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Você provavelmente jamais ouviu falar de Baruch Lev.
Mas ele é conhecido entre os estudiosos da contabi-

lidade como um dos principais defensores da reforma dos
métodos atualmente em vigor que medem o desempenho
das empresas, chamada vagamente como "contabilidade de
intangíveis". Primeiro em Berkeley, depois como reitor da
escola de negócios da Universidade de Tel Aviv e na Stern
School of Business da Universidade de Nova York, Lev dedi-
cou boa parte de seu tempo a expor os efeitos nocivos da ma-
nutenção das práticas contábeis atuais e a reivindicar mu-
danças. De perfil esguio, Lev, que está na faixa dos 60 anos,
usa óculos e tem todas aquelas qualidades que se imaginam
num professor de contabilidade com pensamento indepen-
dente: veste-se e fala de modo informal, mas exibe aquele
ar severo de intelectual com lampejos ocasionais de humor
sardônico. Seu pensamento está exposto em livros e arti-
gos disponíveis no site http://pages.stern.nyu.edu/~blev/.

Depois de realizar uma série de comparações em pro-
fundidade entre os valores dos ativos das empresas e os pre-
ços de suas ações, ele concluiu que os métodos de demons-
tração financeira utilizados por quase todas as empresas
passavam, na verdade, uma impressão equivocada de seu
real valor comparativo. Nas empresas em crescimento, a
contabilidade exagerava constantemente o valor dos ativos

físicos (prédios e maquinário, por exemplo) e subestima-
va o de outros, sobretudo dos chamados ativos intangíveis
que, em princípios da década de 90, começavam a ganhar
status crítico na competitividade entre as empresas. Esses
ativos compreendem as atividades de pesquisa e desen-
volvimento, de propriedade intelectual (principalmente
patentes, marcas registradas e direitos autorais), nomes
de marcas (e a lealdade do cliente), software, fórmulas se-
cretas, treinamento e desenvolvimento, reputação (go-
vernança de qualidade ou sustentabilidade ambiental),
equipes com capacidades diferenciadas e processos de
trabalho (chamados de "capital organizacional"), além de
qualquer outra forma específica de know-how corporativo.

Como os intangíveis passaram, a partir do final dos
anos 80, a impulsionar o desempenho dos negócios, houve
reconhecimento cada vez maior do valor que essa rique-
za oculta tem para o banco de conhecimentos da empresa,
para o valor da marca, para a área de pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) e para a responsabilidade social. Como tais
ativos jamais haviam sido contabilizados, a contribuição de
cada um deles nunca aparecia e, com isso, o valor global da
economia americana ficou subavaliado em bilhões ou até
mesmo em trilhões de dólares, na maioria das estimativas.
O equívoco resultou em decisões lamentáveis. Por exemplo,



as empresas investiram muito menos do que deveriam em
treinamento e no desenvolvimento da marca, e sem dúvida
investiriam mais se o valor dessas coisas tivesse mais peso
em seu balanço. O movimento a favor da contabilização de
intangíveis virou moda durante a bolha de tecnologia de fins
dos anos 90, e diminuiu um pouco o impulso adquirido na
medida em que as atenções se voltaram para a questão dos
abusos contábeis. Apesar disso, o argumento básico de Lev
jamais perdeu sua pertinência ou importância. Suas idéias
sobre a necessidade de revisão das normas antigas voltam
à tona no momento em que os executivos do topo se vêem
compelidos a criar novos ativos de conhecimento, a tercei-
rizar mais e a atender aos imperativos da concorrência glo-
bal que os obrigam a identificar todas as possíveis fontes de
valor em suas empresas, tornando-as tangíveis em seguida.

