
NA ERA DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO, OS INTANGÍVEIS TENDEM 

A SER OS ATIVOS MAIS VALIOSOS DE UMA EMPRESA. E O MARKETING 

- TAMBÉM ELE UM ATIVO INTANGÍVEL - PARTICIPA ATIVAMENTE 

DESSE PROCESSO. ESTE ARTIGO TRATA DAS NOVAS VARIÁVEIS QUE 

INTERFEREM NO VALOR DE UMA EMPRESA 



Em marketing, quem atribui valor é o 

cliente; o fornecedor propõe um preço a 

um bem (tangível ou não) que pode diver-

gir, para mais ou para menos, da percepção 

de valor que o comprador atribui. Em 

marketing, criar valor é a razão de ser, tanto 

para bens e serviços, como para a empresa 

que os produz. 

Este texto traz considerações acerca do 

valor de uma empresa (não apenas do con-

junto dos seus ativos) embora pretenda ter 

uma abordagem predominantemente eco-

nômica. E nesse contexto o quanto ela vale 

se traduz, talvez, no ágio das suas ações: um 

prêmio, se positivo, ou uma sanção. Porém, 

como veremos, o marketing pode exercer 

uma influência estratégica na cotação das 

ações de uma empresa - o que é relevante, 

quando as fusões e aquisições tornam-se 

eventos frequentes. 

1. Valor dos ativos, numa visão estrita-
mente econômica 

Não obstante a premissa (de marketing) 

pela qual quem define o valor de um pro-

duto (ou de um serviço) é o cliente, ainda 

assim há alguns outros ambientes de tran-

sação onde o valor é impositivo, arbitrado 

ou regulamentado. Produtos podem ser 

tabelados, desde o pão francês até uma ci-

rurgia paga pelo sistema de saúde pública, 

induzindo mais a redução de custos do que 

a qualidade intrínseca do bem ou serviço. 

O agente tributário, por sua vez, admite 

que o preço pago por um bem seja o ponto 

de partida para a chamada depreciação con-

tábil do seu "valor" - uma proporção anual, 

subtraída do lucro empresarial tributável e 

destinada, na teoria, a prover a reposição do 

ativo, ao fim da sua "vida útil". 

Para um contador, o valor contábil de um 

ativo se obtém pelo valor do seu registro, 

mais uma correção por um dado índice e 

menos a depreciação acumulada, desde a 

sua aquisição até o momento da avaliação. 

O valor patrimonial, porém, pode não 

coincidir com o valor contábil. Por exem-

plo, talvez não haja ninguém disposto a 

pagar pelo estádio do Maracanã tomando 

por base o seu custo de reposição: o que 

ele custaria para ser feito (a preços atuais) 

menos a sua depreciação contábil. Como 

um ativo patrimonial, ele pode valer menos 

do que isso. 

O Maracanã vale no máximo, para um 

investidor racional, um "valor de mercado" 

definido pelo seu fluxo de caixa desconta-

do, ou seja, pelo valor presente dos saldos 

líquidos das suas atividades, descontados 

por uma taxa de juros vigente no mercado 

(presumindo que o possível investidor, sen-

do racional, exerça uma preferência pela 

liquidez). Para muitos, porém, o estádio 

deveria ser demolido, para dar lugar a uma 

arena multiuso, com padrões de construção 

e operação completamente novos, muito 

mais rentáveis. 

2. Valor de mercado de uma empresa 

Esse conceito de valor de mercado, muito 

usado nas aquisições de empresas, também 

dá margem a discussões. Até mesmo por-

que uma empresa é, em tese, muito mais 

do que um conjunto de ativos corrigidos e 

depreciados. 

Nas siderúrgicas de aços planos, tão logo 

privatizadas, a primeira coisa que os novos 

donos fizeram foi renegociar os termos dos 

contratos com os seus distribuidores, antes 

detentores de "cotas de aço" (obtidas com 

intermediação de membros da classe polí-

tica) e que viravam "reservas de mercado 

regionais". Quando não havia acordo a 

siderúrgica, agora privada, inaugurava seus 



próprios postos de distribuição em diferen-

tes lugares do país. Rapidamente as receitas 

cresceram muito além das projeções que es-

tavam nos fluxos de caixa que foram dados 

a conhecer, previamente, aos participantes 

dos leilões de privatização. Ou seja, a ava-

liação de uma empresa para venda, pelo 

seu fluxo de caixa descontado, não leva em 

conta os impactos futuros das mudanças de 

gestão que os novos donos podem efetuar. 

