


i a economia atual, é claro
o impacto dos ativos intangíveis. Mar-
cas, inovação, sustentabilidade, gover-
nança, modelo de gestão, tecnologias,
capital intelectual, conhecimento cor-
porativo, networking e excelência na
gestão de relacionamentos com clien-
tes/consumidores e demais stakehol-
ders (públicos com os quais as empre-
sas se relacionam). Esses são alguns
dos verdadeiros diferenciais competi-
tivos que cada empresa deve acumular
e saber utilizar estrategicamente para
sobreviver e prosperar no mercado.

Fonte de valor das empresas, os
ativos intangíveis também são os ele-
mentos responsáveis por garantir pe-
renidade e competitividade no médio
e longo prazo. Porém, como o próprio
termo sugere, intangíveis são um bem
não-físíco ou tangível e que ainda não
estão presentes no balanço das com-
panhias. Por ser de difícil mensura-
ção muitas companhias os entendem
como custo ou despesa.

O desafio de gerir tais ativos passa
por identificar, mensurar, acompanhar
e comunicar a evolução do valor deles.
Eis a questão: como? Não há consenso.
"E nem haverá consenso em formas de
mensurar certos ativos", aponta Edu-
ardo Rath Fingerl, diretor da área de
mercado de capitais do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). "A própria definição
de intangível não tem um consenso.
Todos falam o que vale para tangível,
ou seja, é algo em que é possível inves-
tir para auferir resultados no futuro,
porém, no caso do intangível, você não
toca", completa.

A decisão de discriminar tais ativos
nos balanços contábeis colocou mais
lenha na fogueira. A partir de 2010, a
recente Lei n° 11.638/07, contida no
projeto de lei n° 6.404/76, endossada
no final de 2007 pela Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM), autarquia
federal que regula o mercado de capi-
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tais brasileiro, passa a valer. Ela deter-
mina às empresas de capital aberto e às
de grande porte — com patrimônio aci-
ma de R$ 240 milhões ou faturamento
superior a R$ 300 milhões - a publi-
cação, nos seus balanços contábeis,
do valor discriminado de seus ativos
intangíveis, convertendo-as às exigên-
cias do IFRS (Internacional Financial
Reporting Standards). O balanço de
2010 deve ser comparativo ao de 2009,
que não precisa ser publicado, mas
deve ser elaborado.

Quanto vale?
Historicamente, o valor das em-

presas era composto somente de ativos
tangíveis, medidos segundo o tradicio-
nal modelo de balanço contábil (ativo
e passivo), ainda praticado. Esse mo-
delo sempre norteou os negócios no
mercado de capitais, investimentos,
compras, vendas, apostas e fusões, seja
pelo valor real ou percebido das ações,
fruto da análise dos balanços das com-
panhias e da percepção de valor atri-
buída a elas pelos agentes econômicos
dos mercados, formadores de opinião,
analistas e investidores.

Tais ativos eram industriais — de
máquinas, prédios, produção, ven-
das, estoques, capital, posses, inves-

Desde 2007, o Grupo Padrão e a DOM Strategy Partners, proprietária
da metodologia IAM (Intangíble Assets Management), têm atuado de
forma pioneira na disseminação de indicadores métricos para auxiliar as
corporações a compreender, identificar, categorizar, gerenciar, mensurar e
comunicar seus ativos intangíveis estratégicos, auxiliando-as a demonstrar
sua importância aos diversos stakeholders (públicos com os quais a
empresa se relaciona). Para reforçar esse objetivo, foi criado, em 2007,
o Prêmio intangíveis Brasil - PIB (www.premiopib.com.br), que busca
reconhecer as empresas que melhor gerenciam ativos dessa natureza. A
partir da metodologia IAM foram definidas as oito categorias de ativos
que integram o PIB. São elas: Clientes e Consumidores, Conhecimento
Corporativo, Governança Corporativa, Tecnologia da Informação e
Internet, Inovação, Marcas, Sustentabilidade e Talentos.

timentos e participações, entre outros
- e fáceis de serem comparados. Seus
custos e componentes eram facilmen-
te compreensíveis e identificáveis.
Uma matemática eficiente, pois em
função desse conjunto de ativos era
possível saber quanto determinada
empresa vale nos dias atuais e o quan-
to poderá valer no futuro.

Nos últimos anos, porém, isso
mudou e os ativos tangíveis perderam
muito de sua relevância relativa no
mercado globalizado, dinâmico e pas-
sível de imitação, dando lugar ao ca-
pital institucional (inovação, marcas,
imagem, sustentabilidade, governan-
ça, diferenciação etc.), ao capital or-
ganizacional (modelo de negócios, in-
fraestrutura, TI, modelos de RH etc.),
ao capital de relacionamento (com
stakeholders, clientes, fornecedores,
mídia etc.), e ao capital intelectual (pa-
tentes, pesquisa e desenvolvimento,
inteligência competitiva, conhecimen-
to corporativo etc.), segundo o modelo
IAM (Intangible Assets Manage-
ment) da consultoria DOM Strategy
Partners, consultoria especializada em
gestão de ativos intangíveis.

