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Introdução: Ativos intangíveis são bens não corpóreos geradores de benefícios
econômicos futuros, onde o principal foco da organização em investir nos mesmos, é
obter retornos monetários e registrar lucro.

Objetivo: O objetivo da pesquisa foi

evidenciar através da análise de indicadores econômico-financeiros, a possível
relação entre desempenho empresarial com os ativos intangíveis, registrados nas
demonstrações financeiras da empresa Magazine Luiza S/A. Método: A pesquisa
caracterizou-se como descritiva, documental e estudo de caso. Para a coleta de
dados, foram realizadas análises documentais das demonstrações financeiras,
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e divulgação de resultados,
referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. Foram analisados indicadores de
lucratividade, rentabilidade, bem como o grau de intangibilidade e análise
horizontal. Resultados: Os resultados obtidos demonstram que a empresa possui um
alto grau de intangibilidade, nos três anos analisados, reforçando a participação dos
ativos intangíveis na estrutura da empresa. E apresentou um crescimento
considerável na evidenciação dos ativos intangíveis em seu balanço patrimonial,
assim como o lucro apresentado e no seu valor de mercado. Os indicadores de
rentabilidade, apesar de terem apresentado queda no ano de 2019, permanecem
positivos. Já os indicadores de lucratividade permanecem estáveis e positivos. A
correlação encontrada entre ativo intangível e lucro líquido, foi de 0,94,
evidenciando uma forte correlação entre as variáveis, uma vez que que a correlação
é considerada alta quando o resultado for mais próximo de 1. Conclusão: Conclui-se
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que o grau de intangibilidade demonstra a relação positiva entre o desempenho
empresarial e os ativos intangíveis. Evidenciando a importância da análise do grau
de intangibilidade como ferramenta para averiguação do desempenho da
organização.
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