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GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, LIDERANÇA E 

DECISÃO 
Avenida Prefeito Lothário Meissner, 632 – 

Jardim Botânico – Curitiba/PR 

A pesquisa tem como objetivo mensurar impactos na precificação dos 

ativos para direcionar ajustes nas metodologias de avaliação – 

Valuation¹. 

Em 21 de dezembro às 20:30 h. serão apresentados pelo autor o tema e a proposta de estudo. 

Os autores Perez e Famá (2006) definem o 

ativo intangível como de natureza 

permanente, mas sem existência física, o 

qual 

1
 Valuation é uma terminologia em inglês 

para Avaliação de Ativos. 

pretende explorar o impacto da Governança 

Corporativa (GC) como ativo intangível na 

liquidez e retorno anormal das ações. 

Porém existem indícios que as avaliações 

tradicionais apresentam dificuldades em 

abarcar as empresas com relevantes 

intangíveis nas suas atividades operacionais, 

conforme levantado por de Oliveira et al. 

(2014). Por isso, por meio de uma revisão 

sistemática da literatura e testes estatísticos, 

delimitando-se às empresas negociadas na 

B3 (bolsa oficial de valores do Brasil), o 

autor aaa 

distorções causadas pela GC na liquidez, 

uma vez que em cenário de mercados 

perfeitos (Modigliani e Miller) isso não 

ocorreria. 

Dessa maneira, decidiu-se por este campo 

devido à crescente demanda por estudos 

científicos para dar embasamento teórico à 

avaliação de ativos intangíveis. Assunto em 

voga na comunidade profissional e 

acadêmica de contabilidade e finanças. 

é controlado pela empresa e 

tem a capacidade de gerar 

benefícios econômicos futuros, 

ou seja, fluxos financeiros de 

caixa positivos. Alguns 

exemplos são: patentes, marcas, 

direitos autorais, processos 

secretos, licenças, softwares, 

bancos de dados, carteira de 

clientes etc. 

A intenção é buscar na 

literatura um Índice de 

Intangibilidade que considere 

GC para suportar os testes 

empíricos, dando robustez 

teórica à inferência frequencista 

dos dados, e evitar eventual 

correlação espúria nos achados. 

Paneja-se contribuir com a 

mensuração das aaaaaaaaa 

Ativo Intangível 

Governança Corporativa 

Liquidez e Retorno 

Valuation 

Curitiba, 17 de dezembro de 2020 
 


