
Além dos ativos de uma

empresa, valores como marca

podem representar um

patrimônio até maior que o

da própria companhia,

mas só agora começam a ser

avaliados e estabelecidos

POR MÁRCIA PINHEIRO

UANTO VALEM MARCAS

que povoam o imagi-
nário, o repertório e
o sonho de consumo
de gerações? Se o

Plaza Hotel em Nova York, situado
em frente ao belíssimo Central Park,
tivesse mesmo desaparecido, quan-
to custaria esta grife? As consultorias
ainda estão tateando o tema, mas ao
menos a Deloitte mostra o caminho
das pedras na avaliação dos chama-
dos bens intangíveis de uma empre-
sa, como nesse caso.

Há três formas de contabilizar
estes ativos, em que se destacam
marca, direitos de uso, carteira de
clientes e mão-de-obra, segundo o
gerente de Corporate Finance da
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envolvida neste processo, porque an-
tever o futuro não é tarefa fácil.
O estouro da bolha da internet, no
ano de 2000, tornou-se um paradig-
ma porque, então, as empresas pon-
tocom superestimaram seu fluxo de
caixa, o que a realidade tratou de
desmentir, com sucessivos prejuízos
de sites e softwares. A novidade não
era tão nova assim, que prescindisse
da boa prática contábil.

Falência
Voltando ao exemplo do Plaza

Hotel, trata-se de uma marca cen-
tenária, que alojou príncipes, che-
fes de Estado, estrelas do pop rock
e atrizes glamourosas. Foi palco de
vários inesquecíveis filmes, como

Deloitte, Fábio Luiz Monteiro.
São elas o cost approach (abordagem
feita pelo custo), o market approach
(abordagem pelo mercado) e o in-
come approach (pela receita).

Na abordagem pelo custo,
quando analisam um processo de
fusão ou aquisição, os auditores es-
miuçam quanto foi gasto para o de-
senvolvimento da marca, os custos
de marketing envolvidos, a logísti-
ca, a presença regional do ativo e as
máquinas e equipamentos utilizados
para a produção do bem. Um exem-
plo clássico é o da Coca-Cola, cujo
nome, investimento em publicida-
de e força tornaram-na uma cam-
peã de vendas mundiais, ou seja, não
depende apenas do gosto e dos cos-
tumes de um determinado país: tra-
ta-se de um hábito de consumo.

Sob a ótica do mercado, a De-
loitte procura identificar operações
similares de fusões e aquisições.
Além disso, explica Monteiro, é
impossível isolar a marca dos outros
atributos da empresa. "Pode haver

um parque industrial moderno e
bem-instalado logisticamente; tam-
bém não se pode desprezar os con-
tratos comerciais já estabelecidos",
afirma o executivo. No mais, a qua-
lidade da mão-de-obra pode ser um
bem valiosíssimo, sobretudo quan-
do se pensa no caso da mídia. "Jor-
nais e revistas dependem de bons
profissionais", diz Monteiro. Neste
caso, importam-se conceitos de
transações parecidas.

Por fim, do ângulo da receita,
volta à cena o velho e bom fluxo de
caixa. Traz-se a valor presente a pre-
visão de renda futura, embutindo-
se uma taxa de risco calculada. É evi-
dente que há muita subjetividade
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CHARME CINCO ESTRELAS:
como determinar o custo do glamour do

Plaza Hotel de Nova York, consagrado em
filmes como Perfume de Mulher (à direita)?

Perfume de Mulher, em que o perso-
nagem cego de Al Pacino dança um
tango com Gabrielle Anwar, no len-
dário bar Oak Room. Para Montei-
ro, a este atributo totalmente intan-
gível — o charme — deve-se somar o
ponto comercial, indubitavelmente
privilegiado.

Muitas variáveis
Mesmo no caso de concordata,

o especialista da Deloitte vê diferen-
ças na análise. Se houve uma histó-
ria recente de má administração, que
acabou interferindo na qualidade do
bem ou serviço oferecido, a marca
pode ser seriamente impactada. Não
basta uma vida de sucesso para que
haja fidelização eterna. Consecuti-
vos escorregões podem pôr a pique
uma trajetória de bom atendimen-
to; os casos de má administração de
empresas familiares estão aí mesmo

para provar que consumidores são
exigentes e voláteis. Afinal, "enga-
na-se um por todo o tempo, todos
por algum tempo, mas não todos
por todo o tempo".

Já se a derrocada ocorreu por de-
savenças entre acionistas ou pela fal-
ta de pagamentos de empréstimos,
sem gerar danos à qualidade do bem
ou serviço oferecido, a marca geral-
mente é preservada na hora da sua
precificação. Ou seja, se houvesse
um desentendimento feio entre os
controladores da Coca-Cola, mas

eles fossem rápidos no gatilho, pro-
vavelmente algum grande grupo do
segmento de bebidas faria uma ofer-
ta agressiva para ganhar este filão.

Aparentemente, este debate pre-
cisa de mais interlocutores. O mapa
da mina pode ser descoberto no site
www.fasb.org, do Financial Accoun-
ting Standards Board (Fasb), órgão
que disciplina padrões de contabi-
lidade financeira nos Estados Uni-
dos. As normas de precificação de
intangíveis estão claramente expos-
tas nos artigos 141 e 142.
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Fonte: Razão Contábil, ano 1, n. 13, p. 44-46, maio 2005.




