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RESUMO

O ativo intangível tem crescido sua relevância no universo contábil/financeiro em pesquisas acadêmicas como gerador de riqueza para as 
empresas. A Contabilidade, no Brasil, como ciência que estuda o patrimônio das empresas, até recentemente não abordava o contexto do Ativo 
Intangível, contudo a partir do alinhamento da contabilidade com as normas internacionais, através das Leis, 11.638/2007, 11.941/2009 e dos 
apontamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) esse processo foi revertido com a divulgação do CPC 04 – Ativos Intangíveis houve 
um maior esclarecimento sobre o tema. Assim, o objetivo dessa pesquisa é identificar como os investimentos feitos nos tipos de intangíveis 
influenciam o grau de intangibilidade das empresas farmacêuticas, um ramo que investe em pesquisa e desenvolvimento de produtos para se 
atualizar no mercado, e que nos últimos anos tem apresentado uma importante evolução no país.  No presente trabalho, realizou-se uma 
regressão linear múltipla utilizando teste de hipótese para estimar uma regressão amostral e fazer inferências sobre a população. Inicialmente, 
foram apresentadas uma amostra com 13 empresas farmacêuticas brasileiras listadas na BMF&Bovespa, no período de 2011 a 2015, sendo 
retiradas as empresas que não tinham as Demonstrações Contábeis para o período, restando uma amostra com 8 empresas. Optou-se por coletar 
dados das empresas brasileiras participantes da BM&FBOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), com o auxílio do software Economática® bem 
como, análise nas notas explicativas das empresas e, posteriormente utilizou-se o programa Microsoft Excell® para a análise das regressões. Com 
base no objetivo proposto, testou-se o Grau de Intangibilidade com as variáveis Ativo Intangível, Retorno sobre Investimentos e Gastos com P&D, 
evidenciando que as empresas pesquisadas não informaram o valor com gastos em pesquisa em suas demonstrações de resultado e apenas a 
variável Grau de Intangibilidade mostrou-se estatisticamente significante para os dados da pesquisa.
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