennings et al. (1996) 

Kimbrough (2007) 

Souza (2015) 

 

 

Ativo intangível 

identificado 

(V.AII) 

Explicativa 

Logaritmo natural (LN) do 

valor dos ativos intangíveis 

(em milhares de reais) 

reconhecidos nas operações 

de combinação de negócios 

Dahmash, Durand e Watson 

(2009) 

Kimbrough (2007) 

Oliveira, Rodrigues e Craig 

(2010) 

Silva, Souza e Klann (2017) 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Adicionalmente, foram utilizadas variáveis dummies (Quadro 4) para identificar  a 

existência de menção a goodwill e  a ativos intangíveis identificados, expectativa de 

aproveitamento fiscal do goodwill e se as informações coletadas foram oriundas de 

divulgação caracterizada como anual, a fim de se verificar as respectivas influências no valor 

de mercado das empresas, ao longo do período de mensuração das operações de combinação 
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de negócios. 

Quadro 4 – Resumo das variáveis dummies 

Variável Operacionalização 

R.GOODW Variável dummy = 1, caso haja menção a goodwill; e = 0, no caso contrário 

R.AII 
Variável dummy = 1, caso haja menção a ativo intangível; e = 0, no caso 

contrário 

Benefício fiscal do goodwill 

(TAX) 

Variável dummy = 1, caso haja expectativa de aproveitamento fiscal do 

goodwill; e = 0, no caso contrário 

Divulgação anual (D.ANO) 
Variável dummy = 1, caso seja divulgação do último trimestre do ano; e = 

0, no caso contrário 

Fonte: Elaborado pela autora. 

3.4 Procedimentos de tratamento dos dados 

Para ajudar a atingir o objetivo da pesquisa, que consiste em investigar se as 

informações  referentes à alocação do preço de compra, em especial do goodwill e de ativos 

intangíveis identificados nas operações de combinação de negócios são value-relevant e se ao 

longo do período de mensuração o processo de alocação do preço incrementa a value-

relevance, foram realizados alguns testes de regressão linear múltipla. 

Segundo Hair Júnior et al. (2009), o teste de regressão linear múltipla é uma 

técnica multivariada que analisa a relação entre uma variável dependente, definida como um 

critério, e variáveis independentes, definidas como preditoras. 

O estudo não possibilita uma análise temporal de dados em painel, haja vista que 

as empresas não realizaram operações de combinação de negócios em todos os períodos 

analisados. Ademais, a unidade de análise é a operação de combinação de negócios, e não a 

empresa. Dessa forma, as regressões foram processadas usando-se o modelo Pooled OLS, que 

desconsidera as diferenças comportamentais existentes nas empresas da amostra no conjunto 

de dados, e o seu resultado se assemelha ao da regressão pelo Método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO). 

Além da definição do modelo mais adequado para a estrutura de dados, foram 

testados os pressupostos básicos de normalidade, multicolinearidade e homocedasticidade dos 

resíduos. A normalidade dos resíduos foi observada por meio do Teste de Shapiro-Francia, o 

qual indicou que as variáveis do estudo não se apresentam normais. Contudo, o Teorema dos 

Limites Centrais considera normal uma amostra composta por mais de 30 observações 

(BROOKS, 2002).  Os pressupostos de multicolinearidade foram analisados por meio da 

estatística Variance Inflation Factor (VIF), pela qual todos se enquadraram no intervalo 1 < 
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VIF < 5, apontando para a ausência de multicolinearidade (FÁVERO et al., 2009). A 

homocedasticidade dos resíduos foi avaliada por meio do Teste de Breusch-Pagan, 

evidenciando problemas de heterocedasticidade. Desse modo, as estimações foram corrigidas 

pelo método White, também conhecido como regressão robusta (FÁVERO et al., 2009), 

como também pela medida de Cluster Error (FROOT, 1989; ROGERS, 1993). 

Assim, para ajudar a atingir o objetivo da pesquisa, foram definidos três modelos 

de regressão derivados de Ohlson (1995) para análise da value-relevance ao longo do período 

de mensuração das operações de combinação de negócios. 

O Modelo 1 tem por propósito verificar se o lucro anormal e o Patrimônio Líquido 

de empresas adquirentes explicam o valor de mercado da empresa antes do primeiro anúncio 

da operação de combinação de negócios.  A intenção é avaliar o poder explicativo do modelo 

sem efeito de transação de combinação de negócio, usando-se-o como uma referência para 

analisar o impacto da divulgação do PPA na value-relevance em períodos subsequentes. 

 

VMi,t = α1+β1PLi,n+β2LAi,n  

(Equação 1) 

As especificações de cada variável da empresa adquirente i no momento n da 

divulgação imediatamente anterior ao primeiro anúncio da operação de combinação de 

negócios são: VM = logaritmo natural do valor de mercado da empresa adquirente na data 

posterior à da divulgação trimestral ou anual; PL = logaritmo natural do Patrimônio Líquido; 

e LA = lucro anormal/Patrimônio Líquido do período anterior. 

Com o objetivo de investigar a value relevance do lucro anormal, do Patrimônio 

Líquido e do custo de aquisição da operação de combinação de negócios, por ocasião da 

primeira divulgação da alocação do preço de compra (n = 1) foi definido o Modelo 2. Desse 

modo, procura-se, especificamente, verificar se o conteúdo informacional do custo de 

aquisição, sem contemplar outras variáveis da alocação do preço de compra, influencia o 

valor de mercado junto com o lucro anormal e o Patrimônio Líquido. 

 

VMi,t = α1+β1PLi,n=1 +β2LAi,n=1 +β3V.AQUISj,n=1 

(Equação 2) 

Cada variável da empresa adquirente i da operação de combinação de negócios j 

no momento da primeira divulgação da alocação do preço de compra (n = 1) apresenta a 

especificação a seguir: VM = logaritmo natural do valor de mercado da empresa adquirente na 
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data posterior à  da divulgação trimestral ou anual; PL = logaritmo natural do Patrimônio 

Líquido; LA = lucro anormal/Patrimônio Líquido do período anterior; V.AQUIS = logaritmo 

natural do valor de aquisição da operação de combinação de negócios. 

Considerando-se que a norma contábil estabelece o período de mensuração da 

operação de combinação de negócios, em que a empresa adquirente deve apresentar a 

alocação do preço de compra a cada período de divulgação, mesmo com dados provisórios até 

que seja concluída a alocação final, foi especificado o Modelo 3. 

Assim, o Modelo 3 procura investigar se as variáveis lucro anormal e Patrimônio 

Líquido, junto com as variáveis selecionadas no PPA para teste de value-relevance, goodwill 

e ativos intangíveis identificados, e que ao longo do período de mensuração podem sofrer 

alterações, explicam o valor de mercado da empresa. O propósito é analisar o poder 

explicativo do modelo em cada período (n) de alocação do preço de compra, avaliando se 

ocorre incremento ao longo do período de mensuração e em relação ao poder explicativo dos 

Modelo 1 e 2. O período n pode variar de 1 a 5, respeitando o período de mensuração de 12 

meses.  Dessa maneira, foram processadas cinco regressões. 

 

VMi,t = α1+β1PLi,n +β2LAi,n +β3R.GOODWj,n + β4V.GOODWj,n + β5.R.AIIj,n +β6V.AIIj,n 

+β7TAX+β8D.ANO+ εi,j,n 

(Equação 3) 

As especificações das  variáveis da empresa adquirente i da operação de 

combinação de negócios j no momento n da divulgação (trimestral) do PPA são: VM = 

logaritmo natural do valor de mercado da empresa adquirente na data posterior à da 

divulgação trimestral ou anual; PL = logaritmo natural do Patrimônio Líquido; LA = lucro 

anormal/Patrimônio Líquido do período anterior; R.GOODW = variável dummy para 

identificar se houve  registro de goodwill na operação de combinação de negócios (1, para 

menção a goodwill; 0, no caso contrário); V.GOODW = logaritmo natural do goodwill 

identificado na operação de combinação de negócios; R.AII = variável dummy para identificar 

se houve  registro de ativos intangíveis identificados na operação de combinação de negócios 

(1, para menção a ativos intangíveis; 0, no caso contrário); V.AII = logaritmo natural do valor 

de ativos intangíveis identificados na operação de combinação de negócios; TAX =  

perspectiva de aproveitamento fiscal do goodwill (1, se há expectativa de aproveitamento 

fiscal; 0, no caso contrário); D.ANO = variável dummy para identificar se o momento n é uma 

divulgação anual (1, se último trimestre do ano; 0, no caso contrário.); ε = termo de erro. 
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Ressalte-se que os testes estatísticos foram operacionalizados por meio da 

utilização do software Stata®, versão 13. 

A value-relevance foi verificada por meio da avaliação dos coeficientes das 

variáveis goodwill e ativos intangíveis identificados, a cada período de alocação, bem como 

por meio do poder explicativo dos modelos mediante avaliação do R², antes de qualquer efeito 

de operação de combinação de negócios (Modelo 1), por ocasião da primeira divulgação da 

alocação do preço de compra (Modelo 2)  e em cada período de alocação do preço de compra, 

ao longo de sua mensuração, seja com dados provisórios ou finais de goodwill e ativos 

intangíveis identificados (Modelo 3). 

Estima-se que o conteúdo do PPA, em particular o goodwill e os ativos intangíveis 

identificados, será value-relevant se o poder explicativo do Modelo 2 aumentar por ocasião da 

divulgação da primeira alocação do preço de compra, quando comparado com o poder 

explicativo do modelo por ocasião do anúncio da aquisição (Modelo 1), e se o poder 

explicativo nos estágios do Modelo 3 aumentar ao longo do período de mensuração. Para se 

comparar o poder explicativo dos modelos, foi utilizada a estatística z de Cramer (1987), que 

testa a hipótese nula de que não há diferença de value-relevance entre os modelos. 

Foram ainda realizados testes de diferenças entre médias para se identificar se há 

diferenças significantes entre as variáveis em cada período de alocação do preço de compra. 

Assim, foram aplicados os testes Análise de Variância (Anova), Teste de Tukey – Honestly 

Significant Difference (HSD) – e Teste de Kruskal-Wallis. A utilização de testes paramétricos 

e não paramétricos provê mais robustez às análises. Dessa forma, a comparação de médias do 

custo de aquisição e dos valores alocados ao goodwill e aos ativos intangíveis identificados 

entre os diferentes períodos de alocação possibilita avaliar se ao longo do processo de 

mensuração da operação de combinação de negócios o PPA sofreu alterações estatisticamente 

significantes. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo analisa e discute os resultados da presente pesquisa. Primeiramente, 

são apresentadas algumas características observadas nas operações de combinação de 

negócios que compuseram a amostra. A análise é dividida em duas partes: a primeira traz a 

análise das operações, com destaque para o custo envolvido nas transações e sua relevância; 

na segunda parte, são discutidas as alocações do preço de compra, com ênfase nas variáveis 

de interesse da pesquisa, ou seja, goodwill e ativos intangíveis identificados. 

 Visando a atender ao objetivo proposto, na sequência realiza-se a análise da 

value-relevance das informações decorrentes do processo de alocação do preço de compra a 

partir dos modelos de regressão linear múltipla. 

4.1 Análise das operações de combinação de negócios 

4.1.1 Operações de combinação de negócios 

Conforme exposto na Tabela 1, que detalha o processo de composição da amostra, 

as aquisições em operações de combinação de negócios realizadas por empresas listadas na 

B3 no triênio 2015-2017 assinalaram um custo total de R$ 87,4 bilhões.  A Tabela 5 mostra 

os custos das aquisições das operações por ano de fechamento da transação e setor de atuação 

da empresa adquirente. 

Tabela 5 – Custo de aquisição das operações de combinação de negócios, por ano de 

aquisição (valores em milhões de reais) 

Setor  

2015 2016 2017 Total 

 Nº de 

observações 

 

Valor 

 Nº de 

observações 

  

Valor 

 Nº de 

observações 

 

Valor 

 Nº de 

observações 

 

Valor 

Bens industriais 6 3.253 2 165 3 419 11 

 

3.837 

Consumo cíclico 13 6.136 8 166 7 567 28 6.869 

Consumo não cíclico 1 5.602 - - 2 5.105 3 10.707 

Financeiro e outros 2 475 4 28.711 2 14.761 8 43.947 

Materiais básicos 3 42 - - 1 80 4 122 

Petróleo, gás e 

biocombustíveis - - - - 1 39 1 39 

Saúde 1 135 9 558 5 212 15 905 

Tecnologia da 

informação 4 684 2 92 3 161 9 937 

Telecomunicações 1 17.264 - - - - 1 17.264 

Utilidade pública 3 654 1 1.592 1 537 5 2.783 

Total 34 34.245 26 31.284 25 21.881 85 87.410 

Fonte: Elaborada pela autora.  
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De acordo com os dados exibidos na Tabela 5, em 2015 registrou-se o maior 

volume de operações de combinação de negócios. Com relação aos valores negociados, 

verifica-se que o montante mais expressivo de custo de aquisição foi atribuído ao setor 

Financeiro e outros, que, com apenas 9,4% do total de transações, apresentou um custo 

envolvido de R$ 43,9 bilhões, ou seja, mais da metade (50,3%) do total. 