"O trabalho pioneiro de Lev serviu de alerta para todos os
profissionais da área contábil", diz Hal R. Varian, professor
de economia de Berkeley. Lev afirma que a estrutura jurídi-
ca das regras contábeis está fundamentalmente equivocada.
"As regras são as mesmas des-
de a invenção da contabilidade,
há 500 anos", diz. Além disso,
passam longe da perfeição.
Toda empresa, segundo ele,
deveria expor, em minúcias,
seus dados financeiros, ava-
liações de riscos futuros, des-
pesas com desenvolvimento
humano, custos de pesquisa
e outras informações sobre
investimento em intangíveis.
Até lá, os investidores terão de premiar os gestores erra-
dos, e a economia continuará fora de curso. Sua declaração
mais articulada aparece em uma carta de março de 2002
à Comissão de Comércio do Senado em complemento ao
seu testemunho sobre o colapso da Enron. Na carta, ele cita
quatro elementos básicos ausentes ou pouco valorizados na
maior parte das estimativas de valor feitas pelas empresas:

>» INTANGÍVEIS O valor da pesquisa e do desenvol-
vimento, das patentes, das marcas registradas e de muitos ou-
tros ativos não físicos que aparecem apenas como despesas no
balanço patrimonial;

»> DIMENSÕES REAIS DA EMPRESA Alianças,
joint ventures e parcerias;

>» COMPROMISSOS FUTUROS Obrigações e pro-
messas que não foram cumpridas e das quais a empresa pré-
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cisa se redimir no futuro (os relatórios financeiros da Enron,
por exemplo, não previam a indenização futura de prejuízos
incorridos por seus parceiros internacionais);

>» RISCOS E PERSPECTIVAS Grau dos riscos
financeiros assumidos pela empresa, ou sua responsabi-
lidade em relação a eles - quando, por exemplo, utiliza de-
rivativos, fundos de hedge e opções de ações -, bem como a
vulnerabilidade a que está sujeita devido a mudanças nas
taxas de juros ou de câmbio.

Pouca gente está ciente do impacto financeiro desses
quatro elementos, simplesmente porque seus sistemas con-
tábeis não os monitoram. Eles são guardados a sete chaves
devido ao receio de uma possível perda de vantagem com-
petitiva. O resultado, de acordo com Lev, é um círculo vicio-
so de prejuízos. "Na maior parte das empresas, não se tem
a mínima idéia do volume de treinamento que foi cortado
nos anos de recessão", afirma Lev. "Não há informação al-
guma documentada sobre a ampliação dos investimentos

na marca ou em pesquisa e
desenvolvimento. Há dados
sobre gastos com tecnologia,
mas as empresas não os de-
compõem. Portanto, você nun-
ca sabe quanto foi o gasto com
hardware em comparação com
o software, ou o que elas enten-
dem por longo prazo em con-
traste com curto prazo. Fica
tudo sepultado em um único
número de despesas ope-

racionais gerais. É uma lata de lixo das grandes."
Há como classificar e diferenciar o conteúdo dessa lata de

lixo. O'ponto crítico consiste em unir tais medidas ao desem-
penho financeiro - principalmente às mudanças no volume
de receitas e nos preços das ações. Para tanto, Lev rastreia
as oscilações de desempenho ao longo do tempo, e compara
estatisticamente as flutuações com mudanças específicas no
investimento ou em outras medidas de valor intangível. Nes-
se tipo de análise, passivos tradicionais - como o pagamento
de comissões de marketing para a construção de uma base
de clientes - muitas vezes se convertem em ativos. "Quando
você entra em uma loja e compra um celular", diz Lev, "a ope-
radora paga provavelmente entre US$ 200 e US$ 300 ao va-
rejista. Como o cliente fica com a mesma operadora de três a
quatro anos, em média, as comissões tornam-se investimen-
tos. No entanto, aparecem como despesas no balanço - tota-
lizando, às vezes, centenas de milhões de dólares". Com isso,
subestima-se indevidamente o valor percebido das com-



panhias de celulares que mais se preocupam com o cliente.
Nesse círculo vicioso, analistas e investidores criticam

as empresas por investir em intangíveis produtivos. O preço
das ações despenca e o custo do capital aumenta, o que leva
as companhias a reduzir gastos com intangíveis nos seg-
mentos de pesquisa e desenvolvimento, marketing e treina-
mento. Tudo isso corrói ainda mais as capacidades específi-
cas da empresa, o que a induz a disputar a clientela com base
no preço. A empresa transforma seus produtos em commo-
dities, e as margens recuam. À medida que o ciclo prossegue,
o preço das ações cai ainda mais, pressionando a companhia
a continuar reduzindo os investimentos em intangíveis.
Uma empresa que esteja numa espiral descendente desse
tipo pode perder o núcleo de sua vantagem competitiva sem
que ninguém perceba que havia uma alternativa possível.