Mesmo a avaliação mais íntegra, feita com 

todos os cuidados técnicos, pode resultar im-

precisa. É como.se o valor de cada empresa 

tivesse um componente inefável (difícil de 

definir), relacionado a um conjunto cada vez 

mais numeroso de variáveis intangíveis: 

• Valor da marca ("brand equity") - Fica 

mais explícita em um produto "premium", 

pelo qual um cliente, em tese, se dispõe 

a pagar mais pelo benefício esperado. Há 

quem atribua, à marca, o excedente do va-

lor da ação da empresa na bolsa de valores, 

em relação ao valor patrimonial da ação; 

mas o valor de bolsa reflete, também, uma 

expectativa de lucros futuros que podem 

ser devidos a outros fatores de mercado. 

• Valor das patentes - Para os adeptos do 

fluxo de caixa descontado como uma me-

dida da racionalidade do mercado, o valor 

de uma patente poderia ser "o valor pre-

sente dos seus royalties futuros". Mas não 

é só isso: a perspectiva de futuros upgrades 

no produto, se protegidos pela mesma pa-

tente "mãe", pode alterar seu valor para 

mais, assim como uma repentina inova-

ção radical, que torne uma patente obso-

leta, irá agir em sentido contrário. 

• Valor do "know-how" - Saber fazer bem 

um produto (ou um serviço) é algo que 

transcende de muito a existência eventual 

de patentes sobre ele. Desenhos, especi-

ficações e rotinas de produção às vezes 

não ganham vida sem os "contratos de 

assistência técnica", onde pessoas que já 

dominam vão ensinar a quem está come-

çando a fazer agora. 

• Valor da equipe, ou dos talentos - Aí se 

incluem não apenas os seus colaboradores 

diretos, mas o conjunto dos seus "stockhol-

ders", inclusive acionistas e membros do 

conselho de adminstração: é comum, nas 

fusões ou aquisições, existir compromis-

sos de permanência das equipes, no todo 

ou parcialmente. 

• Valor dos estoques - Normalmente cons-

tituem um ativo tangível, e estão registra-

dos nas demonstrações financeiras pelo 

valor contábil. Mas as circunstâncias de 

um dado mercado podem, em dado mo-

mento, acrescentar um conteúdo intangí-

vel ao valor (por exemplo, o inesperado 

falecimento do ídolo Michael Jackson, 

no primeiro momento, valoriza os CDs e 

DVDs no estoque da sua gravadora- mas 

a perda do ídolo, antes do fim do seu con-

trato, pode afetar o valor da empresa gra-

vadora como um todo). 

• Valor do "goodwill" - E aquilo que uma 

reputada empresa de consultoria (por 

exemplo) consegue receber a mais do seu 

cliente pela sua notória expertise. Notar 

que, mais uma vez, quem atribuirá o va-

lor, no caso, será o cliente. Uns estarão 

dispostos a pagar mais, outros nem tanto. 

• Valor da carteira de clientes - Difere do 

goodwill porque leva em conta, também, 

uma relação que envolve mais claramen-

te, nos mercados industriais, a continui-

dade do fornecimento. Equivale, no vare-

jo, ao chamado "fundo de comércio" que, 

dependendo do negócio, inclui o valor 

"do ponto". (N.R. - no mercado acioná-

rio, o goodwill é, também, o ágio pago 

quando vinculado a uma expectativa de 

rentabilidade futura). 



• Valor do "networking" - Já são numero-

sos os artigos acadêmicos tratando de ma-

pear e avaliar a cadeia de relacionamen-

tos de acionistas e executivos. E freqüente 

ocorrer que o antigo dono (ou executivo) 

de uma empresa adquirida permaneça por 

mais algum tempo, como parte da transa-

ção. Certas áreas (software, por exemplo) 

são muito sensíveis a esse aspecto. 

• Valor de sinergia - o adicional de valor 

que se atribui a uma fusão ou incorpora-

ção que potencializa resultados futuros 

em determinado mercado. 

• Valor social - que avalia as práticas e o 

comportamento da empresa para com o 

meio ambiente, a sua cadeia de relações, 

a sua presença, permitindo o seu ingres-

so, na composição 

de fundos de inves-

timento exclusivos a 

empresas socialmen-

te responsáveis. 