Dentre as operações do setor Financeiro e outros, destacaram-se a operação de 

combinação de negócios envolvendo a BM&FBovespa (atual B3) e a Central de Custódia e 

Liquidação Financeira de Títulos  (Cetip), com um custo de aquisição da ordem de R$ 13 

bilhões; a aquisição da HSBC Bank Brasil Ltda. pelo Banco Bradesco S. A., com um custo de 

R$ 17,3 bilhões; e a operação em que o Itaú Unibanco Holding S. A. adquiriu o controle da 

Itaú CorpBanca, pelo  custo de R$ 10,5 bilhões.  

O setor Consumo cíclico apresentou o maior número de operações (28 transações, 

ou 32,9% do total), o que representou apenas 7,9% do custo total de aquisições. O setor Saúde 

assinalou o segundo maior número de operações (15), seguido de Bens industriais (11).  

 O outro destaque vai para o setor  Telecomunicações, que apesar de ter registrado 

apenas uma negociação durante  o triênio analisado, foi o segundo  mais representativo, 

realizando  a segunda maior operação da amostra em termos financeiros, por meio da qual a 

Telefônica Brasil S. A. adquiriu o controle da GVT Participações, por  R$ 17,3 bilhões 

(19,8% do custo total das aquisições). 

Procurando aprofundar o mapeamento descritivo das operações realizadas no 

período analisado, a Tabela 6 sintetiza as maiores operações de combinação de negócios da 

amostra, que, juntas, representam 91,4% do total.  

Tabela 6 – Maiores aquisições da amostra 

Adquirida Adquirente Ano 

Custo de 

aquisição  

(R$ milhões) 

 

Proporção do custo  

total (%) 

HSBC Bank Brasil Ltda. Banco Bradesco S. A.  2016 17.288 19,8 

GVT Participações Telefônica Brasil S. A.  2015 17.264 19,8 

Central de Custódia e 

Liquidação Financeira de 

Títulos (Cetip) 

B3 S. A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão 2017 13.021 14,9 

Itaú CorpBanca Itaú Unibanco Holding S. A. 2016 10.517 12,0 

Moy Park JBS S. A.  2015 5.602 6,4 

World Duty Free Dufry A. G.  2015 5.031 5,8 

The Body Shop 

International Plc Natura Cosméticos S. A.  2017 3.988 4,6 

 ALL – América Latina 

Logística S. A. 

Rumo Logística Operadora 

Multimodal S. A. 2015 2.737 3,1 

Alpargatas S. A. Itausa Investimentos S. A.  2017 1.740 2,0 
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Adquirida Adquirente Ano 

Custo de 

aquisição  

(R$ milhões) 

 

Proporção do custo  

total (%) 

AES Sul Distribuidora 

Gaúcha de Energia S. A. CPFL Energia S. A. 2016 1.592 1,8 

GNP JBS S. A. 2017 1.117 1,3 

Total 79.897 91,4 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Na Tabela 6, verifica-se que as três maiores operações foram as aquisições do 

HSBC, da GVT e da Cetip, que, juntas, correspondem a 54,4% do custo total das aquisições 

das operações de combinação de negócios no período analisado. 

No que tange à relevância das transações de combinação de negócios para as 

empresas adquirentes, a Tabela 7 traz um painel acerca da representatividade do custo de 

aquisição sobre o Ativo e o valor de mercado das empresas. Segundo Shalev et al. (2013), 

quanto mais relevante for a operação, maior será sua importância nas decisões corporativas. 

Tabela 7 – Representatividade do custo de aquisição em relação ao Ativo e ao valor de 

mercado 

Proporção do custo de 

aquisição por faixa  

Ativo  Valor de mercado 

Nº de 

transações 

Proporção 

do total de 

transações 

(%) 

Proporção 

Custo de 

aquisição 

/ Ativo  

(%) 

Nº de 

transações 

 Proporção 

do total de 

transações 

(%) 

Proporção 

Custo de 

aquisição / 

Valor de 

mercado 

(%) 

Maior que 10%  10 12,9 23,0 18 21,2 25,7 

Maior que 5% e menor que 10% 12 12,9 6,8 7 8,2 6,8 

Maior que 1% e menor que 5%  27 31,8 2,1 24 28,2 2,5 

Até  1%  36 42,4 0,3 36 42,4 0,4 

Total 85 100,0 4,5 85 100,0 6,9 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Na Tabela 7, observa-se que a participação do custo de aquisição sobre o Ativo e 

sobre o valor de mercado das empresas adquirentes representa, em média, 4,5% e 6,9%, 

respectivamente. Na faixa em que o custo de aquisição não excedeu a 10% do Ativo,  

registraram-se 10 transações, correspondendo a 12,9% do total, enquanto a proporção do 

custo de aquisição sobre o Ativo nessa faixa assinalou uma média de 23%. 

Avaliando-se na perspectiva do valor de mercado, verifica-se que 18 transações 

(21,2% do total) superaram em mais de 10% a proporção do custo de aquisição sobre o valor 

de mercado da empresa adquirente, apresentando um índice médio de 25,7%. 
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Verifica-se, ainda, que a maioria das transações (42,4%) representou menos que 

1% do custo de aquisição sobre o Ativo e sobre o valor de mercado, com médias de 0,3% e 

0,4%, respectivamente. 

Ressalte-se que a principal transação da amostra (19,8% do custo total de 

aquisição), no caso a aquisição do HSBC Bank Brasil Ltda. pelo Banco Bradesco S. A., 

representou 1,4% do Ativo do adquirente e 11% do seu valor de mercado. 

Por fim, a Tabela 8 apresenta a estatística descritiva da representatividade do 

custo de aquisição das operações de combinação de negócios em relação ao Ativo e ao valor 

de mercado das empresas adquirentes.  

Tabela 8 – Estatística descritiva da representatividade do custo de aquisição das operações de 

combinação de negócios em relação ao Ativo e ao valor de mercado das empresas 

adquirentes. 

Setor 

 

 

 

Nº de 

observações 

Proporção Custo de aquisição/Ativo 

(%) 

Proporção Custo de aquisição/Valor 

de mercado 

(%) 

 
 

Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo Média 

Desvio-

padrão 

Bens industriais 11 0,0 16,3 4,9 5,5 0,0 145,3 20,6 42,0 

Consumo cíclico 28 0,0 48,6 3,8 9,5 0,0 22,3 3,2 5,9 

Consumo não cíclico 3 1,1 27,0 10,8 14,1 4,2 28,9 15,4 12,5 

Financeiro e outros 8 0,0 28,3 4,2 9,8 0,0 31,4 6,4 10,8 

Materiais básicos 4 0,0 0,8 0,4 0,3 0,1 1,0 0,6 0,4 

Petróleo, gás e 

biocombustíveis 1 2,9 2,9 2,9 - 7,8 7,8 7,8 - 

Saúde 15 0,0 10,0 2,6 3,3 0,0 20,6 4,2 6,8 

Tecnologia da 

informação 9 0,7 32,2 8,7 10,6 0,3 26,5 5,4 8,5 

Telecomunicações 1 17,0 17,0 17,0 - 24,5 24,5 24,5 - 

Utilidade pública 5 0,2 7,8 2,9 3,1 0,6 10,1 4,6 3,8 

Total  85 0,0 48,6 4,5 8,1 0,0 145,3 20,6 42,0 

Fonte: Elaborada pela autora.   

 

Na Tabela 8, verifica-se que as médias baseadas no valor de mercado excedem em 

relação ao Ativo das empresas, exceto nos setores Consumo cíclico e Tecnologia da 

informação. Percebe-se, ainda, uma alta dispersão na maioria dos setores, revelando que 

existem operações com grau de relevância bem diversificado. 

 Embora o setor Financeiro e outros tenha sido responsável pela maior 

participação no custo de aquisição da amostra, suas operações representaram, em média, um 

custo correspondente a 6,4% do valor de mercado. Já o setor Telecomunicações confirma a 
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sua relevância, tanto em termos de valor envolvido na transação, quanto em relação ao valor 

de mercado (24,5%). 

Desse modo, conclui-se que as transações mais relevantes concentraram-se em 

poucas operações. Apenas 11 operações representaram mais de 91% do custo total de 

aquisição da amostra, e em 5 dessas transações o custo de aquisição excedeu o Ativo  e o 

valor de mercado em mais de 10%.  

4.1.2 Alocação do preço de compra 

A alocação do preço de compra das operações de combinação de negócios objeto 

do estudo, conforme Notas Explicativas divulgadas pelas empresas adquirentes, foi realizada 

em dois tipos de componente: ativos e passivos adquiridos a valor justo e goodwill, conforme 

evidenciado na Tabela 9. 

Tabela 9 – Alocação do preço de compra  

Setor  

 

 

Nº de 

observações 

  

 

Custo de 

aquisição  

(R$ milhões) 

Componente 

(R$ milhões) 

Ativos 

adquiridos e 

passivos 

assumidos a 

valor justo 

 

Goodwill 

 

Bens industriais 11 3.838 3.443 395 

Consumo cíclico 28 6.868 4.765 2.103 

Consumo não cíclico 3 10.707 5.620 5.087 

Financeiro e outros 8 43.946 23.884 20.062 

Materiais básicos 4 121 13 108 

Petróleo, gás e biocombustíveis 1 39 19 20 

Saúde 15 904 (58) 962 

Tecnologia da informação 9 937 365 572 

Telecomunicações 1 17.264 4.427 12.837 

Utilidade pública 5 2.783 2.744 39 

Total 85 87.407 45.222 42.185 

Fonte: Elaborada pela autora.  

A Tabela 9 destaca que foram alocados R$ 45,2 bilhões aos ativos adquiridos e 

passivos assumidos a valor justo, enquanto R$ 42,2 bilhões foram alocados ao goodwill, 

representando, em média, respectivamente, 51,7% e 48,3% do custo total de aquisição (R$ 

87,4 bilhões). 

Importa salientar que em 53 das 85 operações de combinação de negócios foi 

possível identificar os ajustes de mais-valia de ativos a partir da evidenciação do Patrimônio 
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Líquido das empresas adquiridas. Na demais transações, o Patrimônio Líquido integrou os 

ativos adquiridos e os passivos assumidos a valor justo. 

Ao se analisar a natureza dos eventos atribuídos à mais-valia, observou-se que 

esta foi composta por três tipos de ajuste: nos ativos e passivos previamente reconhecidos, nos 

novos ativos intangíveis identificados e nas provisões para contingências com avaliação de 

risco de perda possível e remoto, passíveis de reconhecimento somente em caso de operações 

de combinação de negócios. O primeiro tipo de ajuste foi mais usual no Ativo Imobilizado, 

nos Estoques, nas Contas a Receber e nas propriedades para investimento mensuradas ao 

custo. Já nos passivos, os ajustes mais expressivos referiram-se aos tributos diferidos 

subjacentes às mais-valias dos ativos, quando aplicável, além da constituição de provisões 

para contingências. 

Em relação aos ativos intangíveis identificados, destacaram-se:  reconhecimento 

de ativo de direito de concessão, relacionamento com clientes, marcas e acordo de não 

competição.  

A Tabela 10 exibe a média das alocações do preço de compra das 53 transações 

(62,4% da amostra) que apresentaram o Patrimônio Líquido das empresas adquiridas, com o 

objetivo de retratar a alocação do preço de compra no tocante aos ajustes de mais-valia de 

ativos em que são contemplados os ativos intangíveis identificados. 

Tabela 10 – Alocação do preço de compra para transações que evidenciaram o Patrimônio 

Líquido das empresas adquiridas 

Setor 

Custo de aquisição Alocação do preço de compra (*) 

Nº de 

observações 

Valor 

(R$ milhões) 

Patrimônio 

Líquido  

(%) 

Mais-valia de 

ativos líquidos 

(%) 

Goodwill 

(%) 

Bens industriais 5 508 46,8 26,3 27,0 

Consumo cíclico 21 1.368 29,9 41,4 28,8 

Financeiro e outros 4 41.287 41,4 13,1 45,6 

Materiais básicos 3 42 (16,0) 95,9 20,1 

Petróleo, gás e biocombustíveis 1 39 74,7 

 

(24,9) 50,3 

Saúde 8 389 

 

(25,9) 6,7 119,3 

Tecnologia da informação 8 920 56,6 

 

(17,3) 60,7 

Utilidade pública 3 891 83,1 12,5 4,4 

Total  53 45.444 41,6 13,4 45,0 

 (*) Proporção média   do custo de aquisição. 