"Toda a atividade muito voltada
ao uso de produção de bens corpóre-
os que não contenham muito dessas



características se transformam em
atividades que agregam pouco valor.
Esses ativos ficam cada vez mais re-
levantes. Sempre foram, na verdade.
Há anos, o agricultor que conseguia
alguma informação ou conhecimento
adicional já tinha vantagem compe-
titiva", diz Eliseu Martins, professor
da Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade da Univer-
sidade de São Paulo (USP) e diretor
da CVM. "Agora, esse diferencial é
cada vez mais presente na vida das
empresas e nas atividades das pesso-
as." Tanto que, atualmente, diversos
stakeholders (públicos com os quais
a empresa se relaciona) já avaliam as
empresas considerando sua percep-
ção a respeito dos ativos intangíveis
que elas carregam e mostram.

Diante disso, quem não for capaz
de identificar, categorizar, qualificar e
quantificar os ativos intangíveis pode
perder espaço, pois deixará de atentar
para a gestão de fatores que tem cres-
cido em importância e participação.

Uma equação delicada
Para Martins, o fato de as empre-

sas terem recentemente, por força da
legislação, a obrigação de segmentar
no balanço contábil seus ativos intan-
gíveis passa a impressão de que mu-
danças complexas foram provocadas

na contabilidade. O que não é verda-
de. "Nós estamos tendo muito mais
necessidade de juntar os ativos que
estavam distribuídos em vários pon-
tos e registrar num único lugar, mas
a maneira de mensurar esses ativos e
quando eles podem ser reconhecidos
no balanço não mudou muito", afirma.

A diferença de fato agora é mais
perceptível quando uma empresa ad-
quire outra. "A diferença entre valor
pago para o valor dos ativos corpóreos
e os direitos da empresa, como aplica-
ções, era chamada de fundo de comér-
cio e, mais recentemente, de 'ágil por

Para a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), intangível é uma mescla de competências individuais
(conhecimento e capacitações), competências organizacionais (base
de dados, tecnologias, rotinas e cultura), e relacionais (rede de
relacionamentos, reputação, lealdade), não reconhecidas como ativos
sob a ótica contábil, mas percebidos como tal por clientes, fornecedores,
acionistas e investidores.

Outra definição é do Centro de Referência ern Inteligência Empresarial
da COPPE/UFRJ: intangíveis são ativos que, divididos em quatro categorias
básicas - ambiental, estrutural, intelectual e relacionai -, proporcionam de
diversos modos a valorização e a diferenciação de uma organização. E se
de um lado é um ativo, por ter seu valor reconhecido pelos stakeholders,
de outro é intangível por ser de difícil qualificação e quantificação.

expectativa de rentabilidade futura'
ou good will", explica. "Agora, nes-
sas transações é obrigatório identificar
melhor os fatores que levam a esse ágil.
É necessário um levantamento das
atuais parcelas que estão sendo pagas
por conta de ativos intangíveis que te-
nham vida própria e que possam ser
valorizados a preço de mercado. Por
exemplo, se a companhia tem um ca-
dastro de clientes, isso tem valor de
mercado e pode ser vendido. Portanto
esse ativo intangível deve ser identifi-
cado e valorizado", acrescenta.

Segundo Martins, os ativos intan-
gíveis só são registrados fortemen-
te nessas condições de aquisição. A
maior parte deles continua não sendo
passível de ser avaliada individual-
mente. "Quando se fala da capacida-
de de relacionamento com os clientes,
talentos etc. - itens não comerciali-
záveis —, tudo continua sem identifi-
cação no balanço. Até porque não há
critério para mensurar isso", fala. Já
entre os ativos passíveis de inclusão
no balanço estão: software, patentes,
diretos de franquia, cadastro de clien-
tes e direitos de exploração.

Para Eduardo Rath Fingerl, dire-
tor da área de mercado de capitais do
BNDES, o investidor olha, cada vez



mais, para a competência da empresa
em ser transparente em relação a seus
ativos intangíveis. "Ela tem de ter ca-
pacidade, disposição e ferramentas de
comunicação para mostrar que a em-
presa tem condição de permanecer no
mercado, de reciclar, de inovar, de lan-
çar novos produtos, trabalha com pro-
cessos de gestão", comenta. "São as-
pectos que o investidor observa e que
não estão no balanço, porque a maior
parte deles não é comercializável."

Apesar disso, não se trata da
questão "tangível versus intangível".
"Há uma conciliação dos dois. Exis-
tem empresas que tem muito ativo
tangível e que precisam ter muito
ativo intangível para que o tangível
agregue mais valor", comenta Fin-
gerl. "Nossa preocupação é menor
com o balanço e é muito maior com
a transparência", conta ao falar do
posicionamento do ao fazer a aná-
lise das empresas que o procuram
para fins de aporte de capital. "Uma
empresa pode apresentar um relató-
rio gerencial acoplado ao balanço no
qual mostra tudo o que foi investido
em tecnologia, responsabilidade so-
cioambiental etc.", exemplifica.