• Valor sustentável - o 

valor econômico, mas 

não financeiro, rela-

cionado ao potencial 

da empresa em man-

ter-se economicamente viável, obtendo re-

sultados que, embora justos e sustentáveis, 

satisfaçam aos seus acionistas. 

Todos esses valores intangíveis, mas cheios 

de significados, poderiam ser avaliados; mas 

dificilmente seus valores coincidiriam, na 

visão de observadores posicionados em lu-

gares diferentes do mercado. Isto sugeriria 

que o conceito de valor percebido também 

se aplicaria ao contexto decisorio de um 

acionista, ou de um investidor potencial? 

Na atualidade, como regra geral, os intan-

gíveis vêm assumindo proporções crescentes 

do valor da empresa como um todo. E tão 

importante quanto ganhar valor, para a em-

presa, é não perdê-lo. É nesse contexto que 

faz sentido falar em depreciação empresarial. 

3. Perda de valor da empresa 

A depreciação física de um ativo (imóvel, 

equipamento, veículo, etc), é uma medida 

de desgaste, que corresponde à sua possível 

perda de valor pelo uso. No mundo ociden-

tal, praticamente em todos os países a auto-

ridade fazendária admite deduzir do lucro 

tributável, como despesa, a depreciação, 

entendida tacitamente como uma medida 

da perda de valor do conjunto dos ativos de 

uma empresa em um dado exercício fiscal. 

Em princípio, ativos tangíveis perdem valor 

pelo uso, ou por obsolescência. (A exceção à 

regra são os itens de co-

leção - selos, moedas, 

obras de arte, carros 

antigos, entre outros-

que são apreciados pelo 

tempo, mas se situam 

em outro contexto.) 

Ativos de grande por-

te e baixa velocidade de 

substituição tecnológica 

perdem mais valor pelo tempo de uso (navios, 

aviões comerciais, vagões de metrô) enquanto 

os bens de informática, de maior velocidade 

de substituição tecnológica, perdem valor, 

principalmente, por obsolescência. Em al-

guns casos, o preço do "upgrade" pode ser 

uma medida da perda de valor do bem ori-

ginal; em outros casos, prevalece o chamado 

"valor de sucata", quando o "upgrade" não 

vale mais a pena, e o uso do bem passou a ser 

pouco competitivo ou mesmo predatório. 

Mas a possível perda de valor de uma 

empresa pouco tem a ver com a perda de 

valor dos seus ativos - tanto que a própria 

legislação dá respaldo legal à contabilização 

do ágio, ou deságio, porventura ocorrido na 



venda de suas ações. 

Ademais, a depreciação 

não incide, em tese, so-

bre diversos intangíveis, 

os quais irão agregar ou 

subtrair valor, confor-

me o caso. 

Empresas perdem 

valor, principalmente, 

por outras razões: 

Posicionamento 

estratégico adverso 

- ocorre, em geral, 

quando a concor-

rência exerce superioridade em fatores 

críticos. Um exemplo recente, no mer-

cado brasileiro de aços não planos: o 

controle de matéria prima crítica (sucata 

de aço) em diversos mercados regio-

nais, permitiu que uma mesma empresa 

adquirisse sucessivamente, por valores 

depreciados, vários concorrentes meno-

res, que não puderam se reposicionar). 

Empresas gaúchas fabricantes de calça-

dos que se instalaram também na China, 

são exemplos de um reposicionamento. 

empresa, ao menos até 

que a confiança do mer-

cado se restabeleça. 

d) Má administração -

No advento da globali-

zação, muitas empresas 

"foram para o brejo" 

ou foram compradas 

na "bacia das almas" 

porque eram mal 

administradas: gente 

demais, produtividade 

de menos, gestão enve-

lhecida eram evidên-

cias da má administração. Ao que pare-

ce, tais evidências hoje não são tão visí-

veis a olho nu, nas empresas que estão 

saudáveis e competitivas: elas já foram 

testadas e sobreviveram. Porém, a má 

administração ainda pode ser um motivo 

para a perda de valor da empresa 

alteração no quadro de direção da empre-

sa-o impacto das mudanças na alta 

administração pode, também, impactar 

os seus resultados, positivamente ou não. 

b) Erros de avaliação - excessos de alavan-

cagem financeira (não justificados pelos 

resultados), riscos de câmbio não adequa-

damente protegidos, falta de visão que se 

reflete em perdas de oportunidades (tão 

mais grave se aproveitadas por empresa 

concorrente). 

c) Desconfiança - O cliente precisa confiar 

na empresa que fornece e no produto 

que recebe; o fornecedor precisa confiar 

no cumprimento das condições pactua-

das; o importador precisa confiar no país 

de origem do exportador. Toda perda 

de confiança implica perda de valor da 

f) adoção de práticas e princípios inaceitáveis 

pela sociedade - mais cedo ou mais tarde, 

empresas que se tornaram conhecidas por 

práticas de mão de obra infantil, trabalho 

escravo, dolo ambiental, entre outras, 

sofrerão as conseqüências desses atos. 