Fonte: Elaborada pela autora,  
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Na Tabela 10, observa-se que a média atribuída ao Patrimônio Líquido   

corresponde a 41,6% do custo de aquisição, considerando-se as 53 transações. O goodwill, por 

sua vez, representa 45%, enquanto a mais-valia de ativos líquida assinala 13,4%.  

Os setores Materiais básicos e Saúde apresentam relação negativa do Patrimônio 

Líquido sobre o custo de aquisição (-16,0% e -25,9%, respectivamente), indicando que as 

empresas adquiridas apresentam Passivo a Descoberto. Nessas operações, as proporções de 

ajustes de mais-valia e goodwill resultantes do processo de alocação do preço de compra 

tendem a ser mais representativas, dado o cenário. 

No caso do setor Utilidade pública, a proporção alocada ao goodwill foi a mais 

baixa, representando, em média, 4,4% do custo de aquisição. A maior parte do excedente do 

preço foi alocada em ativos intangíveis identificados, em função da existência de contratos de 

concessão, o que é característico do setor. Dentre as operações, destaca-se a aquisição da 

Nova Energia Holding S. A. pela AES Tietê Energia S. A., em que foram alocados R$ 119,1 

milhões (22,9% do custo de aquisição) ao intangível decorrente de licença para exploração de 

energia eólica. 

No tocante ao setor Financeiro e outros, verifica-se uma baixa participação média 

da mais-valia na alocação do custo das aquisições (13,1%), devido ao reconhecimento de 

passivo a valor justo na operação em que o Itaú Unibanco Holding S. A. adquiriu a Itaú 

CorpBanca. 

Pela mesma razão, os setores Petróleo, gás e biocombustíveis e Tecnologia da 

informação apresentaram uma relação de mais-valia negativa (-24,9% e -17,3%, 

respectivamente) quando comparada com o custo de aquisição, revelando que foram 

assumidos passivos em proporção superior aos ajustes a valor justo de ativos. 

No tocante às operações na perspectiva de reconhecimento do goodwill e dos 

ativos intangíveis identificados, estes últimos contemplados na mais-valia de ativos, a Tabela 

11 mostra a distribuição das transações da amostra, os montantes envolvidos e respectivos 

setores de atividade.  

Tabela 11 – Custo de aquisição, goodwill e ativos intangíveis identificados com base no 

término do período de alocação do preço de compra 

Setor  

 

 

Nº de 

observações 

 

Custo de 

aquisição 

(R$ milhões) 

Goodwill  
Ativos intangíveis 

identificados 

Nº de 

observações  (R$ milhões) 

Nº de 

observações  (R$ Milhões) 

Bens industriais 11 3.838 9 395 10 8.012 

Consumo cíclico 28 6.868 28 2.103 28 823 
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Setor  

 

 

Nº de 

observações 

 

Custo de 

aquisição 

(R$ milhões) 

Goodwill  
Ativos intangíveis 

identificados 

Nº de 

observações  (R$ milhões) 

Nº de 

observações  (R$ Milhões) 

Consumo não 

cíclico 
3 10.707 3 5.087 2 2.386 

Financeiro e outros 8 43.946 7 20.062 4 7.429 

Materiais básicos 4 121 4 108 1 3 

Petróleo, gás e 

biocombustíveis 
1 39 1 20 1 10 

Saúde 15 904 15 962 8 138 

Tecnologia da 

informação 
9 937 9 572 8 107 

Telecomunicações 1 17.264 1 12.837 1 2.582 

Utilidade pública 5 2.783 1 39 4 2.161 

Total 85 87.407 78 42.185 67 23.651 

Fonte: Elaborada pela autora.  

De acordo com a Tabela 11, em 78 transações houve reconhecimento de goodwill, 

enquanto em 67 houve reconhecimento de ativos intangíveis identificados. Destacaram-se os 

setores Financeiro e outros, com um montante de R$ 20 bilhões de goodwill e R$ 7,4 bilhões 

de ativos intangíveis identificados; e Telecomunicações, que em uma única operação as duas 

categorias representaram, no conjunto, 89,3% do custo total de aquisição. 

Analisando-se especificamente os ativos intangíveis identificados, considerados 

uma das variáveis de interesse do estudo, tem-se a Tabela 12, que retrata a proporção de 

ativos intangíveis identificados em relação ao custo de aquisição. 

Tabela 12 – Proporção dos ativos intangíveis identificados em relação ao custo de aquisição 

Setor 
Nº de 

observações 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 

Média 

(%) 

Desvio-

padrão 

(%) 

Bens industriais 10 2,7 279,5 76,4 107,5 

Consumo cíclico 28 0,4 203,9 54,4 52,2 

Consumo não cíclico 2 55,0 174,5 36,2 26,7 

Financeiro e outros 4 2,7 27,5 16,4 10,8 

Materiais básicos 1 18,2 18,2 18,2 - 

Petróleo, gás e biocombustíveis 1 24,3 24,3 24,3 - 

Saúde 8 0,4 55,2 24,6 22,3 

Tecnologia da informação 8 13,8 58,8 33,3 14,4 

Telecomunicações 1 15,0 15,0 15,0 - 

Utilidade pública 4 22,2 115,8 50,8 43,7 

Total 67 0,4 279,5 47,0 55,2 

Fonte: Elaborada pela autora.  
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Os ativos intangíveis identificados em cada transação variam entre empresas e 

dependem muito das características das indústrias dos negócios adquiridos, bem como das 

circunstâncias das operações de combinação de negócios (THORNTON, 2013). Desse modo, 

cada indústria tem sua própria estrutura de concorrência e drivers de valor de intangível que 

diferem significativamente entre os setores (SACUI, SZATMARY, 2015). O alto desvio-

padrão apresentado na Tabela 12 corrobora tais afirmações. 

A Tabela 13 apresenta informações adicionais sobre a natureza dos ativos 

intangíveis identificados na amostra e as respectivas proporções em relação ao custo de 

aquisição. 

Tabela 13 – Ativos intangíveis identificados na amostra 

(¹) Proporção média do custo de aquisição.  

(²) Contempla os casos em que a empresa adquirente não especificou a natureza do ativo intangível identificado. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

De acordo com a Tabela 13, no período sob análise a carteira de clientes foi o 

ativo intangível identificado mais reconhecido nas operações de combinação de negócios, 

com 38 observações e participação média sobre o custo de aquisição da ordem de 25%, 

presente em quase todos os setores.  A carteira de clientes da GVT Participações obteve o 

maior valor justo, no montante de R$ 2,5 bilhões, representando 14,6% do custo de aquisição 

da transação. A carteira de clientes da GNP, adquirida pela JBS S. A., obteve a segunda maior 

avaliação, sendo valorada em R$ 1,9 bilhão, o que representou um múltiplo de 1,7 do custo de 

aquisição. 

Setor  

Carteira de 

clientes 
Marca 

Acordo de não 

competição 

Direito de 

concessão 
Outros² 

 

Nº de 

observações 

 

Proporção 

(%)¹ 

 

Nº de 

observações 

 

Proporção 

(%)¹ 

 

Nº de 

observações 

 

Proporção 

(%)¹ 

 

Nº de 

observações 

 

Proporção 

(%)¹ 

 

Nº de 

observações 

 

Proporção 

(%)¹ 

Bens industriais 7 20,1 4 3,3 2 2,8 1 276,6 3 93,5 

Consumo cíclico 18 32,6 17 21,0 12 10,3 - - 15 58,0 

Consumo não 

cíclico 2 14,6 1 43,1 - - - - - - 

Financeiro e outros 1 10,4 1 1,5 1 0,2 - - 4 13,4 

Materiais básicos - - - - - - - - 1 18,2 

Petróleo, gás e 

biocombustíveis 1 23,8 - - 1 0,5 - - - - 

Saúde 4 17,7 5 21,2 - - - - 3 6,6 

Tecnologia da 

informação 4 18,8 1 3,3 1 9,2 - - 7 17,1 

Telecomunicações 1 14,6 1 0,3 - - - - - - 

Utilidade pública - - - - - - - - 4 82,5 

Quantidade Total 38 25,0 30 17,5 17 8,2 1 276,6 37 57,0 

Valor Total (R$ 

milhões) 5.559 2.220 77 7.573 8.177 
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No que tange a marca, a maior atribuição de valor justo foi da The Body Shop 

International Plc, ativo identificado na operação de aquisição realizada pela Natura 

Cosméticos S. A., avaliada em R$ 1,7 bilhão, o equivalente a 11,9% do custo de aquisição. 

Já o direito de concessão mais representativo resultou da aquisição da ALL – 

América Latina Logística S. A. pela Rumo Logística Operadora Multimodal S. A., em função 

do contrato de concessão de direito de uso de rodovias da empresa adquirida, com valor justo 

atribuído de R$ 7,6 bilhões, representando um múltiplo de 2,8 do custo de aquisição. 

Em relação ao acordo de não competição, percebe-se uma baixa participação do 

seu valor justo em relação ao custo de aquisição, sendo identificado em 17 operações. Esses 

ativos são resultantes dos contratos de aquisição, usuais nessas transações, cujo propósito é 

oferecer um grau de proteção ao novo proprietário contra o risco de concorrência com o 

vendedor, fornecedor ou pessoal-chave, representando benefícios econômicos futuros, pela 

expectativa de aumento de vendas e custos mais baixos (THORNTON, 2013). 

Esses ativos apresentaram uma vida útil definida, variando de 5 a 20 anos, e uma 

vida útil indefinida, como é o caso de algumas marcas. Nesse aspecto, importa ressaltar que a 

vida útil influencia a velocidade com que a mais-valia será realizada, ou seja, quanto mais 

curta, maior seu impacto no lucro dos anos subsequentes à aquisição. 

No tocante ao goodwill reconhecido nas operações, a Tabela 14 apresenta a 

estatística descritiva dessa categoria de ativo, baseada na sua participação em relação ao custo 

de aquisição. 

Tabela 14 – Proporção do goodwill em relação ao custo de aquisição 

Setor 

 

Nº de 

observações 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 

Média 

(%) 

Desvio-

padrão 

(%) 

Bens industriais 9 9,3 62,3 34,8 20,6 

Consumo cíclico 28 3,9 1.231,1 126,7 230,3 

Consumo não cíclico 3 11,7 68,1 36,1 29,0 

Financeiro e outros 7 13,7 87,2 50,8 27,0 

Materiais básicos 4 18,3 124,5 46,4 52,1 

Petróleo, gás e biocombustíveis 1 50,3 50,3 50,3 - 

Saúde 15 21,0 234,5 105,0 50,7 

Tecnologia da informação 9 47,2 97,8 76,1 13,9 

Telecomunicações 1 74,4 74,4 74,4 - 

Utilidade pública 1 87,5 87,5 87,5 - 

Total 78 3,9 1.231,1 89,6 143,6 

Fonte: Elaborada pela autora.  



72 
 

 
 

De acordo com a Tabela 14, a média da proporção do goodwill em relação à 

contraprestação foi da ordem de 89,6% no período analisado, portanto, bastante expressiva. 

Entretanto, a estatística descritiva evidencia que não há um padrão de alocação do 

custo de aquisição ao goodwill, dado o alto desvio-padrão na maioria dos setores. 

Observam-se, ainda, valores máximos superiores ao custo de aquisição. Em 15 

transações (8 em Saúde, 6 em Consumo cíclico e 1 em Materiais básicos) o valor do goodwill 

excedeu o custo de aquisição, ou seja, a adquirente comprou uma empresa cujo valor dos 

ativos líquidos avaliados a valor justo foi negativo. No entanto, esses casos representaram 

cerca de 1% do custo de aquisição de todas as operações, o que distorce a média de alocação 

do goodwill sobre o custo de aquisição. Caso desconsiderem-se essas transações, a média do 

goodwill cai de 89,6% para 54,3%. 

Dentre os setores, destaca-se o Consumo cíclico, pelo maior número de transações 

e pelo maior desvio-padrão, revelando que a proporção do goodwill em relação ao custo de 

aquisição foi bem diversificada entre as operações. Devido à aquisição da GVT Participações, 

o setor Telecomunicações foi responsável pela segunda maior aquisição da amostra, 

reconhecendo um goodwill da ordem de R$ 12,8 bilhões, representando 74,4% do custo de 

aquisição e 17% do Ativo da adquirente. 

Assim como Telecomunicações, o setor Utilidade pública apresentou apenas uma 

operação com alocação de goodwill, com proporção de 87,5% em relação ao custo de 

aquisição. Contudo, o custo de aquisição da operação foi pouco representativo, situando-se 

abaixo de 1% do Ativo da empresa adquirente. 

