
ATIVO INTANGÍVEL- GOODWILL E CAPITAL INTELECTUAL, UMA
NECESSIDADE DE EVIDENCIAÇÃO NOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS.

Garcia, Editinete André da Rocha*
*Mestranda pela Universidade de São Paulo

Professora da Universidade de Fortaleza-UNIFOR
Rua Dr. Marlio Fernandes, 81, apto 304 D, Cocó.

Fortaleza-Ceará CEP 60811-370
Brasil

E-mail: edith@marquise-sa.com.br

Resumo
Riqueza e crescimento, na economia atual, são dirigidos principalmente por ativos

intangíveis agregados aos ativos tangíveis.  O recente avanço destes ativos é resultado de
dois aspectos principais: mudanças substantivas na estrutura de empreendimentos
empresariais juntamente com informática de longo alcance e inovações científicas. A
literatura crescente sobre ativos intangíveis exalta o potencial destes itens para criar valor e
gerar crescimento. Goodwill e Capital intelectual são os mais citados nestes trabalhos. Estes
ativos poderão ser avaliados por diversos métodos, colocados á disposição do usuário, pela
teoria contábil. Diante deste conceito, os intangíveis são bens e direitos, incorpóreos,
colocados à disposição da entidade capazes de gerar benefícios futuros para a entidade.
Além dos aspectos citados em relação aos ativos intangíveis, o trabalho faz alguns
comentários sobre o Goodwill e o Capital Intelectual apresentando uma visão histórica, a
classificação e os fatores geradores destes ativos.

Palavras Chaves: Ativo Intangível, Goodwill, Capital Intelectual, avaliação,
mensuração, ativo, classificação de intangíveis, reconhecimento, registro de intangíveis.
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1. Introdução

Atualmente, riqueza e crescimento na economia são dirigidos por ativos

intangíveis. Lucros anormais, posições competitivas dominantes, e até monopólios

temporários, são alcançados pelo desenvolvimento e considerados como intangíveis,

juntamente com outros tipos de ativos.

Nos meios acadêmicos tem surgido cada vez mais um número crescente de

literaturas acerca dos intangíveis. Discute-se, assim, a crescente influência destes ativos e as

deficiências de informações, em decorrência da falta de evidenciação destes ativos nos

relatórios contábeis.

 Baruch Lev11, professor de contabilidade e finanças da Leonard N. Stern School

Of Business da New York University, afirma que “Nas últimas décadas, houve uma

mudança drástica no que os economistas chamam de funções produtivas das empresas - os

principais ativos que criam valor e crescimento. Os ativos intangíveis estão rapidamente se

tornando substitutos dos ativos físicos. Ao mesmo tempo, vem ocorrendo uma estagnação

completa em nossos sistemas de mensuração e relatórios”.

Este trabalho tem como objetivo fazer alguns comentários sobre intangíveis em

quatro tópicos. No primeiro, conceituamos o ativo e a sua mensuração. No segundo,

tratamos sobre a conceituação do ativo intangível e a sua classificação, destacando a razão

do crescente interesse nestes ativos. No terceiro, dedicamos a uma análise do registro dos

intangíveis e o impacto destes nas operações de crescimento de empreendimentos

empresariais e nas decisões de investidores em mercados de capital. No quarto, e último

item, tratamos do goodwill e capital intelectual.

2. Ativo e sua mensuração

2.1 Conceituação de ativo

Diversos autores têm conceituado ativo e, a medida em que existe um avanço nos

meios postos a disposição das entidades, torna-se cada vez mais complexa esta definição,

tanto quanto a sua mensuração. Para D´Auria, citado por Iudicibus2, o ativo é “o conjunto

de meios ou matéria posta à disposição do administrador para que este possa operar de

modo a conseguir os fins que a entidade entregue à sua direção tem em vista...”

                                                          
1 HSM Management. São Paulo: Editora Savana Ltda,  no. 20 ano 4, maio-junho 2000. pág. 34

2 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 6a. ed. São Paulo: Atlas, 2000. pág. 129
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O conceito descrito por D´Auria é limitado, na medida em que desconsidera os

ativos intangíveis como geradores de benefícios futuros. Ocorre que, na época em que este

conceito foi elaborado, os ativos intangíveis não eram representativos para o patrimônio da

entidade.

 Para Sprouse e Moonitz, citado por Iudicibus2 “ativos representam benefícios

futuros esperados, direitos que foram adquiridos pela entidade como resultado de alguma

transação corrente ou passada”...

Este conceito ressalta bem a necessidade de geração de benefícios futuros dos

ativos. No entanto, os autores enfocam apenas um dos modos de aquisição destes ativos, ao

considerar os ativos como adquiridos e desconsiderar, desta forma, os ativos constituídos

pela empresa.

Martins3 afirma: “ativo é o futuro resultado econômico que se espera obter de um

agente”.

