
[GESTÃO CAPA]

ão importantes e com-
plexos quanto os ativos tangíveis, os
intangíveis têm mostrado que sua
gestão eficiente pode potencializar ne-
gócios. Ignorar sua força pode ser fatal
para as companhias.

Eles existem há bastante tem-
po, mas apenas quando as empresas
tornaram-se iguais, com máquinas,
tecnologia, produtos e serviços quase
idênticos, e balanços e registros contá-
beis padronizados, é que tiveram seu
valor reconhecido. Os intangíveis são
a principal fonte de valor das empre-
sas e são responsáveis por garantir sua
perenidade e competitividade no mé-
dio e longo prazo. Porém, por serem
ativos não-físicos, interdependentes e
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de difícil mensuração, as empresas os
entendem como custos ou despesas,
ignorando seu papel estratégico e o va-
lor de sua eficiente gestão.

Duas histórias ilustram como um
ativo intangível, quando mal ou não ad-
ministrado, pode trazer conseqüências
devastadoras para a companhia, afetan-
do ativos tangíveis e outros intangíveis.

Um profissional da IBM, que
vendia computadores de grande porte
para empresas, percebeu em seu rela-
cionamento com os clientes que mui-
tas companhias não precisavam de um
grande computador, mas apenas de
algumas horas de processamento de
dados. Ele voltou à IBM e sugeriu que
a empresa vendesse, além de compu-

tadores, tempo de processamento. A
idéia foi rejeitada e ele deixou a IBM.
O resultado foi o nascimento de uma
companhia global de processamento
de dados que todos conhecemos como
EDS e que hoje integra o grupo HP.

Outro exemplo, também com a
IBM, diz respeito a um grupo de pro-
gramadores alemães da empresa, que
recomendou o desenvolvimento de
um software de gestão empresarial,
pois viam potencial na idéia. Rejeitada
a proposta, eles deixaram a corporação
e fundaram uma pequena companhia;
chamada SAP. Hoje ela é a maior produ-
tora de software de gestão empresarial.

Os dois "casos" são apenas al-
guns dos exemplos citados por Ralph



Arcanjo Chelotti, presidente da As-
sociação Brasileira de Recursos Hu-
manos - Nacional (ABRH), ao falar
sobre a gestão de um ativo intangível:
o capital intelectual, especificamente a
gestão de talentos.

"As idéias estavam diretamente
associadas a pessoas e foram rejeita-
das pela organização em que atuavam.
Como resultado, surgiram negócios
globais que poderiam estar acomoda-
dos na IBM, mas se tornaram compa-
nhias independentes e muito lucrati-
vas. A perda de talentos pode provocar
fenômenos como esse e isso acontece
em praticamente todas as indústrias e
setores, de microchips a automóveis,
de remédios e software. Perder talen-

tos pode ser um pesadelo para muitas
empresas", diz.

Por outro lado, a boa gestão de ati-
vos intangíveis influencia outras áreas
da companhia. Segundo Chelotti, al-
gumas pesquisas sobre inovação reve-
lam que mais de 50% das boas idéias
que revolucionam um negócio vêm de
empregados da própria companhia.
No entanto, para estimular o fun-
cionário a contribuir com sugestões,
idéias, planos, projetos, é fundamental
uma boa gestão de pessoas, que con-
tribua para a construção de relações
positivas na empresa. "Colaboradores
insatisfeitos, desmotivados, descrentes
do potencial da companhia, continua-
rão a trabalhar até o momento em que
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consigam se transferir para outra em-
presa, levando consigo conhecimento,
formação, qualificação e todas as idéias
que poderiam ter para alavancar o ne-
gócio", pontua.

