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Até poucas décadas, o valor de uma empresa era definido pelos seus valores tangíveis. Mas 
isso mudou. Hoje 70% do valor de uma companhia é atribuído a elementos intangíveis, como 
a marca. Qual a razão dessa mudança? 

As empresas, ao contrário do que muitos acham, são como um organismo vivo. Elas interagem 
permanentemente com campos de força da sociedade que têm o poder de valorizá-las, 
depreciá-las ou mesmo determinar o seu aniquilamento, independentemente de sua situação 
financeira, capacidade técnica, faturamento ou composição acionária. Esses campos de força 
são, em geral, intangíveis, muitas vezes imperceptíveis para os gestores, mas contém o gene 
do sucesso ou do insucesso da empresa. Usa-se o termo: “Imagem Corporativa” para designar 
essa força e atualmente não há empresa que possa prescindir dela para ser bem-sucedida.  

Mas não foi sempre assim? Não. Até poucas décadas atrás, o valor de uma empresa era 
definido dominantemente pelos seus valores tangíveis: prédios, equipamentos, marcas, 
capital, fluxo de caixa, situação financeira etc. Mas isso está progressivamente mudando. 
Segundo pesquisa da Trevisan Consultoria, o valor de uma empresa que no passado recente 
era determinado pelos valores tangíveis, progressivamente está sendo determinado pelos 
ativos intangíveis.  

Na década de 80, essa relação era de cerca de 80% para os valores tangíveis e 20% para os 
intangíveis. A partir da década de 90, o modelo sofreu uma inversão e 70% do valor da 
empresa passou a ser atribuído a elementos intangíveis e apenas 30% para os valores 
tangíveis. Qual a razão dessa mudança? A resposta é simples e desconcertante: o mundo que 
conhecíamos acabou. Estamos vivendo dentro de um novo mundo criado pela globalização e 
pela mais intensa era de inovações que a humanidade já conheceu. Em pouco mais de 15 anos 
surgiu a internet, o telefone celular, a TV digital, o iPhone, o DVD, a clonagem, as células 
tronco, o Google, a Microsoft, o Euro, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, a 
descoberta de 40 bilhões de barris de petróleo na Bacia de Santos, o crescimento das Bolsas 
de Valores, um metalúrgico que se tornou presidente do Brasil, o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, o surgimento da China como potência econômica, a responsabilidade ambiental, 
as esposas que ganham mais do que os maridos, o Código de Defesa do Consumidor, a 
transformação da classe C no maior grupo de consumidores do país, e um número infindável 
de situações novas.  

Esse conjunto colossal de mudanças criou novos modelos de interação entre as pessoas e 
destas com as instituições que compõem a sociedade. Um dos fatores de maior influência no 
novo mapa de interações foi a horizontalização e a massificação dos meios de comunicação, 
particularmente a internet. Essa força colocada à disposição das pessoas provocou um 
deslocamento do centro do poder. O primeiro sintoma disso foi o fim da privacidade.   
Derrubaram-se as paredes. Empresas, instituições e governos, mais e mais vão sendo 
obrigadas a se tornar transparentes, a prestar contas ao público de suas atividades. Exemplo? 
A polêmica levantada pela imprensa sobre quanto a família presidencial gasta por mês com 
cartões de crédito: quando, no passado, algum presidente teve, no Brasil, que prestar contas 
de quanto sua família gasta por mês? E a multa de 50 milhões de reais, com confisco de gado, 
aplicada a pecuaristas por terem derrubado árvores da floresta amazônica? Existe em 
tramitação no congresso um festival de projetos de lei versando sobre controle da 
comunicação. Muitos deles estapafúrdios, como, por exemplo, os que propõem a proibição de 
propaganda de batatas fritas, de brinquedos, e a proibição da presença de mulheres de biquíni 
em comerciais de cerveja e refrigerantes. De repente todos passaram a opinar sobre tudo, se 
sentindo afetados diretamente pelo que acontece. 



Em função disso, as entidades públicas e privadas cada vez mais estão sendo obrigadas a 
dialogar e a responder aos questionamentos feitos pela sociedade. Como conseqüência, a 
avaliação das empresas e seus produtos tornou-se profundamente ligada à sua imagem 
institucional.     

Dois exemplos. Em 2000, o banco Real inovou na construção do modelo institucional de 
bancos: iniciou um projeto de caráter dominantemente ético, a defesa da sustentabilidade do 
planeta e a valorização da ética social e valores humanos. O projeto foi iniciado pela procura 
de adesão de todos os funcionários do banco à causa, seguida por ações sociais substantivas e 
a difusão desses valores como base de toda a sua comunicação. Embora estranhando de início 
a proposta de um banco construir sua imagem por meio de um projeto de valores sociais e 
humanos em vez de meramente financeiros, pessoas, empresas e formadores de opinião 
foram progressivamente aceitando o valor da causa e aderindo a ela. 

Como resultado, o banco Real cresceu, tornou-se o terceiro maior banco privado do país e 
multiplicou o número de clientes. As pesquisas vêm demonstrando repetidamente que os 
funcionários do banco e seus clientes vêem nesses valores uma razão muito forte para 
continuarem ligados à empresa.  

Outro exemplo é a força que a imagem da empresa representa em momento adversos: há 
alguns anos, o principal produto da Nestlé, o leite Ninho, foi objeto de atentado. Latas do 
produto em supermercados foram sabotadas numa operação criminosa que tinha por 
finalidade ameaçar e chantagear a empresa. A Nestlé assumiu publicamente o problema, 
publicou anúncios de esclarecimento ao público, recolheu o produto nas revendas, conseguiu, 
com o auxílio da polícia, a identificação dos criminosos e manteve a confiança do público na 
integridade da empresa e na qualidade do produto que continua a ser líder de mercado.  

Se você é empresário e ainda não percebeu a importância dos valores intangíveis de reputação 
e integridade na formação de valor da sua empresa, seria melhor reconsiderar essa posição. 
Por exemplo: cuidado se pretende fazer um IPO. O risco torna-se grande. Quanto ao futuro, se 
não desejar mudar, pense em contratar um bom advogado. Ninguém sabe o dia em que a 
sociedade poderá bater à sua porta para cobrar aquilo que acha que você lhe deve. Vai 
saber... 
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