O setor Financeiro e outros concentrou o maior número de operações com 

goodwill representativo. Na operação de aquisição da Itaú CorpBanca pelo Itaú Unibanco 

Holding S. A., foi apurado um goodwill de R$ 6,6 bilhões, representando 62,7% do custo de 

aquisição da operação. No caso da aquisição do HSBC pelo Bradesco e da Cetip pela B3, foi 

reconhecido o goodwill de R$ 4,2 bilhões (24,4% do custo de aquisição) e R$ 7,9 bilhões 

(61% do custo de aquisição), respectivamente. 

Em síntese, a proporção média do goodwill em relação ao custo da operação 

apurada nesta pesquisa está em linha com estudos anteriores (SOUZA, 2015; TANCINI, 

2017), revelando que uma parte substancial do custo de aquisição não foi atribuída a nenhum 

ativo, tangível ou intangível. 

Do ponto de vista econômico, esse prêmio (goodwill) pago em operações de 

combinação de negócios deve ser justificado pelo lucro líquido adicional futuro estimado e 



73 
 

 
 

pelos fluxos de caixa livres obteníveis pela empresa adquirente como resultado do 

investimento na empresa-alvo (empresa adquirida). Uma das fontes mais importantes desses 

ganhos adicionais são as sinergias estimadas entre as empresas (VIOLETA; DIANA, 2018). 

Isso pode explicar os significativos prêmios de preço pagos na maioria das aquisições. 

Cabe também destacar que a norma NBC TG 15 (R4) estabelece que a empresa 

deve explicitar as razões do pagamento de ágio na operação. Nesse sentido, embora não 

tenham sido o foco deste estudo, as justificativas, quando apresentadas, o foram de modo 

genérico. Além disso, não foi reportado se houve uma avaliação de impairment do ágio no 

momento inicial da alocação, o que seria fundamental para sustentar o pagamento baseado em 

rentabilidade futura. Esse aspecto pode gerar uma dúvida sobre o impacto dessas avaliações 

nos resultados subsequentes à aquisição. 

Em relação à perspectiva de aproveitamento fiscal do goodwill, importa lembrar 

que, no Brasil, o goodwill pode ser amortizado fiscalmente em, no mínimo, 60 meses após a 

restruturação societária decorrente de fusão, incorporação ou cisão que envolva a empresa 

adquirida. No período analisado, foi identificado o processo de incorporação da ALL – 

América Latina Logística S. A. pela Rumo Logística Operadora Multimodal S. A. Nessa 

aquisição, não foi apurado o goodwill; entretanto, foi identificado um ativo intangível 

decorrente do direito de concessão de uso de rodovias (R$ 7,6 bilhões), que será amortizado 

até 2079. Assim como o goodwill, tal amortização passa a ser dedutível para fins tributários 

após a incorporação. Importa citar que nos casos de aquisição de empresas que operam com 

direito de concessão de uso de bens públicos, observou-se que não houve registro de goodwill.  

A incorporação da Cetip pela B3 foi outra transação que passou por reorganização 

societária ao longo do período de mensuração da operação de combinação de negócios, 

passando a aproveitar a dedutibilidade do ágio pago, no valor estimado de R$ 7 bilhões. 

A análise das Notas Explicativas referentes à alocação do preço de compra ao 

longo do período de mensuração não possibilitou identificar se houve  reestruturação 

societária que permitisse a dedutibilidade tributária do goodwill, com exceção das já 

destacadas; contudo, de acordo com a norma, a empresa deve divulgar a estimativa do 

goodwill para fins de aproveitamento fiscal (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2011). Nesse sentido, das 78 transações que registraram goodwill na 

operação, 9 apenas divulgaram a perspectiva de aproveitamento fiscal, enquanto uma delas 

declarou expressamente que não havia perspectiva de aproveitamento fiscal; nas demais 

transações, nada foi relatado. 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/synergy
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/synergy
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Além da análise dos elementos que compuseram o custo de aquisição das 

operações de combinação de negócios da amostra, merece destaque outro aspecto da alocação 

do preço de compra: a existência do período de mensuração, conforme já aludido no 

referencial teórico deste estudo. Durante esse período, a empresa adquirente deve divulgar, a 

cada período de reporte, a alocação do preço de compra de forma preliminar e, em períodos 

subsequentes, ajustá-la até que a alocação do preço torne-se definitiva. Esse processo não 

pode exceder a doze meses (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2011). 

No processo de avaliação da divulgação do PPA, observou-se que as empresas 

adquirentes em geral fazem alocação preliminar do excesso entre o custo de aquisição e o 

valor justo dos ativos adquiridos líquidos (ainda estimados) no ágio, e, na medida em que 

avançam na avaliação desses ativos, é dada destinação específica aos ativos e passivos, 

ajustando-se o ágio. Essa prática pode ser explicada em função da própria norma que destaca 

que os ajustes no período de mensuração terão como contrapartida o goodwill. 

A seguir, apresentam-se outros comentários acerca da divulgação do PPA ao 

longo do período de mensuração, a partir da avaliação das Notas Explicativas no processo de 

coleta das informações: 

a) alegando que se encontravam em período de mensuração, algumas empresas não 

apresentaram o PPA ao longo desse período, o que contraria a norma; apresentaram-no 

somente no término desse período; 

b) em algumas transações, as mudanças na alocação do preço de compra entre os períodos 

foi quase residual, e em alguns casos não sofreu alterações ao longo do período de 

mensuração, principalmente quando a empresa apresentou uma alocação de preço de 

compra preliminar mais robusta e quando houve mais tempo transcorrido entre a data do 

fechamento e a da divulgação do primeiro período de alocação; 

c) não houve uma indicação clara de que o PPA havia sido finalizado, embora houvesse 

relatos de finalização de laudo de avaliação; contudo, como a empresa ainda se 

encontrava em período de mensuração, destacou-se a possibilidade de sofrer ajustes 

dentro desse período; 

d) poucas empresas explicitaram as razões da mudança na estimativa de valores inicialmente 

apresentada no PPA; 

e) conforme já mencionado, falta de indicação do Patrimônio Líquido da empresa adquirida, 

o que dificulta a percepção da natureza dos ajustes a valor justo dos elementos 

patrimoniais; 
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f) algumas empresas apresentaram o detalhamento dos ativos líquidos adquiridos nas 

transações em outras Notas Explicativas, sem agrupar todos os efeitos nas Notas 

Explicativas específicas de operações de combinação de negócios; 

g) em alguns momentos da alocação, as empresas apresentaram o valor justo dos bens igual 

ao valor contábil; e 

h)  ressaltando mais uma vez, poucas empresas mencionaram a estimativa de benefício 

fiscal do ágio, ou se havia, além de omitir as razões no caso de pagamento de ágio na 

operação. 

Ainda sobre o período de mensuração, cumpre destacar que para se levantar o 

momento da conclusão do PPA e o número de observações por período de alocação, foi 

considerada a última divulgação de informações do PPA ao longo do período de mensuração.  

Entretanto, conforme já destacado, observou-se que em várias transações, a partir 

de certo momento a alocação do preço de compra fica inalterada até o término do período de 

mensuração, apresentando indícios de que o processo de alocação foi finalizado antes do 

término do prazo-limite de doze meses, ou que não houve qualquer razão que implicasse 

alterações nos valores anteriormente apresentados.  

A Tabela 15 evidencia a distribuição quantitativa das operações de combinação de 

negócios por período de alocação do preço de compra em que o PPA foi apresentado com 

dados finais, não necessariamente implicando o término da alocação do preço de compra. 

Geralmente as empresas declararam que se encontravam em período de mensuração, e que, 

portanto, o PPA estava sujeito a ajustes. 

Tabela 15 – Distribuição quantitativa das transações com definição do PPA, por período de 

alocação 

Período de alocação Número de transações 

1º  22 

2º  12 

3º  11 

4º 14 

5º  26 

Total 85 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Na Tabela 15, identifica-se que em 22 operações de combinação de negócios 

(25,9% do total) houve a definição da alocação do preço de compra já no primeiro período de 

alocação, enquanto no segundo período a alocação do preço de compra foi definida para 12 

transações. Em 26 delas, a alocação do preço de compra só foi concluída no último período. 
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Desse modo, considerando-se que no quinto período de alocação foram apresentados 68 

PPAs, percebe-se que para 42 (68 – 26) transações os PPAs foram reapresentações dos dados 

anteriormente divulgados, entre as quais, 13 transações a alocação foi definida no primeiro 

período. 

Diante de tal cenário, pode-se levantar dúvidas sobre a observância da norma 

NBC TG 15 (R4), ou seja, se as empresas vêm de fato fazendo o uso adequado do período de 

mensuração para realizar os ajustes necessários na alocação do preço de compra, sobretudo 

quando a citada norma estabelece que o adquirente deve ajustar, retrospectivamente, os 

valores provisórios reconhecidos na data da aquisição quando obtém novas informações sobre 

fatos e circunstâncias acerca do investimento existentes na data do fechamento. 

Essas informações são exploradas no tópico 4.2, que relata os resultados sobre a 

value-relevance das variáveis de interesse e se esse processo de alocação do preço de compra 

incrementa a value-relevance ao longo do período de mensuração à medida que as alocações 

preliminares vão se tornando definitivas. 

Embora a presente pesquisa não  se proponha  analisar o nível de disclosure das 

operações de combinação de negócios e sua aderência à norma NBC TG 15 (R4) – 

Combinação de Negócios, pode-se afirmar que não há um padrão de divulgação da alocação 

do preço de compra, e que, dessa forma, houve dificuldade de obter as informações e 

compreender os efeitos da alocação do preço de compra nas empresas adquirentes.  

4.2 Análise da value-relevance das informações sobre a alocação do preço de compra 

4.2.1 Estatística descritiva das variáveis dos modelos 

A Tabela 16 apresenta a estatística descritiva das variáveis utilizadas nos modelos 

econométricos desta pesquisa, conforme apresentado no tópico 3.4. 

Tabela 16 – Estatística descritiva das variáveis por período de alocação do preço de compra 

 

Variável/Período de 

alocação 

 

  

Nº de 

observações 
Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

VM 391 15,2984 1,5593 10,8117 19,3001 

1º 85 15,2354 1,5162 11,0913 19,1032 

2º  80 15,2087 1,5545 11,1154 19,2391 

3º  80 15,2578 1,5884 10,9887 19,3001 

4º  78 15,3130 1,6120 10,8117 19,3001 

5º  68 15,5139 1,5479 11,3904 19,2746 
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Variável/Período de 

alocação 

 

  

Nº de 

observações 
Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

PL 391 14,5981 1,5791 11,1598 18,5894 

1º 85 14,5677 1,5529 11,1598 18,5213 

2º  80 14,5642 1,5467 11,1680 18,5580 

3º  80 14,6181 1,5888 11,1891 18,5656 

4º  78 14,6213 1,6199 11,2232 18,5656 

5º  68 14,6257 1,6352 11,2333 18,5894 

LA 391 - 0,0135 0,0852 - 0,4302 0,6227 

1º 85 - 0,0064 0,1166 - 0,4197 0,6227 

2º  80 -0,0073 0,0689 - 0,4197 0,1643 

3º  80 - 0,0152 0,0445 - 0,1760 0,0707 

4º  78 - 0,0297 0,0906 - 0,4197 0,1060 

5º  68 - 0,0092 0,0861 - 0,4302 0,1178 

V.AQUIS 391 11,0460 2,5520 4,6052 16,6690 

1º 85 10,9799 2,5466 4,6052 16,6690 

2º  80 11,0473 2,5726 4,6052 16,6690 

3º  80 11,0685 2,5842 4,6052 16,6656 

4º  78 11,1081 2,5656 4,6052 16,6656 

5º  68 11,0279 2,5550 4,6052 16,6656 

V.AII 391 10,2963 2,5385 2,8904 15,8505 

1º 85 10,2398 2,8134 3,1355 15,8282 

2º  80 10,5830 2,5451 2,8904 15,8304 

3º  80 10,6070 2,5259 2,8904 15,8416 

4º  78 10,3249 2,4290 2,8904 15,8460 

5º  68 9,8503 2,4328 2,8904 15,8505 

V.GOODW 391 10,2660 2,4740 3,0445 16,3679 

1º 85 10,2417 2,4493 3,0445 16,3032 

2º  80 10,1991 2,5218 3,0445 16,3194 

3º  80 10,3348 2,4873 3,0445 16,3679 

4º  78 10,2809 2,4869 3,0445 16,3679 

5º  68 10,2724 2,4969 3,0445 16,3679 

Legenda  

VM = logaritmo natural do valor de mercado da empresa adquirente; PL = logaritmo natural do Patrimônio 

Líquido da empresa adquirente; LA = lucro anormal/Patrimônio Líquido do período anterior da empresa 

adquirente; V.AQUIS = logaritmo natural do valor de aquisição da combinação de negócios; V.AII = logaritmo 

natural do valor de ativos intangíveis identificados na combinação de negócios; V.GOODW = logaritmo 

natural do goodwill identificado na combinação de negócios. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Na Tabela 16, verifica-se que, no geral, as médias das variáveis da alocação do 

preço de compra apresentam pouca variação ao longo do período de mensuração das 

operações de combinação de negócios. 
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Considerando-se que a norma NBC TG 15 (R4) estabelece que a empresa 

adquirente deve apresentar a alocação do preço de compra a cada período de divulgação, 

mesmo com dados provisórios, até que seja concluída a mensuração da operação de 

combinação de negócios, e que o adquirente deve ajustar, retrospectivamente, os valores 

provisórios reconhecidos na data da aquisição, estimava-se maior variabilidade entre as 

observações ao longo do período de mensuração. 