Chelotti menciona outro caso
interessante envolvendo o ativo "ta-
lentos" com influência em inovação
e que também afetou a companhia,
nesse caso, positivamente. A unida-
de em que um engenheiro da
Petrobras trabalhava estava
às voltas com um proble-
ma técnico que parecia
insolúvel. Como a em-
presa prospecta pe-
tróleo em águas pro-
fundas, que são muito
frias, acontecia de o
petróleo congelar nas
tubulações, criando um
grave problema de entu-
pimento dos tubos. Seria
preciso criar um sistema para
desentupir os tubos, que fosse eficien-
te e a custos razoáveis. Dias e dias de
debate na empresa não resultaram em
idéias economicamente viáveis. Esse
engenheiro, então, saiu do trabalho
em uma sexta-feira e foi para o sítio,

com o problema
em mente. Sá-

bado pela manhã,
logo depois do café,

foi dar uma volta no pomar
e ficou alguns minutos observando
uma lagarta que se arrastava por uma
folha. A lagarta avançou em linha reta,
chegou ao fim da folha e voltou exata-
mente por onde tinha passado. Ao ver

aquilo, a idéia de um robô-lagarta, que
se arrastaria pelos tubos, resolveria o
entupimento e voltaria por onde tinha
seguido se materializou na mente do
funcionário, que a apresentou logo cedo
na segunda-feira para a equipe e para
a empresa. Esse caso singelo exige que
toda organização se faça uma pergunta
importante: o que levaria um emprega-
do a continuar pensando no trabalho no
fim de semana, nas férias ou no lazer?

"É sabido que as melhores idéias
são aquelas que surgem sem a pressão
por soluções, em horas de folga, almo-
ço, no cinema ou conversando com
amigos em uma festa. Mas se a em-
presa não tem boas relações com seus
empregados, por que eles dedicariam
esse tempo a pensar em soluções para
a companhia?", questiona o executivo.

Para Marco Túlio Zanini, gerente
de projetos e professor da Fundação
Dom Cabral, os conceitos de susten-
tabilidade e inovação seguem lógicas
para a ação comprometidas respec-
tivamente com uma visão sobre in-
vestimentos de longo prazo e com a
autonomia dos sujeitos no processo
produtivo. "Essas lógicas para a ação
estão fundamentadas numa cultura
organizacional que incentiva e premia



O processo de gestão de ativos intangíveis tem
ganhado maior visibilidade depois da decisão de
discriminar tais ativos nos balanços contábeis a partir
de 2010. De acordo com a Lei n° 11.638/07, do
Projeto de Lei n° 6.404/76, endossada em 2007 pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as companhias
com faturamento acima de R$ 240 milhões ao ano ou
superior a R$ 300 milhões terão de publicar balanços
baseados nos padrões do Internacional Financial
Reporting Standard (IFRS), modelo mundial de normas
contábeis que exige transparência total de informações
e conta com um capítulo sobre intangíveis.
De acordo com a lei, as empresas devem
publicar nos balanços contábeis o valor
discriminado de alguns de seus ativos
intangíveis mais relevantes.

resultados de curto e longo prazo, e
que incentiva a liberdade individual.
Portanto uma gestão de baixo controle
formal, alta confiança e visão de benefí-
cios mútuos no longo prazo. Certamen-
te que os intangíveis são construídos
sob tais lógicas de ação", assegura.

Para Zanini, uma gestão que não
tem como valor a sustentabilidade e
a inovação não apresenta uma visão
compartilhada de futuro e não está
preocupada com a autonomia dos su-
jeitos. "A dinâmica é bem diferente.
Focada no curto prazo e no controle, a
capacidade dessa gestão em construir
intangíveis será muito baixa", diz.

Por falar em gestão, governança
corporativa é outro ativo intangível
fundamental para o sucesso de uma
corporação, principalmente nas em-
presas de capital aberto.

Não ter governança significa que
a empresa não presta contas adequa-
damente aos diversos públicos, entre
eles os acionistas e investidores. Por
não ter transparência nem equidade,
ou seja, por não tratar todos os públi-
cos de maneira igual, acaba destruindo
o valor da companhia. "Como esperar
que o funcionário, capital intelectual

e, portanto, um ativo, esteja a favor da
empresa se não há tratamento igual? Se
existe tratamento desigual nas promo-
ções ou se o nível salarial não é o mesmo
para as mesmas funções? Isso indica
quebra de governança e destrói valor",
revela Roberto Gonzalez, membro do
Grupo de Estudos de Sustentabilidade
para as empresas do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC).

Construir ou destruir?
Gerar ou proteger?

