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O bordão repetido à exaustão 
no mercado de comunicação de 
que “a marca é o maior patrimô-
nio da empresa” talvez possa ser 
mensurado, comprovado e utili-
zado por boa parte das empresas 
brasileiras se o País passar a 
adotar normas que permitam a 
inclusão do valor de ativos intan-
gíveis no cálculo do balanço das 
companhias — uma legislação 
que está em vigor no Reino Uni-
do, na Comunidade Européia e 
nos Estados Unidos.

Em uma parceria entre a 
Associação Brasileira de Mar-
keting & Negócios (ABMN) e a 
Brand Finance, está em fase de 
desenvolvimento a proposta do 
Projeto de Lei dos Ativos Intan-
gíveis/Marca Brasil. A intenção 
é que o documento fique pronto 
até o fim deste ano para ser apre-
sentado ao Congresso Nacional 
no início de 2008, já no formato 
jurídico de Projeto de Lei.

Para promover a discussão 
em torno do tema entre a socie-
dade civil, a ABMN desenvolve 
uma estratégia de comunicação 
que prevê ação focada em for-
madores de opinião (imprensa, 
agências de comunicação, es-
critórios de advocacia, entre 
outros) ao longo do ano, além 
de uma campanha mais ampla 
que deverá ir ao ar em 2008, 
quando o projeto for enviado ao 
Congresso.

Segundo estudos da Brand 
Finance, em alguns casos esses 
ativos intangíveis (que incluem 
marca, desenvolvimento tec-
nológico e capital intelectual, 
por exemplo) podem repre-
sentar até 98% do valor total 
de mercado de uma empresa. 
Somente a marca pode chegar 
a 70% ou mais de todos os 
intangíveis.

Gilson Nunes, coordenador 
do estudo e presidente da 

Brand Finance no Brasil, ex-
plica, contudo, que a proposta 
que está sendo construída 
toma como base uma legislação 
internacional, a partir da qual 
nem todos os ativos intangí-
veis podem ser contabilizados 
em balanço. Cabe a Nunes a 
condução e o desenvolvimento 
técnico do projeto que seguirá 
para a normalização e regulação 
por órgãos como Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e, só 
após ser submetido ao Congres-
so, poderá se tornar lei. 

“Esse cálculo requer um lau-
do de avaliação feito a partir de 
critérios preestabelecidos. São 
questões subjetivas, mas passí-
veis de mensuração”, diz, acres-
centando que até hoje esses 
processos têm sido realizados de 
maneira distinta e até descuida-
da por muitas empresas.

“A mensuração dos intan-
gíveis aflige cada vez mais o 
mercado corporativo, por isso 
é preciso definir o padrão a 
ser adotado, aumentando o 
nível de transparência dessas 
questões até agora invisíveis 
nos balanços das empresas. 
Isso porque, na medida em que 
um sistema for atribuído para 

o cálculo dos intangíveis, as 
companhias terão de se expor 
totalmente”, analisa a superin-
tendente da ABMN, Valéria Luz 
de Almeida.

Nesta primeira fase de de-
senvolvimento, o relatório 
prevê a caracterização geral 
dos ativos intangíveis e as in-
formações financeiras, legais e 
contábeis nos principais países 
do mundo. Depois disso, serão 
enfocadas as conseqüências 
econômicas do tratamento 
contábil e financeiro desses 
ativos e as novas abordagens 
para a medição, assim como a 
visão dos públicos sobre essa 
medição, além das considera-
ções e recomendações para o 
caso brasileiro.

O projeto toma como base 
o fato de que as características 
físicas dos produtos podem 
ser copiadas rapidamente, en-
quanto as intangíveis, não. 
Desse modo, uma pequena ou 
média empresa fechada com 
um forte ativo intangível, mas 
sem um balanço atraente, ainda 
estaria condenada a enfrentar 
muitas dificuldades para atrair 
recursos. Há que se considerar, 
ainda, que a diferença entre os 

valores contábeis e os valores 
de aquisição de uma empresa 
pode ser atribuída em grande 
parte aos seus ativos intan-
gíveis. Em 2006, as fusões e 
aquisições bateram recordes no 
Brasil, com mais de 500 acordos 
fechados, principalmente com 
base em valores invisíveis nos 
tradicionais balanços.

