
de uma organização c seu efetivo valor físico,
calculado a partir do levantamento de seus ativos,
o que pode ser explicado pela existência de valo-
res intangíveis, que são fortemente baseados nos
conhecimentos disponíveis ern uma empresa.

A dificuldade em calcular cie forma objetiva o
valor destes conhecimentos faz com que a obten-
ção de seu valor seja possível apenas a partir da
diferença entre o valor dos recursos físicos e finan-
ceiros reportados no balanço e seu efetivo valor
de mercado, que é o valor pelo qual a organização
pode ser vendida.

Essa significativa diferença entre o valor de
mercado de uma organização e o valor devido
apenas aos seus ativos físicos fez com que hou-
vesse maior preocupação no entendimento sobre
a valorização dos ativos intangíveis existentes,
os quais englobam informações, conhecimentos,
idéias, inovações e criatividade, dentre outros.

Convém ressaltar que as indústrias em geral
também têm sido submetidas a uma série de
mudanças devidas, principalmente, à atual exis-
tência da era do conhecimento, o que tem gerado
significativas diferenças na composição do valor
das mesmas.

Observa-se, no entanto, que esse entendimento
quanto à existência de uma maior atenção com
relação à valorização do que é considerado intan-
gível apresenta algumas restrições que devem ser

consideradas. É sabido, por exemplo, que o valor
de mercado de uma organização está sujeito a uma
série de fatores subjetivos, principalmente no caso
das empresas que têm suas ações em bolsa de valo-
res, uma vez que qualquer suposta notícia sobre
venda ou fusão entre organizações pode afetar o
valor de suas ações, que pode crescer e/ou redu-
zir fortemente, sem nenhuma razão clara e real,
tampouco devido à expertise e ao conhecimento
existente em uma empresa.

Tal cenário leva incerteza aos tomadores de
decisão, que acabam por desenvolver suas ativida-
des sem ter a seu dispor todos os conhecimentos
adequados e necessários para buscar o sucesso da
organização. É importante considerar que, muitas
vezes, esses conhecimentos já existem na empre-
sa, mas, por vários motivos, estão indisponíveis,
justamente devido à falta de reconhecimento da
sua relevância.

As mudanças ocorridas desde as eras agrícola
e industrial até hoje, a época da informação, têm
refletido de forma significativa no modo de opera-
ção das organizações e na composição de seu valor.
Atualmente, sabe-se que os valores intangíveis já
contribuem com cerca de 70% do valor de uma
organização, algo impensável há alguns anos, quan-
do seu valor se limitava à contabilização tle seus
recursos físicos e, por tal motivo, tangíveis.

Os valores tangíveis são aqueles que podem
ser facilmente notados, calculados e/ou observa-
dos, características que permitem ser passíveis de

o atual cenário corporativo, nota-se signi-
ficativa diferença entre o valor de mercado



valorização sem que, muitas vezes, nem sequer
seja questionada a forma utilizada para identificar
sua efetiva relevância. Já os valores intangíveis
são aqueles que, por apresentarem características
subjetivas, nem sempre são facilmente notados
por todos, como se observam os ativos tangíveis.
Ainda quando há a concordância de sua existência,
é possível não haver o consenso quanto à intensi-
dade da relevância dos ativos intangíveis.

Durante as épocas da agricultura e industrial,
as economias eram baseadas, respectivamente, na
força da mão-de-obra e em máquinas e equipamen-
tos. Em ambos os períodos, os recursos tangíveis
eram reconhecidos como os
únicos a serem considera-
dos durante o desenvolvi-
mento e o gerenciamento
das atividades das empre-
sas. A utilização desses
mesmos fatores se tor-
nou ineficaz, uma vez que
expressiva parte do valor
de uma organização pas-
sou a se fundamentar em
seus recursos intangíveis.

Antes da atual era do
conhecimento, as orga-
nizações viviam em uma
realidade embasada nos
recursos tangíveis, onde
os indicadores contábeis e
financeiros eram os mais
adequados para mensurar
o valor de suas atividades
e seus resultados.

Muito embora os coefi-
cientes financeiros e a compilação das declarações
contábeis e financeiras confiem em juízos e opini-
ões, eles são muito atrelados aos valores tangíveis,
que podem ser mensurados de forma explícita e
monetariamente estimados.

Já com o surgimento da Sociedade Industrial,
foi criada uma cultura onde aquilo que não se
podia medir, não agregava valor ou, pelo menos,
não era discutido, uma vez que havia a necessi-
dade, para a contabilização de resultados, de um
valor numérico. Atualmente, apesar das grandes
mudanças organizacionais, a correta mensuração

ainda é o grande desafio que os valores e ativos
intangíveis ainda têm que enfrentar para com-
provar sua efetiva importância na valorização de
qualquer organização.

O valor de mercado das empresas tende a
ser muito maior do que o valor patrimonial, em
virtude de seus valores intangíveis, que tendem
a ter uma importância muito maior em empresas
baseadas no conhecimento.

A relevante importância do conhecimento no
atual cenário corporativo é a grande razão pela
significativa diferença existente entre os valores
físico e de mercado de uma organização. Isso

ocorre porque os valores
intangíveis que têm cada
vez mais agregado valor
à maioria dos produtos
e serviços desenvolvi-
dos, são baseados em
conhecimento, dentre
os quais é possível citar
o know-how técnico, o
projeto de produto, o
processo construtivo, o
entendimento do clien-
te, a criatividade pesso-
al e o grau de inovação.

A evolução da gestão
do conhecimento torna
cada vez mais evidente a
existência de uma estrei-
ta relação entre os bens
tangíveis e intangíveis,
o que antecipou uma
discussão entre aqueles

que tinham a intenção de
medir a base completa de recursos da organização,
valores tangíveis e intangíveis, por acreditarem que
isso permitirá uma ampliação de sua visão sobre
opções estratégicas existentes, e os demais, que
acreditam ser a análise dos dados financeiros a
forma mais prudente e adequada para isso.

Text Box
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