Inversamente, pode-se dizer também que 

a boa administração, a manutenção de ní-

veis de confiança no mercado, a percepção 

das oportunidades, a boa gestão de riscos e 

o posicionamento estratégico são fatores es-

senciais para o ganho (não a perda) do valor 

da empresa. Mas não são só esses os fatores: 

há também o marketing. 



4. O marketing e o valor da empresa 

Todas as empresas produtoras de bens e 

serviços precisam vendê-los, como premissa 

básica de sobrevivência. E não apenas isso: 

a visão de futuro, a evolução deliberada, o 

progresso da empresa e dos seus integrantes 

não podem prescindir do desempenho da 

força de vendas da empresa. 

As vendas empresariais, porém, não 

mais se circunscrevem a preços e volumes. 

Agregar mais valor aos produtos e serviços, 

descobrir novos espaços nos mercados, tra-

zer aos clientes os benefícios das inovações, 

atribuir aos preços praticados uma dimen-

são estratégica, são, entre muitas outras, di-

ferentes funções de marketing diretamente 

ligadas ao valor da empresa. 

Em uma pesquisa realizada nos EUA 

e publ icada no Journal of Marketing 

(vol. 68, outubro de 2004) sob o título 

"Customer Satisfaction and Shareholder 

Value', os autores Anderson, Fornell e 

Mazvancheryl identificaram um nume-

roso con jun to de empresas que, de modo 

sistemático, mediam a satisfação dos seus 

clientes. Em seguida, compararam as sé-

ries históricas de indicadores de satisfação 

com a variação dos preços das ações des-

sas mesmas empresas na Bolsa de Valores 

de Nova York. A correlação encontrada 

foi evidente, entre o preço das ações e os 

índices de satisfação. 

E claro que a existência de correlação es-

tatisticamente significante não demonstra a 

existência de uma relação de causa e efeito; 

em outras palavras, não basta investir mais 

na satisfação do cliente para fazer a ação 

da empresa subir. A relação inversa parece 

mais forte: nenhuma empresa consegue, 

por muito tempo, preservar o seu valor de 

bolsa se os seus clientes tornaram-se menos 

satisfeitos com ela. 

Por coincidência ou não, a satisfação dos 

clientes de uma empresa também faz parte do 

seu ativo intangível. Mas estaria tal satisfação 

embutida no valor da carteira de clientes, no 

valor da marca, no "networking"? Ou trata-se 

de uma parcela nova a ser adicionada ao valor 

não contábil que uma boa empresa deve ter? 

5. Conclusões 

Há muito mais a ser dito, e certamente 

com maior rigor, sobre os temas aventados. 

Este texto tem por objetivo, apenas, chamar 

a atenção do leitor para alguns aspectos rele-

vantes, dos quais destacamos os seguintes: 

O conceito de valor (e por oposição, de 

perda de valor) de uma empresa não se li-

mita mais a aspectos financeiros, contábeis e 

patrimoniais, tais como valor patrimonial da 

ação, valor dos estoques, valor do parque in-

dustrial (capacidade instalada), entre outros. 

O investimento em marketing - também 

um intangível - quando feito criteriosamen-

te, pode ter expressiva contribuição na ren-

tabilidade das transações, com reflexos no 

valor da empresa - tanto no valor percebido 

pelo mercado, como no valor econômico 

propriamente dito. 

Os intangíveis de uma empresa represen-

tam, cada vez mais, uma parte substancial do 

seu valor, e estão diretamente associados ao 

ágio que um investidor se dispõe a pagar pelas 

suas ações. Cuidar bem dos intangíveis tornou-

se essencial. Pois em condições normais, os 

ativos tangíveis de uma empresa não ganham 

valor ao longo do tempo (ao contrário, só se 

depreciam), mas certos intangíveis podem 

ganhar. E os mercados percebem isso. 

Text Box
Fonte: Marketing Industrial, Cotia, ano 16, n. 49, p. 74-79, 2010.