Para se identificar se há diferenças significantes na distribuição das variáveis em 

cada período de alocação do preço de compra, realizou-se a comparação de médias por análise 

de variância (Anova), assim como o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. A Tabela 17 

destaca o resultado dos testes Anova e Kruskal-Wallis. 

Tabela 17 – Teste de diferença de média Anova e teste de Kruskal-Wallis entre os períodos de 

alocação do preço de compra 

Anova 

Variável V.AQUIS VM PL LA V.AII V.GOODW 

Teste F 0,03 0,34 0,03 1,01 1,84 0,04 

Grau de liberdade (df) 4 4 4 4 4 4 

Significância Sig. 0,9985 0,8495 0,9983 0,4045 0,1199 0,9974 

Kruskal-Wallis 

Variável V.AQUIS VM PL LA V.AII V.GOODW 

Qui-quadrado 0,152 2,213 0,180 5,589 36,810 0,449 

Grau de liberdade (df) 4 4 4 4 4 4 

Significância Sig. 0,9973 0,6966 0,9962 0,2320 0,0001 0,9783 

Fonte: Elaborada pela autora. 

O resultado do teste da comparação de médias por análise de variância (Anova) 

aponta que não há diferenças estatisticamente significantes entre as médias (P-value > 0,10) 

em todas as variáveis. No entanto, o resultado do Teste de Kruskal-Wallis acusa diferença 

significante entre as observações da variável V.AII nos períodos de alocação do preço de 

compra. 

O Teste de Tukey foi aplicado para as variáveis de interesse goodwill e ativos 

intangíveis identificados, bem como para o custo de aquisição da operação de combinação de 

negócios, procurando aprofundar a análise entre os períodos de alocação. A Tabela 18 

evidencia o resultado. 

Tabela 18 – Teste de Tukey  

Período 

de 

alocação  

V.AQUIS V.AII V.GOODW 

Δ médias p-value Δ médias 

 

p-value Δ médias 

 

p-value 

2º vs 1º 0,06735 1,0000 0,34321 0,7860 -0,04265 1,0000 

3º vs 1º 0,08855 0,9990 0,36725 0,7410 0,09312 0,9990 
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Período 

de 

alocação  

V.AQUIS V.AII V.GOODW 

Δ médias p-value Δ médias 0,7410 Δ médias p-value 

4º vs 1º 0,12816 0,9980 0,08512 0,9990 0,03916 1,0000 

5º vs 1º 0,04796 1,0000 -0,38944 0,7300 0,03073 1,0000 

3º vs 2º 0,02120 1,0000 0,02404 1,0000 0,13577 0,9960 

4º vs 2º 0,06080 1,0000 -0,25809 0,9190 0,08182 0,9990 

5º vs 2º -0,01939 1,0000 -0,73264 0,1480 0,07338 1,0000 

4º vs 3º 0,03960 1,0000 -0,28213 0,8910 -0,05396 1,0000 

5º vs 3º -0,04059 1,0000 -0,75668 0,1260 -0,06240 1,0000 

5º vs 4º -0,08019 1,0000 -0,47456 0,5770 -0,00844 1,0000 

Fonte:  Elaborada pela autora. 

Os resultados indicam que não há diferenças estatísticas significantes na 

distribuição das variáveis. No caso da variável V.AII, percebe-se um menor indicador p-value 

entre o quinto e o segundo período de alocação e entre o quinto e o terceiro, não chegando, 

contudo, a representar diferença estatística significante. Desse modo, pode-se concluir que, 

em geral, não há diferenças estatisticamente significantes na distribuição das variáveis ao 

longo dos períodos de alocação, com exceção da variável V.AII, que embora tenha 

apresentado resultados divergentes, evidencia um p-value de 0,119 no Teste Anova, o que 

pode ser considerado aceitável diante da  significância estatística apresentada no Teste de 

Kruskal-Wallis. Esse resultado não chega a surpreender, considerando-se que houve pouca 

mudança nas informações reportadas ao longo do período de mensuração da operação de 

combinação de negócios, conforme destacado no tópico 4.1.2., e que é esperada uma maior 

dispersão no valor dos ativos intangíveis, haja vista que são ativos identificados ao longo do 

processo de mensuração da operação de combinação de negócios, a partir de complexas 

metodologias  de mensuração. 

Posteriormente, com o intuito de se verificar as associações entre as variáveis do 

estudo, além de auxiliar na verificação de possíveis problemas de multicolinearidade entre 

elas, foi empregada a análise de correlação de Pearson. A análise foi realizada para cada 

período de alocação, cujos resultados não apresentaram alterações significativas quando 

comparados com a matriz de correlação contemplando os períodos de alocação em conjunto.  

A Tabela 19 evidencia a matriz de correlação de Pearson. 

Tabela 19 – Correlação de Pearson 

Variável VM PL LA V.GOODW V.AII 

VM 1,00     

PL 0,914(***) 1,00    

LA 0,163(***) 0,142(***) 1,00   

V.GOODW 0,496(***) 0,508(***) 0,0875(*) 1,00  
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Variável VM PL LA V.GOODW V.AII 

V.AII 0,406(***) 0,393(***) 0,0955(*) 0,880(***) 1,00 

Legenda 

(*), (**), (***) representam graus de significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

VM = logaritmo natural do valor de mercado da empresa adquirente; PL = logaritmo natural do Patrimônio 

Líquido da empresa adquirente; LA = lucro anormal/Patrimônio Líquido do período anterior da empresa 

adquirente; V.GOODW = logaritmo natural do goodwill identificado na combinação de negócios; V.AII = 

logaritmo natural do valor de ativos intangíveis identificados na combinação de negócios. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Na Tabela 19, observa-se que todas as variáveis apresentam correlação positiva 

com o valor de mercado (VM) ao nível de significância de 1%. Dessa forma, percebe-se um 

indicativo de que tais variáveis podem explicar o valor de mercado das empresas. 

Constata-se, ainda, um indicativo de muticolinearidade entre as duas variáveis 

explicativas V.GOODW e V.AII, haja vista que o coeficiente de correlação é superior a 0,8 e 

apresenta significância de até 1% (FÁVERO et al., 2009). Fávero et al. (2009) declaram que 

esse é um dos problemas em regressão mais difíceis de ser tratados, no qual a exclusão de 

uma variável altamente correlacionada ou mesmo o uso de fatores pode provocar a omissão 

de variáveis ou mesmo modificar modelos consagrados pela literatura. Segundo Gujarati 

(2011), a existência de muticolinearidade não necessariamente significa estimadores ruins ou 

fracos, ou mesmo que o modelo apresenta problemas. O autor afirma ainda que a solução 

consiste em apenas identificar a multicolinearidade, sem nenhuma ação.  

Após a análise do comportamento dos dados e das correlações entre as variáveis, 

iniciaram-se os procedimentos para o alcance do objetivo de pesquisa, a partir do 

processamento de regressões lineares múltiplas, conforme modelos especificados. 

4.2.2 Estimações econométricas 

Este estudo se propôs investigar se as informações resultantes do processo de 

alocação do preço de compra, em especial o goodwill e os ativos intangíveis identificados, são 

value-relevant, e se esse processo, divulgado ao longo do período de mensuração da operação 

de combinação de negócios, incrementa a value-relevance. 

Por meio da investigação da associação entre informações contábeis (lucro 

anormal, Patrimônio Líquido, custo de aquisição, goodwill e ativos intangíveis identificados 

nas operações de combinação de negócios) e o valor de mercado das empresas adquirentes, 

procurou-se identificar se a divulgação da alocação do preço de compra influencia a elevação 

do  nível de associação entre essas variáveis contábeis e o valor de mercado. Ocorrendo isso, 

denota-se que o conteúdo informativo do PPA é value-relevant para o mercado de capitais. De 
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forma específica, essa questão foi analisada a partir da definição de três modelos de regressão 

derivados de Ohlson (1995), cujas análises são complementares. 

O Modelo 1 tem o propósito de verificar se o lucro anormal e o Patrimônio 

Líquido de empresas adquirentes explicam os respectivos valores de mercado, antes do 

primeiro anúncio da operação de combinação de negócios.  A intenção é avaliar o poder 

explicativo do modelo sem efeito de operação de combinação de negócios, usando-se-o como 

referência para analisar o impacto da divulgação do PPA na value-relevance em períodos 

subsequentes. A Tabela 20 evidencia o resultado da regressão. 

Tabela 20 – Resultado da regressão do Modelo 1 

Variável 

 

Modelo 1 

PL 
0,912(***) 

(0,04) 

LA 
1,148 

(1,51) 

Constante 
2,032(***) 

(0,62) 

R² 0,839 

Teste F 280,724 

p-value  0,000 

Nº de Observações 85 

Legenda 

(*), (**), (***) representam graus de significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Erro padrão apresentado entre parênteses.  

VM = logaritmo natural do valor de mercado da empresa adquirente; PL = logaritmo natural do Patrimônio 

Líquido da empresa adquirente; LA = lucro anormal/Patrimônio Líquido do período anterior da empresa 

adquirente. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Na Tabela 20, verifica-se que o modelo é significante ao nível de 1%, haja vista 

que o p-value do Teste F resultou em 0,000. Dessa forma, o Patrimônio Líquido e o lucro 

anormal, juntos, podem explicar a variável dependente valor de mercado. 

Analisando-se individualmente o poder explicativo das variáveis, pode-se concluir 

que somente o Patrimônio Líquido apresenta significância estatística ao nível de 1% para 

explicar o valor de mercado das empresas adquirentes. A variável apresenta uma associação 

positiva com o valor de mercado, sugerindo que quanto maior for o Patrimônio Líquido da 

empresa, maior será o seu valor de mercado.  

O resultado para a variável Patrimônio Líquido está em linha com a literatura 

(BALL; BROWN, 1968; DALMÁCIO et al., 2011; LOPES, 2001; OHLSON, 1995; 
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RAMOS; LUSTOSA, 2013; REZENDE, 2005).  No que tange à variável lucro anormal, a 

inexistência de significância estatística contraria estudos anteriores (OHLSON, 1995). Por 

outro lado, o maior poder explicativo do Patrimônio Líquido em relação ao lucro corrobora os 

resultados já demonstrados por Lopes (2002). O autor explica que tal resultado pode estar 

relacionado com o modelo de governança corporativa adotado no Brasil e seu mercado de 

capitais caracterizado pela alta concentração de controle acionário, o que afeta a relevância do 

lucro quando comparado com o Patrimônio Líquido. 

O poder explicativo (R²) do Modelo 1 indica que 83,9% das variações nos valores 

de mercado das empresas adquirentes podem ser explicados por um modelo envolvendo o 

Patrimônio Líquido e o lucro anormal. Esse poder explicativo se torna importante quando 

comparado com o valor do R² do Modelo 2 e do Modelo 3. 

O Modelo 2 tem por objetivo averiguar se além do Patrimônio Líquido e do lucro 

anormal, o custo de aquisição da operação de combinação de negócios, evidenciado no 

primeiro período de alocação do PPA, explica o valor de mercado das empresas que 

realizaram operações de combinação de negócios, sem considerar efeitos de alocação do 

preço de compra (atribuição de valor justo em ativos adquiridos e passivos assumidos, 

reconhecimento de ativos intangíveis ou goodwill). A Tabela 21 evidencia o resultado da 

regressão desse modelo. 

Tabela 21 – Resultado da regressão do Modelo 2  

Variável 

 

Modelo 2 

 

PL 
0,872(***) 

(0,046) 

LA 
0,651 

(0,577) 

V.AQUIS 
0,039 

(0,029) 

Constante 
2,170(***) 

(0,615) 

R² 0,847 

Teste F 191,429 

p-value  0,000 

Nº de Observações 85 

Legenda 

(*), (**), (***) representam graus de significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Erro padrão apresentado entre parênteses. 