O ativo intangível tem dois prin-
cipais atributos: é capaz tanto de gerar
quanto de proteger valor. Ao gerar va-
lor os intangíveis potencializam a ima-
gem corporativa e contribuem para •
melhorar a competitividade da empre-
sa. Como protetores, eles amenizam os
riscos e as perdas, e geram reputação e
valor para as companhias ."Uma mar-
ca forte, sólida e atrativa gera valor. E

em um momento de queda ou crise,
em tese, a marca consistente evita re-
fugos, ou seja, protege valor", afirma
Daniel Domeneghetti, CEO da DOM
Stategy Partners.

O executivo aponta que assim
como a marca, a governança corpora-
tiva e a segurança da informação são
igualmente protetoras de valor. "Sena
um caos para um banco ter todas as mo-
vimentações dos correntistas expostas
na internet, disponíveis para qualquer
pessoa consultar. Nesse caso, gerir de
forma eficiente o intangível 'segurança
da informação' é uma forma de prote-
ger valor", completa o CEO.

Exemplos recentes mostram o
perigo e as conseqüências da falta de
cuidado com a informação. No início
de outubro deste ano, a Microsoft
teve as senhas de alguns usuários do
Windows Live Hotmail exibidas em
um site da internet. Na ocasião, a em-
presa não confirmou a quantidade de
usuários afetados, mas estima-se que
senhas de mais de dez mil contas fo-
ram divulgadas.

A Microsoft negou que a exposi-
ção das senhas tenha acontecido devi-
do a uma violação dos seus servidores.
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Segundo a empresa, elas foram adqui-
ridas ilegalmente por um esquema de
phishing, pelo qual fraudadores rou-
bam informações pessoais enviando
e-mails falsos de bancos, departa-
mentos de TI, entre outras fontes. O
usuário recebe uma mensagem soli-
citando seus dados de acesso, que são
gravados em uma página falsa.

Os serviços de e-mail do Gmail e do
Yahoo também foram vítimas do mesmo
tipo de fraude no começo de outubro .
Mais de 30 mil nomes e senhas do
Gmail foram postados on-line
e, segundo o Google, assim
como ocorreu com o Hot-
mail as informações foram
obtidas por phishing.

A Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP)
e a Serasa Experian vi-
veram recentemente uma
situação parecida. As insti-
tuições tiveram seus logotipos

e os dados sigilosos de clientes incluí-
dos em um site fraudulento chamado
Twister (www.twister-ss.com) cujas
senhas de acesso eram vendidas por
uma quadrilha que atuava no meio da
rua Santa Efigênia, no centro de São
Paulo (SP).

A ACSP afirma que não houve
vulnerabilidade da segurança do ban-
co de dados da empresa. "Temos o sis-

tema protegido pela tecnologia, com
atestados e auditorias dos bancos que
são, inclusive, nossos clientes. Esta-
mos cobertos em tecnologia em tudo
o que a segurança permite, no entan-
to, o fator humano contribui para a
possibilidade do vazamento de senhas
ocorrer. Temos cerca de 30 mil usuá-
rios, é algo impossível de ser contro-
lado no sentido de proteger um a um.
Quando detectamos que há fraudes,
cancelamos imediatamente a senha.
Nesse episódio especificamente, pelos
nossos levantamentos não houve utili-
zação das senhas disponibilizadas pela
quadrilha", aponta Mareei Solimeo,
presidente da entidade.

Solimeo não acredita que inci-
dentes dessa natureza possam afetar a
imagem da associação. "Creio que não
há impactos para a Associação Comer-
cial, pois estamos sendo vítimas devi-
do ao mau uso da senha por alguém
de fora. Isso não compromete a nossa
credibilidade, porque o importante é
tomarmos medidas para cercear esses
acontecimentos e é o que temos feito.
É base da nossa prestação de serviços
nos preocupar com a segurança e, para
tal, temos desde sala forte resistente a
incêndio até backup fora da instituição
e monitoramento do acesso", explica.
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de boas práticas, ao contrário de si-
tes, propagandas ou anúncios", diz.
Quando uma empresa tem boas prá-
ticas, deve estimular que as pessoas
falem por ela, evitando vangloriar-se
ou transformar essa ação em'objeto de
publicidade. "As boas práticas, pode-
mos dizer, quase que falam por si só",
afirma Chelotti. Para isso é importante
ser transparente, usar as novas mídias,
permitir o debate e o diálogo, admitir
visões divergentes ou críticas, reco-
nhecer e corrigir erros. "Ao agirmos
assim, estamos criando as condições
para que as boas práticas se tornem
processos de transformação, ao contra-.