O CUSTO DA
Um dos exemplos mais intrigantes dessa espiral refere-

se ao trabalho de Lev a respeito do declínio da inovação na
indústria química nos últimos
30 anos. Suas descobertas são
particularmente extraordi-
nárias uma vez que esse foi
um dos períodos mais férteis
e criativos da história da ci-
ência dos materiais. Durante
boa parte de sua existência,
a indústria química foi líder
em inovação. A DuPont aju-
dou a inventar o laboratório
moderno de pesquisa e de-
senvolvimento em 1903, ao inaugurar sua famosa estação
experimental. Ali foram inventados o nylon, a lycra, o po-
liéster, o mylar e muitas outras substâncias modernas bas-
tante conhecidas. Outros fabricantes de grande porte, como
a Dow Chemical, foram igualmente inovadores nos anos
70. Depois disso, a indústria entrou em clima de letargia.
Durante boa parte da década passada, assistiu-se à atrofia
dos laboratórios de pesquisa, ao declínio do financiamento
para novos projetos e ao surgimento de um clima de con-
tenção de investimentos. O número de patentes concedidas
anualmente às companhias químicas diminuiu durante os
anos 90 - de 2.942, em 1989, para 2.722, em 1998. Ao mes-
mo tempo, de acordo com Lev, os investimentos da indústria
química em pesquisas básicas de longo prazo entraram em
colapso. O dinheiro migrou para a pesquisa de curto prazo
destinada ao aperfeiçoamento das características dos pro-
dutos da tecnologia moderna. Nos dez anos transcorridos
entre 1989 e 1998, conforme números apresentados por
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Lev, o gasto com pesquisa e desenvolvimento nas maiores
empresas químicas ficou basicamente no mesmo patamar
(US$ 3,25 bilhões), ao passo que a P&D nas grandes em-
presas farmacêuticas aumentou, em média, 22% ao ano.

Depois de um exame mais atento, Lev e seus colegas
descobriram que o investimento em P&D resultou em lu-
cratividade para a empresa - e não o contrário. Ao analisar
as mudanças nos investimentos em P&D tomando por base
as receitas operacionais nas duas últimas décadas, de 1980
a 1999, os pesquisadores descobriram que cada dólar gasto
em pesquisa na indústria química gerava, em média, um
coeficiente de retorno de 26,6%, ou 17% depois de desconta-
dos os impostos. É verdade que é preciso esperar sete anos
pelo retorno, mas o montante é suficiente para compensar o
risco de pesquisas malsucedidas. Além disso, as empresas
de qualquer setor que privilegiam a pesquisa básica - aque-
la em que os pesquisadores seguem os próprios instintos
- parecem desfrutar de retornos mais polpudos. Ou seja, a
existência de um segmento de pesquisa relativamente livre

é um meio seguro de impe-
dir a comoditização, contanto
que a empresa capitalize os
resultados. Infelizmente, esse
elo informal entre despesa de
pesquisa e retorno financei-
ro não aparece em nenhuma
planilha da maior parte das
empresas. Sem informações
claras, diferentes daquelas
tradicionalmente fornecidas
pelas empresas sobre gas-

tos com pesquisa e desenvolvimento (ou treinamento, ou
gestão da cadeia de suprimentos), ficamos às cegas quan-
to às perspectivas da companhia. Em tal situação, as em-
presas que quiserem ganhar a confiança dos investidores
terão de se comprometer a cortar custos em vez de buscar
uma estratégia que serviria melhor a todos a longo prazo
- empregados, gerentes, clientes, investidores e à sociedade.

A pesquisa de Lev mostra que as companhias que docu-
mentam esse tipo de informação e a divulgam tendem a ex-
perimentar aumento nos lucros e, principalmente, declínio
na volatilidade dos preços de suas ações. As surpresas - boas
ou ruins -, deixam admirados ou contrariados os investido-
res. A transparência é um meio importante de minimizar
as surpresas. O exemplo mais evidente é o das indústrias
farmacêuticas, que, habituadas a divulgar informações so-
bre suas pesquisas, viram crescer os preços de suas ações. »i
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