VM = logaritmo natural do valor de mercado da empresa adquirente; PL = logaritmo natural do Patrimônio 

Líquido da empresa adquirente; LA = lucro anormal/Patrimônio Líquido do período anterior) da empresa 

adquirente. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Na Tabela 21, observa-se que o Modelo 2 é significante ao nível de 1%. Assim, o 

Patrimônio Líquido, o lucro anormal e o custo de aquisição das operações de combinação de 

negócios podem explicar o valor de mercado das empresas adquirentes. 

Verifica-se que o Modelo 2 alcança 84,7% de poder explicativo das variações no 

valor de mercado das empresas. Da mesma forma que no Modelo 1, apenas a variável 

Patrimônio Líquido apresentou significância estatística para explicar o valor de mercado. 

A inclusão da variável V.AQUIS no Modelo 2 procura investigar se o conteúdo 

informacional do PPA, no tocante ao custo de aquisição da operação de combinação de 

negócios, pode impactar o valor de mercado das empresas por ocasião da primeira divulgação 

da alocação do preço de compra, tentando, portanto, capturar um indicativo de value-

relevance. Contudo, essa variável não apresentou significância estatística para explicar o valor 

de mercado das empresas adquirentes. 

Esse resultado diverge do achado de Kimbrough (2007), que, aplicando uma 

metodologia de estudo de eventos, concentrou sua análise no custo de aquisição da operação 

de combinação de negócios,  encontrando uma associação positiva com os retornos anormais 

das ações em uma amostra de 440 transações de combinação de negócios selecionadas no 

período  1997-2005, concluindo, assim, que o PPA é útil para os investidores. 

A divergência de resultados pode estar associada ao tamanho da amostra, ao 

aspecto temporal, à maturidade do mercado de ações americano em relação ao brasileiro e à 

metodologia aplicada, que diverge daquela adotada neste estudo. 

Considerando-se o indicador de value-relevance da presente pesquisa (R²), 

percebe-se que o poder explicativo do Modelo 2 aumentou em relação ao Modelo 1; 

entretanto, essa variação não é suficiente para confirmar se houve impacto de value-relevance 

em decorrência da divulgação da alocação do preço de compra.  

O Modelo 3 foi definido para se investigar se o conteúdo informativo do PPA 

(goodwill e ativos intangíveis identificados) divulgado para o mercado, ao longo do período 

de mensuração da operação de combinação de negócios, impacta o valor de mercado das 

empresas, sendo, portanto, considerado value-relevant. 

 A Tabela 22 evidencia os resultados da regressão procedida para cada período de 

alocação do preço de compra. 
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Tabela 22 – Resultado das regressões do Modelo 3 por período de alocação do preço de 

compra 

Variável  
Período de alocação 

1º 2º  3º  4º  5º  

PL 
0,917(***) 0,951(***) 0,928(***) 0,928(***) 0,890(***) 

(0,051) (0,045) (0,048) (0,054) (0,054) 

LA 
0,624 3,170(*) 2,429(*) -0,488 -1,296 

(0,660) (1,737) (1,309) (0,922) (1,435) 

V.GOODW 
0,039 0,009 0,039 0,034 0,032 

(0,043) (0,038) (0,040) (0,047) (0,050) 

V.AII 
0,018 -0,029 -0,005 -0,014 -0,003 

(0,044) (0,038) (0,044) (0,044) (0,050) 

R.GOODW 
0,182 0,174 0,226 -0,049 -0,049 

(0,198) (0,223) (0,237) (0,217) (0,279) 

R.AII 
0,103 0,089 0,081 0,114 0,354 

(0,174) (0,157) (0,169) (0,190) (0,238) 

TAX 
-0,192 0,003 -0,227 -0,138 -0,049 

(0,156) (0,155) (0,277) (0,189) (0,216) 

D.ANO 
0,148 0,244(*) -0,599(**) -0,200 -0,000 

(0,179) (0,146) (0,298) (0,153) (0,153) 

Constante 
1,113 1,421(*) 1,293 1,634(*) 2,007(**) 

(0,861) (0,774) (0,786) (0,887) (0,952) 

R² 0,855 0,868 0,856 0,838 0,862 

Teste F 67,659 80,990 66,951 61,942 66,523 

p-value  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nº de Observações 85 80 80 78 68 

Legenda 

(*), (**), (***) Significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Erro padrão apresentado entre parênteses. 

VM = logaritmo natural do valor de mercado da empresa adquirente; PL = logaritmo natural do Patrimônio 

Líquido da empresa adquirente; LA = lucro anormal/Patrimônio Líquido do período anterior da empresa 

adquirente; R.GOODW = variável dummy para identificar se houve  registro de goodwill na combinação de 

negócios (1, para menção a goodwill; 0, em caso contrário); V.GOODW = logaritmo natural do goodwill 

identificado na combinação de negócios; R.AII = variável dummy para identificar se houve  registro de ativos 

intangíveis identificados na combinação de negócios (1, para menção a ativos intangíveis; 0, em caso contrário); 

V.AII = logaritmo natural do valor de ativos intangíveis identificados na combinação de negócios; TAX = 

perspectiva de aproveitamento fiscal do goodwill (1 = sim; 0 = não); D.ANO = variável dummy para identificar se 

houve divulgação anual (1, se último trimestre de ano; 0, caso contrário). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Na Tabela 22, observa-se que o Modelo 3 é significante ao nível de 1% em todos 

os períodos de alocação do preço de compra, já que o p-value do Teste F resultou em 0,000. 

Assim, o conjunto das variáveis explicativas que compõem o modelo é significativo para 

explicar a variável dependente valor de mercado, assim como nos demais modelos. 

No que tange ao poder explicativo do Modelo 3, verifica-se que  no primeiro 

período de alocação o R2 atinge 85,5%, enquanto  nos demais  alcança 86,8%, 85,6%, 83,8% 
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e 86,2%, respectivamente, confirmando um alto poder explicativo das variações do valor de 

mercado das empresas que realizaram operações de combinação de negócios entre 2015 e 

2017, assim como no Modelo 1 e no Modelo 2.  

Analisando-se individualmente o poder explicativo das variáveis, verifica-se que 

mais uma vez o Patrimônio Líquido apresentou significância estatística ao nível de 1% para 

explicar o valor de mercado das empresas adquirentes em todos os períodos de alocação do 

preço de compra. Enquanto isso a variável lucro anormal apresentou significância estatística 

ao nível de 10% no segundo e no terceiro período de alocação do preço de compra, com 

coeficientes positivos, indicando que quanto maior for o lucro anormal da empresa, maior será 

o seu valor de mercado. 

Além do Patrimônio Líquido, apenas a variável dummy D.ANO – que indica se as 

informações sobre alocação do preço de compra foram obtidas de divulgação anual –  

apresentou significância estatística em dois momentos da alocação, a saber: no segundo 

período de alocação, com associação positiva com o valor de mercado e nível de significância 

de 10%; e no terceiro período, com associação negativa e nível de significância de 5%.  

Estima-se que as divulgações anuais, por serem mais completas, proporcionem 

um mais rico conteúdo informacional para os investidores. Além disso, as empresas 

adquirentes definiram sua alocação de preço de compra, em geral, entre o segundo e o quarto 

período de alocação, sobretudo nas operações de combinação de negócios consideradas mais 

relevantes. Importa destacar, ainda, a significância estatística da variável LA também nos 

mesmos períodos de alocação em que a variável D.ANO registrou significância estatística, o 

que pode reforçar esse entendimento.  

As variáveis de interesse do estudo decorrentes do processo de alocação do preço 

de compra, no caso o goodwill (V.GOOD) e os ativos intangíveis identificados (V.AII), não 

apresentaram significância estatística. A variável V.GOOD apresentou coeficiente positivo, 

o que poderia sugerir que quanto maior for o valor atribuído ao goodwill, maior será o valor 

de mercado. Contudo, por não demonstrar significância estatística no modelo, os resultados 

desta pesquisa não suportam tal inferência.  

Esse resultado é similar ao encontrado por Souza e Borba (2017), que 

investigaram a value-relevance do nível de disclosure e do goodwill nas operações de 

combinação de negócios, e, dentre os achados, não identificaram nenhuma relação de 

significância estatística nas variáveis goodwill e ativos intangíveis identificados. Os autores  

atribuíram esse resultado  ao baixo nível de evidenciação do goodwill no Brasil. Além disso, 
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ressaltaram que o valor atribuído ao goodwill foi maior que em ativos intangíveis, 

concluindo que as empresas que realizaram operações de combinação de negócios no 

período analisado não conseguiram reconhecer ativos intangíveis que se qualificassem para 

registro individual, alocando, então, a maior parte do custo de aquisição no goodwill.  

Ressalte-se que a metodologia aplicada por Souza e Borba (2017) não 

considerou se o valor alocado nas variáveis goodwill e ativos intangíveis identificados, 

apresentados nas demonstrações financeiras do ano em que ocorreram as operações de 

combinação de negócios, era ainda provisório ou definitivo. Esta pesquisa examinou as 

mudanças na alocação de preço de compra nesses dois componentes, e investigou a value-

relevance com base nas divulgações trimestrais para o mercado, enquanto Souza e Borba 

(2017) consideraram dados anuais. Desse modo, apesar de usar metodologia distinta, este 

estudo chegou a resultados equivalentes. 

Por outro lado, os resultados divergem dos estudos que encontraram influência 

do goodwill e de ativos intangíveis na value-relevance em empresas nos Estados Unidos 

(BAUMAN; SHAW, 2018; HENNING; LEWIS; SHAW, 2000; JENNINGS et al., 1996; 

KWON; WANG, 2018) e  na Austrália (DAHMASH; DURAND; WATSON, 2009; 

GODFREY; KOH, 2001). 

Ressalte-se que esses países são caracterizados por uma maior proteção aos 

acionistas, uma maior efetividade do sistema legal e um maior enforcement (BALL et al., 

2000, 2003; BURGSTAHLER et al., 2006; LEUZ et al., 2003), e, portanto, oferecem 

incentivos adequados para divulgação de informações relevantes para o mercado de capitais 

(LIMA, 2010). 

Até a edição da Lei nº 11.638 (BRASIL, 2007), quando  se deu a adesão às 

IFRS, o país posicionava-se de forma negativa em relação a todos esses critérios, já que o 

sistema financeiro era orientado para os bancos e o sistema legal seguia o modelo Code Law, 

com um mercado de capitais em desenvolvimento e concentração de propriedade (LOPES, 

2009); e esse cenário pouco mudou, haja vista que a estrutura jurídica e institucional 

brasileira não se alterou substancialmente após a adesão ao novo padrão contábil 

(OLIVEIRA; COELHO, 2016). 

Desse modo, a simples adesão ao padrão internacional de contabilidade, que é 

associado a uma maior qualidade e transparência das informações, por si só não assegura um 

conteúdo informacional superior (LOURENÇO; BRANCO, 2015). Nesse contexto, a 

qualidade da divulgação das operações de combinação de negócios pode ser afetada, não 
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produzindo os efeitos de utilidade para o investidor que são esperados pelos orgãos 

normatizadores. 

Ademais, a metodologia desta pesquisa difere em algumas questões de ordem 

prática em relação aos estudos citados (BAUMAN; SHAW, 2018; DAHMASH; DURAND; 

WATSON, 2009; GODFREY; KOH, 2001; HENNING; LEWIS; SHAW, 2000; JENNINGS 

et al., 1996; KWON; WANG, 2018).  

Nesta pesquisa, optou-se por investigar a value-relevance com dados trimestrais, 

por se entender que as informações sobre a alocação do preço de compra são antecipadas em 

informações intermediárias (ITR), enquanto a maioria daqueles estudos investigou a partir de 

uma estrutura baseada em dados anuais, divulgados após o encerramento do exercício. Nesse 

sentido, a mensuração da variável dependente considerou o valor de mercado na data final do 

exercício social, 3 meses ou 4 meses após o encerramento do exercício social, enquanto esta 

pesquisa considerou as datas imediatamente posteriores às das divulgações, para capturar o 

efeito de value-relevance. Desse modo, os procedimentos metodológicos adotados nesta 

pesquisa podem justificar a divergência de resultados. 

Cabe também citar a ocorrência de dados missing value nas variáveis de interesse, 

de modo que, embora tenham sido tratados, sempre haverá um erro gerado no processo de 

estimação, e tal incerteza precisa ser considerada na avaliação dos resultados (ASSUNÇÃO, 

2012). 

No Modelo 3, destaca-se, ainda, um aspecto: o primeiro período de alocação do 

preço de compra representa o Modelo 2 com a substituição da variável custo de aquisição por 

variáveis da alocação do preço de compra, goodwill e ativos intangíveis identificados. Dessa 

forma, é possível avaliar as alterações no poder explicativo do modelo a partir da substituição 

dessas variáveis.  