(rio daquelas empresas que acreditam
que basta fazer propaganda que tudo o
mais se resolve", acrescenta.

Zanini, da Fundação Dom Cabral,
acredita que a comunicação é uma
ferramenta extremamente útil, mas
a percepção sobre as boas práticas
na gestão dos ativos intangíveis não

pode ser resumida a uma estratégia
de comunicação formal. "Os executi- !
vos e colaboradores que convivem no
ambiente de trabalho acabam reco-
nhecendo qual é o valor intangível da
organização, apesar de muitas vezes
não saberem descrevê-lo racionalmen-
te", explica.

Comunicar valores e princípios
para a ação coletiva que constróem
intangíveis organizacionais é impor-
tante, porém, ainda mais crítico é a ca-
pacidade da gestão em ordenar proces-
sos e incentivos de forma a fomentar
o exercício desses valores e princípios
na prática cotidiana. "A comunicação,
portanto, é necessária, mas somente
como instrumento que confere legiti-
midade e confiabilidade aquilo que já'
é uma prática moral a ser perseguida
pela empresa", completa.

Lidar com a comunicação da cor-
poração como se ela fosse única para
todos os públicos é incorrer em erro na

visão de Gonzalez, do IBGC. Segundo
o executivo, para cada stakeholder há
um ativo intangível com maior interes-
se do que outro.

Para o fornecedor interessa saber
a política de fornecimento da empre-
sa - se é uma política clara na área de
compras, se houve denúncias de que
a empresa aceita propina nessa área
etc. E o cliente, por exemplo, quer sa-
ber se a companhia vai dar manuten-
ção para o produto que ele adquire.
"Cada um quer uma informação di-
ferente. Temos as informações macro
da companhia, deixando claro como
estão presentes seus valores, sua mis-
são, e como ela lida com os ativos in-
tangíveis", diz Gonzalez. "A comu-
nicação específica deve ser feita para
o interesse de cada um. Por exemplo,
investimento em pesquisa e desenvol-
vimento vai interessar a duas áreas
fortes: para o fornecedor, que precisa
se adaptar a novas tecnologias dentro
da empresa e para o cliente, que terá
novos produtos e serviços. Interessa
ao investidor? Sim, pois pode valori-
zar ou não, porque também há o risco
de investir recursos financeiros que
podem não dar resultados".



Ativos preciosos
Mensurar os resultados dos ativos

intangíveis talvez seja a maior dificul-
dade em reconhecer o valor e a força
que eles possuem. "No caso de marcas
é até possível quantificar, mas para os
demais intangíveis, teoricamente, seria
o valor presente daquilo que eles agre-
gam. E o mercado imagina que esse va-
lor presente tem um ciclo razoável.
O melhor exemplo de reco-
nhecimento de valor são os
intangíveis que trazem pe-
renidade, como susten-
tabilidade", indica An-
tônio Castro, presidente
da Associação Brasileira
das Empresas de Capital
Aberto (Abrasca).

Para Domeneghetti, da
DOM Strategy Partners, a
compreensão dos ativos do
ponto de vista estratégico é essencial
para que as empresas possam entregar a
questão contábil de maneira acurada, ou
seja, entender que os intangíveis podem
ser comercializáveis (apropriados con-

tabilmente) e com-
petitivos, quando
melhor gerenciados
corporativamente.

"Não há nexo em associar
uma métrica de geração de resultados a
um ativo de proteção de valor. Essa dis-
criminação do que é o intangível e para
que ele serve é algo importante. Por

exemplo, no caso de conhecimento cor-
porativo, ele é um ativo habilitador, via
de regra não tem valor intrínseco trans-
formado em resultado, mas sem ele não
existe valor contínuo'', indica Domene-
ghetti. A matéria completa sobre o PIB,
incluindo a metodologia e as empresas
contempladas, pode ser conferida nas
próximas páginas.
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