Isso pode fazer a diferença no mo-
mento de decisão do investidor sobre
qual negócio "apostar". No fundo,



essa é uma observação da empresa
do ponto de vista qualitativo, com o
objetivo de "entrar" na estratégia da
companhia. "Hoje, a resposta é mais
'reporting' dos ativos intangíveis do
que colocar em balanço contábil",
pondera Fingerl.

Além de vantagens na hora de
conseguir um financiamento, do lado
das empresas, a identificação de seus
principais ativos intangíveis pode
trazer diferentes contribuições posi-
tivas, permitindo a criação de uma
gestão sistemática para elaboração de
orçamentos e custos de serviço; ade-
quação das companhias a um proces-
so sustentável de desenvolvimento
competitivo; e maior transparência
às suas atividades.

De olho nesse cenário, mais do
que apontar os ativos intangíveis no
balanço contábil, o grande desafio
das empresas atualmente é gerir tais
ativos e, portanto, passar a controlar
sua agregação de performance e valor.
Isso passa por identificá-lo e qualifi-
cá-lo para fazer a correta gestão. A
relevância disso é constatada por um
simples fato: em muitos casos, a ver-
ba de áreas que tratam de intangíveis,
como marketing, recursos humanos
e tecnologia da informação, pode re-
presentar de 20 a 70% do orçamento
total de grandes empresas, depen-
dendo do setor, enquanto que o valor
de mercado de algumas companhias
(em setores como financeiro, varejo,
serviços, tecnologia, mídia, internet,
telecomunicações, educação e moda)



pode ser atribuído em grande parte
aos intangíveis - de 30 a 75%.

O x dessa equação é que a maio-
ria das empresas não sabe, ou deixa
para segundo plano, compreender
quais são seus ativos intangíveis (tra-
tando-os como custo ou despesa) em
que estão inseridos na organização e
como estão distribuídos (na maioria
das vezes, em vários projetos, áreas e
processos, separados e sem "cola" es-
tratégica), quem responde por eles e o
quanto, de fato, são importantes. "As
empresas precisam, primeiramente,
compreender esses ativos sob o ponto
de vista estratégico, para que possam
entregar a questão contábil de forma
mais acurada, até porque transparên-
cia é fundamental", comenta Daniel
Domeneghetti, CEO da DOM Stra-
tegy Partners.

Um caminho para
a mensuração

IAM. Você já ouviu falar des-
sa sigla? Significa Intangible Assets
Management, uma metodologia para
identificar, categorizar, qualificar e
quantificar os ativos intangíveis, cria-
da pela DOM Strategy Partners.

A primeira etapa do IAM consiste
em identificar os ativos intangíveis e
os atributos sustentadores relevantes
à empresa em função do setor de atua-
ção, estratégia, conjuntura, orçamen-
to e stakéholders envolvidos na cadeia
de valor. No segundo momento do

processo, os ativos intangíveis rela-
cionados aos quatro grupos de capital
(intelectual, organizacional, relacio-
namento e institucional) são categori-
zados, correlacionados com os tangí-
veis e ponderados por função de valor
agregado e/ou protegido à empresa.

Na terceira etapa, os intangíveis
são qualificados. Isso quer dizer
compreender seu perímetro de ges-
tão e impacto na rotina organiza-
cional. A metodologia mapeia pro-
cessos, projetos, tecnologias, canais,
pessoas e iniciativas responsáveis
por cada ativo relevante, atribuindo
métricas e modelos de gestão. À me-
dida que são acompanhados, os "co-
ckpits" apontam a performance dos
projetos e iniciativas ligadas a cada
ativo importante a determinado gru-
po de clientes, por exemplo, e o valor
agregado por esse ativo à corporação
(visão do acionista).

Por fim, é quantificado o valor
intangível da empresa e os ativos em
termos de geração e/ou proteção de
valor a partir de ScoreCards desenha-
dos e produzido o balanço intangível.

O IAM tem um caráter flexível e,
portanto, pode ser aplicado em em-
presas de qualquer segmento e para a
análise de qualquer um dos ativos in-
tangíveis (não só clientes e consumi-
dores, mas sustentabilidade, marcas,
tecnologia da informação, excelência,
conhecimento, inovação, capital inte-
lectual etc.). O objetivo é definir cla-
ramente quais são os mais relevantes
na estratégia e setor de atuação da em-
presa e, portanto, mais impactantes
para cada stakeholder, e chegar a um
modelo de gestão eficaz com maior
controle de orçamento, investimen-
tos, gastos, resultados e, portanto,
valor gerado e/ou protegido, i i
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