A Tabela 23 apresenta o resultado da regressão dos dois modelos. 

Tabela 23 – Resultado das regressões do Modelo 2 e do 1º período de alocação do Modelo 3 

Variável  

 

Modelo 2 

 

 

Modelo 3 

1º período de alocação 

PL 
0,872(***) 0,917(***) 

(0,046) (0,051) 

LA 
0,651 0,624 

(0,577) (0,660) 

V.AQUIS 
0,039  

(0,029)  
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Variável  

 

Modelo 2 

 

 

Modelo 3 

1º período de alocação 

V.GOODW 
 0,039 

 (0,043) 

V.AII 
 0,018 

 (0,044) 

R.GOODW 
 0,182 

 (0,198) 

R.AII 
 0,103 

 (0,174) 

TAX 
 -0,192 

 (0,156) 

D.ANO 
 0,148 

 (0,179) 

Constante 
2,170(***) 1,113 

(0,615) (0,861) 

R² 0,847 0,855 

Teste F 191,429 67,659 

p-value  0,000 0,000 

Nº de Observações 85 85 

Legenda 

(*), (**), (***) representam graus de significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Erro padrão apresentado entre parênteses.  

VM = logaritmo natural do valor de mercado da empresa adquirente; PL = logaritmo natural do Patrimônio 

Líquido da empresa adquirente; LA = lucro anormal/Patrimônio Líquido do período anterior da empresa 

adquirente; V.AQUIS = logaritmo natural do valor de aquisição da combinação de negócios; R.GOODW = 

variável dummy para identificar se houve  registro de goodwill na combinação de negócios (1, para menção a 

goodwill; 0, em caso contrário); V.GOODW = logaritmo natural do goodwill identificado na combinação de 

negócios; R.AII = variável dummy para identificar se houve  registro de ativos intangíveis identificados na 

combinação de negócios (1, para menção a ativos intangíveis; 0, em caso contrário); V.AII = logaritmo natural 

do valor de ativos intangíveis identificados na combinação de negócios; TAX =  perspectiva de aproveitamento 

fiscal do goodwill (1 = sim; 0 = não); D.ANO = variável dummy para identificar se houve divulgação anual (1, 

se no último trimestre de ano; 0, caso contrário). 

Modelo 2: regressão para investigar o poder explicativo do modelo mediante informação do custo de aquisição 

após o fechamento da operação.  

Modelo 3: regressão para o 1º período de alocação do preço de compra. 

Fonte:Elaborada pela autora. 

Assim, ao retirar o custo de aquisição do Modelo 2 e inserir as variáveis de 

alocação do preço de compra selecionadas para o teste de value-relevance, verifica-se que o 

poder explicativo do modelo experimentou um leve incremento, passando de 84,7% para 

85,5%, sendo que as novas variáveis também não apresentaram significância estatística. 

Entretanto, o valor da constante, que no Modelo 2 se mostrou significante ao nível de 1% 

(2,170***), nesse período da alocação diminuiu e perdeu significância (1,113), revelando que 

o conjunto das novas variáveis contribuiu para explicar o valor de mercado das empresas.  
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4.2.3 Avaliação do poder explicativo dos modelos  

A principal medida de value-relevance da presente pesquisa é a avaliação do 

poder explicativo de cada modelo. Assim, de acordo com o desenho de pesquisa, confirma-se 

a hipótese de que o conteúdo do PPA é value-relevant, caso o poder explicativo do Modelo 2 

(no momento da primeira divulgação do PPA) aumente significativamente quando comparado 

com o poder explicativo do Modelo 1 (por ocasião do anúncio da aquisição), e  o poder 

explicativo nos períodos de alocação do Modelo 3 aumente ao longo do período de 

mensuração. A Tabela 24 evidencia o R² dos modelos. 

Tabela 24 – Poder explicativo dos modelos 

Poder 

explicativo  

 

Modelo 1 

 

 

Modelo 2 
Modelo 3 / Período de alocação 

1º  2º  3º  4º   5º  

 

R² 83,29% 84,75% 85,51% 86,78% 85,61% 83,84% 86,19% 

Observações:  

Modelo 1: regressão para identificar o grau de determinação do modelo sem qualquer influência de informação 

de operação de combinação de negócios da empresa adquirente em decorrência do primeiro anúncio da 

combinação de negócios.  

Modelo 2: regressão para investigar o poder explicativo do modelo mediante informação do custo de aquisição 

após o fechamento da operação.  

Modelo 3: regressão para cada momento da alocação do preço de compra. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

De acordo com a Tabela 23, o poder explicativo do Modelo 2 aumentou em 

relação ao Modelo 1. Percebe-se, ainda, um incremento entre o Modelo 2 e o primeiro período 

de alocação do Modelo 3. Esses dois modelos de regressão foram processados no mesmo 

momento, apenas com variáveis distintas, cujos resultados já foram apresentados no tópico 

anterior.  

No sentido de avaliar o incremento de value-relevance ao longo do período de 

mensuração, a análise recaiu sobre o Modelo 3. Por ocasião da primeira divulgação do PPA, o 

poder explicativo do Modelo 3 alcançou 85,5%, registrando um incremento no segundo 

período de alocação (R² = 86,8%). Contudo, na terceira e na quarta alocação, registrou-se um 

decréscimo no poder explicativo do modelo, com R² de 85,6% e 83,8%, respectivamente, 

tornando a registrar incremento na quinta alocação do preço de compra (R² = 86,2%).  

Com base na literatura (DER; MASRI; ABUBAKARI, 2018), para se avaliar se 

um modelo apresenta um R² significativamente diferente em relação a outro modelo, foi 

aplicado o Teste de Cramer (1987) para non-nested models. A Tabela 25 apresenta o resultado 

obtido com a aplicação do teste. 
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Tabela 25 – Resultado do Teste de Cramer  

Modelos 
R² 

(%) 

Δ R² 

(%) 

Teste  z P-value  

Modelo 1 x Modelo 2 83,29 - 84,75 1,46  -0,247 0,40517 

1º período x Modelo 2 85,51 - 84,75 0,76   -0,257 0,40129 

2º período de alocação x 1º período 

de alocação  86,78 - 85,51 1,27  -0,450 0,32636 

3º período de alocação x 2º período 

de alocação 85,61 - 86,78 -1,17  0,411 

 

0,3409 

4º período de alocação x 3º período 

de alocação 83,84 - 85,61 -1,77  0,553 0,29116 

5º período de alocação x 4º período 

de alocação 86,19 - 83,84 2,35  -0,728 0,23576 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Assim, os resultados indicam que as diferenças de R² não apresentam 

significância estatística. Desse modo, entende-se que as variações de incremento não podem 

ser interpretadas como indicativos de value-relevance. 

Em síntese, de acordo com a avaliação do poder explicativo dos modelos, não é 

possível afirmar que houve incremento informacional de value-relevance por ocasião da 

divulgação de cada período de alocação do preço de compra das operações de combinação de 

negócios realizadas entre 2015 e 2017, pois o poder explicativo do Modelo 3 em cada período 

de alocação do preço de compra apresenta pouca variação, registrando, inclusive, menor 

poder explicativo em determinados períodos de alocação, e, quando comparado com o R² do 

Modelo 1 (anterior ao anúncio das operações de combinação de negócios), há um baixo 

incremento, não  necessariamente atribuído à informação contábil. 

Ademais, considerando-se a segunda medida de value-relevance desta pesquisa, 

destaca-se que as informações sobre a alocação do preço de compra, em particular o goodwill 

(V.GOODW) e os ativos intangíveis identificados (V.AII), em nenhum período de alocação 

do preço de compra apresentaram significâncias estatísticas, e, portanto, não são value-

relevant. 

A variável TAX, que se esperava ter uma associação positiva com o valor de 

mercado, influenciando a value-relevance em função do aproveitamento fiscal do goodwill, 

também não apresentou significância estatística. Desse modo, não há o que se inferir em 

relação a sua associação negativa com o valor de mercado ao longo do período de 

mensuração, que é inusitada. Importante salientar que a falta de divulgação precisa, pelas 

empresas, sobre a perspectiva de aproveitamento fiscal, conforme já destacado neste capítulo, 

pode ter prejudicado a captura desse efeito. 
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Portanto, não se confirmou a hipótese de que o valor de mercado das empresas 

adquirentes em operações de combinação de negócios é afetado pelo conteúdo informativo do 

processo de alocação do preço de compra, em especial do goodwill e dos ativos intangíveis 

identificados, divulgado ao longo do período de mensuração das operações de combinação de 

negócios. 

Ressalte-se que foram identificados poucos estudos que investigaram, de forma 

mais específica, se o conteúdo informativo do PPA é value-relevant. A obra que mais se 

aproxima da presente pesquisa é a de Paugam, Astolfi e Ramond (2015), cujos resultados 

divergem dos achados deste estudo.  Aplicando uma metodologia de estudo de eventos, esses 

autores investigaram se as informações sobre alocação do preço de compra afetaram a cotação 

das ações em torno da primeira divulgação do PPA na SEC, usando o goodwill como uma 

variável de interesse. Para tanto, foram analisadas 308 operações de combinação de negócios 

nos EUA entre 2002 e 2011. Dentre os resultados, os autores encontraram uma associação 

negativa entre o goodwill anormal (diferença entre o goodwill esperado e o goodwill 

divulgado no PPA) e os retornos anormais da cotação das ações, concluindo que o PPA é 

informativo.  

Diferentemente do estudo supracitado, a presente pesquisa investigou, além da 

primeira divulgação do PPA (1º período de alocação), as divulgações subsequentes, até o 

término do período de mensuração das operações de combinação de negócios, assim como as 

variações na alocação do preço de compra (alocações ao goodwill e aos ativos intangíveis 

identificados), em busca de tentar capturar um indicativo de incremento de conteúdo 

informacional para o mercado de capitais.  

Importa destacar que a amostra da pesquisa de Paugam, Astolfi e Ramond (2015) 

reúne empresas de capital aberto adquiridas, o que possibilitou a construção de uma métrica 

de goodwill esperado na transação, tornando a metodologia bem interessante. Neste estudo, as 

empresas adquiridas, em geral, são organizadas na forma de responsabilidade limitada ou 

sociedade anônima de capital fechado, nas quais o acesso à informação é mais restrito. Esse 

aspecto até poderia corroborar uma maior importância atribuída ao PPA no caso brasileiro; 

contudo, devido às deficiências já destacadas no tópico 4.1.2, uma possível carência de 

informações pode não ter sido suprida por esse tipo de divulgação. 

Conforme já destacado, os resultados desta pesquisa também divergem de 

Kimbrough (2007), que da mesma forma examinou se o conteúdo informacional do PPA 

impacta a cotação das ações em resposta à primeira divulgação do PPA.  Dentre vários 
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aspectos, o autor analisou os efeitos da decomposição do preço de aquisição em ativos 

intangíveis separado do ágio. Os achados revelaram que o investidor reage mais fortemente 

aos PPAs em que a proporção de ativos intangíveis separado do ágio é maior. A presente 

pesquisa não analisou por esse prisma, mas também não encontrou value-relevance nas 

informações sobre goodwill e ativos intangíveis divulgadas no PPA. 

Mais uma vez, a divergência de resultados pode estar associada à composição da 

amostra, ao período analisado, ao grau de desenvolvimento do mercado de ações americano e 

a divergências nos procedimentos metodológicos. 

Os resultados desta pesquisa podem conduzir à reflexão de que o impacto na 

value-relevance decorrente das operações de combinação de negócios possa ocorrer antes do 

arquivamento das informações financeiras que discutem a primeira alocação do preço de 

compra, haja vista que muitas informações acerca do potencial da transação são também 

discutidas em reuniões específicas, logo após o seu fechamento, e, dessa forma, os efeitos já 

estariam capturados na cotação das ações no momento da divulgação do PPA.  

 Kimbrough e Louis (2006) fornecem evidências de que as empresas adquirentes 

em operações de combinação de negócios significativas geralmente realizam conferências no 

momento em que as transações são anunciadas. A partir de uma análise das transcrições de 

teleconferências, os autores destacam a existência de uma discussão detalhada por parte dos 

adquirentes sobre a estratégica da transação, contemplando, por vezes, uma orientação 

explícita sobre seus efeitos financeiros previstos.  

Portanto, caso essas informações sejam suficientes para os investidores avaliarem 

o fluxo de caixa e outras implicações das operações de combinação de negócios, esses 

usuários podem não reconhecer o conteúdo informativo do PPA com utilidade incremental. 

Assim, os PPAs podem ser menos informativos na medida em que as informações nele 

contidas são antecipadas por divulgações anteriores que estão correlacionadas com esse 

método, apesar de serem diferentes na forma. 