Em favor do valor da marca
Proposta de Projeto de Lei para inserção de ativos intangíveis no cálculo dos 
balanços das empresas deverá ser enviada ao Congresso até o início de 2008
Cláudia Bredarioli

Pequenas e médias empre-
sas — são as que mais ten-
dem a usufruir da possível 
lei, já que enfrentam pro-
blemas de acesso a crédito 
por terem pouco capital e 
patrimônio, e poderão utili-
zar seus balanços positivos 
como garantia de dívida.

Multinacionais —  podem 
ter interesse na nova legis-
lação no tocante a fusões e 
aquisições, pois poderiam 
contabilizar essas opera-
ções no país onde elas são 
realizadas e não no país de 
origem de seu capital, como 
ocorre usualmente.

Grandes empresas nacionais 
— especialmente as listadas 
em Bolsa, apropriam-se das 
questões que envolvem a ex-
posição de dados, ampliando 
transparência e ganhando 
valor de imagem.

Quem pode 
se beneficiar

Não há marca brasileira 
ou latino-americana alguma 
na pesquisa Best Global 
Brands 2007, realizada pela 
Interbrand. O levantamen-
to aponta a Coca-Cola na 
liderança da lista das cem 
marcas mais val iosas do 
mundo, calculada em US$ 
65,3 bilhões, uma alta de 3% 
em relação ao ano passado. 
Esta é a sétima edição da 
pesquisa e, em todas elas, 
a Coca-Cola esteve em pri-
meiro lugar.

Na segunda colocação está 
a Microsoft, valendo US$ 58,7 
bilhões; em terceiro lugar, a 
IBM (US$ 57 bilhões), e, em 
quarto, a GE (US$ 51 bilhões). 
Todas elas repetiram o desem-
penho registrado em 2006. 
A finlandesa Nokia galgou 
duas posições em relação ao 

ano passado, pulando para a 
quinta colocação, seguida pela 
japonesa Toyota (que estava 
em sétimo lugar em 2006) e 
pela Intel, que, por sua vez, 
caiu dois postos no ranking.

Nokia, Toyota e a alemã 
Mercedes (na décima posi-
ção) são as únicas empresas 
que não têm sede nos Esta-
dos Unidos a constar entre as 
dez maiores. Aliás, dentre as 
cem, as marcas norte-ameri-
canas representam 53%, se-
guidas pelas alemãs (10%), 
francesas (8%) e japonesas 
(também 8%).

O maior destaque é o Goo-
gle, que teve uma valorização 
de 44% em comparação com 
o desempenho em 2006. 
Desde 2005, a marca subiu 
da 38a para a 20a posição, 
valendo atualmente US$ 17,8 

bilhões. Os outros destaques 
de alta são a Apple, com 
crescimento de 21% (graças 
ao lançamento do iPhone), e 
a BMW, que obteve valoriza-
ção de 10%. As marcas que 
mais perderam posição no 
ranking foram Ford (41a), 
GAP (61a) e Kodak (82a), 
que já estavam em declínio 
desde 2005, além de Pizza 
Hut (74a) e Motorola (77a).

A pesquisa é publicada 
pela revista de negócios Bu-
siness Week. Participam da 
lista marcas cujo valor míni-
mo seja de US$ 2,7 bilhões, 
que alcançaram um terço de 
seu lucro fora de seu país de 
origem, que tenham investi-
mento em marketing e dados 
financeiros abertos, além de 
perfil público fora de sua 
base de clientes diretos.

Coca-Cola mantém liderança como  
a marca mais valiosa do mundo
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