Além disso, como já foi destacado no referencial teórico, alguns críticos afirmam 

que os desafios de mensuração associados à estimativa do valor justo, característicos do 

processo de alocação do preço de compra, prejudicam a confiabilidade das divulgações, e que, 

por essa razão, podem levar os investidores a negligenciar o conteúdo informacional do PPA. 
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5 CONCLUSÃO 

As operações de combinação de negócios, consideradas estratégias de crescimento 

das organizações, vêm se intensificando ao longo dos anos. Desse modo, os órgãos 

normatizadores contábeis, ao formular o novo padrão contábil, dedicaram especial atenção à 

definição de requisitos de divulgação dessas operações, bem como estabeleceram o 

tratamento contábil a ser dado no reconhecimento do custo da transação, possivelmente se 

pautando no pressuposto de que tais operações resultam em mudanças significativas na 

entidade.  

Os normatizadores contábeis alegam que a natureza e a extensão com que são 

divulgadas as informações acerca dessas transações têm relação com a capacidade dos 

usuários de avaliar os efeitos nos lucros e fluxos de caixa pós-evento. Nessa perspectiva, a 

divulgação dos ativos subjacentes à contraprestação paga na operação deve facilitar a previsão 

das implicações da combinação de negócios, concluindo-se, de forma intuitiva, que o PPA é 

informativo. 

Diante desse contexto, esta pesquisa investigou se as informações fornecidas no 

processo de alocação do preço de compra (PPA), especialmente o goodwill e os ativos 

intangíveis identificados, ao longo do período de mensuração da combinação de negócios, são 

value-relevant para o mercado de capitais brasileiro. 

Para tanto, foram utilizadas informações sobre a alocação de preço de compra 

(PPA) de empresas que realizaram operações de combinação de negócios no período de 2015 

a 2017, coletadas das Notas Explicativas às demonstrações financeiras das empresas 

adquirentes, ao longo do período de mensuração da combinação de negócios. Dentre as 

informações contábeis que são reconhecidas em decorrência da aplicação do PPA, foram 

selecionadas para teste de value-relevance o goodwill e os ativos intangíveis identificados, 

componentes que, de acordo com a literatura, são recursos econômicos importantes adquiridos 

e que representam a capacidade de geração de fluxos de caixa futuros. 

Primeiramente, avaliaram-se as Notas Explicativas das empresas adquirentes, e, 

mesmo não sendo foco da pesquisa, surgiram várias reflexões em torno do atendimento à 

norma NBC TG 15 (R4) – Combinação de Negócios e da qualidade da divulgação da 

alocação do preço de compra, constituindo-se, dessa maneira, nas primeiras considerações 

desta pesquisa, a saber: 
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a) não há um padrão de divulgação da alocação do preço de compra que facilite a 

obtenção das informações e proporcione o entendimento dos efeitos, ao longo 

do período de mensuração; 

b) em geral, não há esclarecimentos sobre mudanças em estimativas de valores 

inicialmente alocados aos ativos e posteriormente revisitados; 

c) falta de alocação de preço de compra em caráter provisório, o que contraria a 

norma; algumas transações só apresentaram o PPA no término do período de 

mensuração; 

d) falta de indicação clara de que o PPA foi finalizado; 

e) a maioria das transações não apresentou indicação se haveria perspectiva de 

aproveitamento fiscal do goodwill, ponto de especial atenção para a proposta 

desta pesquisa; 

f) as mudanças na alocação do preço de compra em cada estágio de divulgação 

durante o período de mensuração foram, em sua maioria, quase residuais, 

fazendo pairar a dúvida sobre a necessidade do período de mensuração de até 

12 meses. 

Isso posto, todos esses aspectos refletem um pouco o conteúdo informacional do 

objeto de análise, ou seja, o processo de alocação do preço de compra. Cabe frisar que as 

Notas Explicativas são percebidas pelo mercado de acordo com a sua sofisticação e problemas 

com a sua qualidade, que, em tese, podem comprometer a credibilidade da informação. 

Assim, em razão das deficiências, a divulgação no processo de alocação do preço de compra 

pode não produzir os efeitos esperados pelos órgãos normatizadores, de que tais informações 

ajudam a prever os fluxos de caixa futuros. 

Posteriormente, para se testar se o conteúdo informativo do PPA é value-relevant, 

foram delineados três modelos que seguiram a abordagem de Ohlson (1995). O primeiro 

modelo objetivou verificar se o lucro anormal e o Patrimônio Líquido de empresas 

adquirentes explicam o seu valor de mercado antes do primeiro anúncio da operação de 

combinação de negócios.  O propósito foi levantar o poder explicativo do modelo sem efeito 

de transação de combinação de negócios, de forma a usá-lo como referência para avaliar 

possível incremento de value-relevance por ocasião da divulgação do PPA para o mercado. 

O segundo modelo se propôs verificar o impacto, no mercado de capitais, da 

divulgação da primeira alocação do preço de compra das operações de combinação de 

negócios após a data do fechamento, considerando-se como variável de interesse o custo de 
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aquisição da transação, além do lucro anormal e do Patrimônio Líquido de empresas 

adquirentes. 

 O terceiro modelo, assim como o segundo, objetivou analisar o impacto da 

divulgação do conteúdo informativo do PPA no valor de mercado das empresas, avaliando, 

em particular, a parcela do custo de aquisição atribuída ao goodwill e aos ativos intangíveis 

identificados, não só no primeiro período de alocação, mas também nos períodos 

subsequentes da mensuração da combinação de negócios, procurando avaliar se o conteúdo 

informativo do PPA incrementa a value-relevance ao longo desse período. 

A análise de value-relevance recaiu sobre a comparação do poder explicativo dos 

modelos, abordagem muito utilizada na literatura. Foi aplicado o Teste de Cramer (1987) para 

se avaliar se a diferença entre o poder explicativo dos modelos é estatisticamente significante 

para confirmar o incremento de value-relevance. Ademais, foram também avaliados os 

coeficientes de poder explicativo das variáveis de interesse. Assim, as evidências apuradas 

possibilitaram estabelecer as seguintes conclusões: 

a) o Patrimônio Líquido mostrou-se value-relevant em todos os modelos e 

períodos da alocação do preço de compra; 

b) o lucro anormal apresentou-se value-relevant em alguns períodos de alocação 

do preço de compra, confirmando, juntamente com o Patrimônio Líquido, os 

pressupostos do modelo de Ohlson (1995); a identificação das razões da não 

significância estatística em alguns modelos e períodos de alocação do preço de 

compra extrapola o objetivo desta pesquisa; 

c) o goodwill e os ativos intangíveis identificados não apresentaram significância 

estatística em nenhum dos modelos, e, portanto, não são value-relevant. 

Assim, não foram enquadrados no contexto de outras informações do modelo 

de Ohlson (1995) que podem explicar o valor da empresa; 

d) os modelos apresentaram alto poder explicativo. A literatura tem atribuído a 

razão de R² elevado ao problema de escala no tratamento das variáveis; 

contudo, entende-se que esse não seria o caso desta pesquisa, devido ao 

tratamento aplicado às variáveis que mitigam esse efeito, conforme abordado 

na metodologia; 

e) baixo incremento no poder explicativo do Modelo 1 (83,29%) em comparação 

com o Modelo 2 (84,75%), e com o primeiro período de alocação do Modelo 3 

(85,51%), cujas variações de R² não apresentaram significância estatística. 
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Logo, não se pode afirmar que o conteúdo do PPA é value-relevant por 

ocasião da primeira divulgação para o mercado;  

f) ao longo do período de alocação do preço de compra, registrou-se também um 

baixo incremento no poder explicativo entre os períodos de alocação do 

Modelo 3, bem como um decréscimo no R². Considerando-se que certas 

transações de combinação de negócios concluíram o seu processo de alocação 

do preço de compra antes do término do período de mensuração, a avaliação 

do R² entre os períodos ficou prejudicada, pois a amostra sofreu alterações. A 

despeito desse aspecto, foi aplicado o Teste de Cramer (1987), concluindo-se 

que as diferenças não são estatisticamente significantes. Desse modo, não é 

possível afirmar que o PPA incrementa a value-relevance ao longo do período 

de mensuração. 

Vários aspectos podem justificar tal resultado. Primeiro, de acordo com a 

literatura, os métodos típicos usados por adquirentes para chegar ao preço de compra, que 

incluem fluxo de caixa descontado, comparações e abordagens múltiplas, geralmente não 

implicam uma decomposição linear dos ativos da empresa adquirida. Embora a decomposição 

linear do preço de compra deva, teoricamente, ser equivalente a qualquer abordagem racional 

usada para chegar ao preço de compra, os investidores podem desconsiderar a divulgação do 

PPA se a perceberem como um exercício ex post que tem pouca relação com o pensamento do 

adquirente ao realizar a transação. 

Ademais, alguns críticos afirmam que os desafios de mensuração associados à 

estimativa do valor dos ativos intangíveis prejudicam a confiabilidade das divulgações, 

destacando-se, por exemplo, que, por não serem negociados em mercados líquidos, os ativos 

intangíveis são suscetíveis a um problema de relação custo versus benefício ao se tentar 

mensurá-los em uma base autônoma. 

Outro aspecto é que os PPAs podem ser menos informativos na medida em que as 

informações nele contidas são antecipadas por divulgações anteriores, apesar de serem 

diferentes em forma, como é o caso da realização de conferências logo após o anúncio do 

fechamento das aquisições. Assim, não é tão óbvio que os investidores dependerão das 

informações contidas no PPA para refinar suas expectativas. 

Destarte, os resultados não confirmam as alegações dos órgãos normatizadores, 

mas contribuem para enriquecer a discussão acerca do tema e podem suscitar interesse em 

futuras investigações. 
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Diante da importância das operações de combinação de negócios para o 

crescimento das organizações e a complexidade do processo de alocação do preço de compra, 

aliado ao fato de que o tema ainda é pouco explorado no Brasil, há bastante espaço para 

estudos na busca de modelos econométricos que consigam capturar a value-relevance do 

conteúdo informacional do PPA para o mercado de capitais brasileiro. 

Este estudo reúne algumas contribuições. É o primeiro no Brasil que investiga a 

value-relevance das informações sobre a alocação do preço de compra, ao longo do período 

de mensuração dos ativos adquiridos e passivos assumidos nas transações; traz algumas 

considerações sobre esse processo ao investigar o conteúdo das Notas Explicativas do PPA, 

podendo representar oportunidades de aperfeiçoamento futuro; as conclusões contribuem com 

evidências para fomentar ainda mais o debate entre órgãos normatizadores e comunidade 

acadêmica em torno da eficácia da norma e da utilidade do PPA. 

Dentre as limitações do estudo, salienta-se, primeiramente, a existência de dados 

missing value nas variáveis de interesse, o que, embora eles tenham sido tratados, constitui 

um ponto de atenção na avaliação dos resultados. Outra limitação da pesquisa gira em torno 

do momento em que foi considerado o valor de mercado para fins de teste de value-relevance. 

Estimou-se um dia após a divulgação do ITR/DFP para que os dados da alocação de preço de 

compra fossem refletidos no valor de mercado da empresa, com base na hipótese de mercado 

eficiente, em que este reage rapidamente a informações disponibilizadas, o que pode não se 

confirmar.  

Ainda quanto às limitações, ressalte-se a relevância das transações, visto que 36 

operações (42,3% da amostra) apresentaram uma relação de valor de aquisição sobre ativo 

total e/ou valor de mercado das empresas adquirentes inferior a 1% e, desse modo, a transação 

pode não ter despertado o interesse do mercado. Além disso, o estudo não possibilita uma 

análise temporal de dados em painel, já que as empresas não realizaram combinações de 

negócios em todos os períodos analisados, e a unidade de análise é a combinação de negócios, 

e não a empresa. 

 Como sugestão de pesquisas futuras, recomenda-se a análise de períodos mais 

longos, com uma abordagem de estudo de eventos para capturar a reação do mercado em 

torno da divulgação do PPA de forma mais objetiva, ou mesmo a inserção de outras variáveis 

que compõem a alocação do preço de compra,  como, por exemplo, passivos contingentes, 

segregação do custo de aquisição quando contempla parcela contingente do preço (earnout) e 
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segregação dos ativos intangíveis com vida útil definida e indefinida, no sentido de ampliar o 

presente estudo.  

Adicionalmente, e em função das dificuldades enfrentadas no processo de análise 

das Notas Explicativas para levantamento dos dados e das controvérsias em torno da utilidade 

do PPA, uma outra proposta de pesquisa consistiria em se fazer indagações diretas aos 

usuários seguindo uma abordagem qualitativa de pesquisa: O que pensam os analistas 

financeiros sobre o processo de alocação do preço de compra? 
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