Essa concepção é fundamentada totalmente sob o ponto de vista econômico,  não

podendo ser de outra forma, pois toda entidade, dita com fins lucrativos ou não, constitui

ativos com a finalidade de gerar resultados econômicos futuros.

Assim, ativo é a capacidade de geração de benefícios futuros de um bem ou direito

colocado à disposição da empresa.

2.2 Avaliação e mensuração dos ativos

A prática contábil utilizada nas entidades adota como padrão o registro de seus

ativos pelo seu custo histórico e a utilização de um padrão monetário uniforme, ao que

chama de denominador comum monetário.

No entanto, esta não é a única alternativa para avaliação ativos. A contabilidade

coloca à disposição outras formas de avaliação, a saber:

Valores de entradas - Custo histórico, custo histórico corrigido, custo corrente,

custo corrente corrigido e custos futuros descontados.

Valores de saída - Equivalente corrente de caixa, valor líquido de realização, fluxo

de caixa descontado, valor de liquidação e fair value.

                                                          
3 MARTINS, Eliseu. Contribuição à avaliação do Ativo Intangível. São Paulo, 1972, Tese Doutorado
em Contabilidade, Universidade de São Paulo. Pág. 30.
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Hendriksen e Breda4 afirma que “As medidas de entrada representam o volume de

dinheiro, ou o valor de alguma outra forma de compensação, pago quando um ativo ou seus

serviços ingressa na empresa por meio de uma troca ou conversão”. Em relação a valores

de saída o autor menciona que “os preços de saída representam o volume de caixa, ou o

valor de algum outro instrumento de pagamento, recebido quando um ativo ou seu serviço

deixa a empresa por meio de troca ou conversão”.

2.2.1 Valores de entrada

Como valores de entradas citamos as alternativas do custo histórico, custo

histórico corrigido, custo corrente, custo corrente corrigido e custos futuros descontados.

A medida de entrada utilizada com base do custo histórico tem como objetivo a

evidenciação dos valores a serem atribuídos aos ativos através do preço pago para a

colocação destes em uso.

 O custo histórico, já citado, tem sido o padrão de avaliação dos ativos da empresa

e, como alternativa para aumentar o poder preditivo, tem-se utilizado o custo histórico

corrigido. Iudicibus5 comenta que a “avaliação a custos corrigidos nada mais é do que uma

restauração dos próprios custos históricos”.

Os custos correntes, como afirma Hendriksen e Breda6, “representam o preço de

troca que seria exigido hoje para obter o mesmo ativo ou um ativo equivalente”.

O custo corrente corrigido surge da necessidade de comparação dos valores do

ativo avaliado a custo corrente em diversas datas, quando existir uma variação no poder

aquisitivo.

Quando avaliamos os ativos pelos Custos futuros descontados, consideramos estes

ativos como a soma dos preços a serem pagos no futuro trazidos a valor presente.

2.2.2 Valores de saída

Como método de avaliação baseados em valores de saídas podemos citar:

equivalente corrente de caixa, valor líquido de realização, fluxo de caixa descontado, valor

de liquidação e Fair value.

                                                          
4 HENDRIKSEN, Eldon S., VAN BREDA, Michael F. Teoria da Contabilidade. Tradução por
Antonio Zorato Sanvicente. 5a. ed. São Paulo: Atlas, 1999. pág. 306
5 Ob. Cit. Pag. 140
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Equivalente corrente de caixa -este termo foi proposto pelo professor australiano

Raymond Chambers para designar um conceito de mensuração único para todos os ativos

representados por seus preços realizáveis presentes. De acordo com Hendriksen e Breda7,

“exprime o montante de caixa ou o poder geral de compra que poderia ser obtido com a

venda de cada ativo em condições organizadas de liquidação”.

Valor líquido de realização - esta forma de avaliação é normalmente sugerida na

mensuração dos estoques. Consiste no preço corrente de saída menos o valor corrente de

todos os custos e despesas incrementais esperados, relacionados à conclusão, à venda e à

entrega da mercadoria.

Fluxo de caixa descontado - Através deste método, os ativos são reconhecidos

por seus valores de realização através do fluxo de receita a ser gerada por estes ativos,

trazidos a valor presente, com a utilização de uma taxa adequada de juros.

Valor de liquidação - o conceito de valor de liquidação pressupõe a

descontinuidade do empreendimento e, desta forma, para sua determinação presume-se uma

venda forçada e, nestas condições, são estabelecidos os valores destes ativos.

Fair Value – é um caso particular do valor líquido de realização. Pode ser definido

como o montante pelo qual um ativo ou passivo pode ser liquidado entre as partes com

conhecimento e vontade na transação.

3. O que é ativo intangível?

3.1 Conceito

A discussão sobre os intangíveis tem sido uma das mais complexas no meio

acadêmico. A contabilidade ao iniciar o século XXI defronta-se com uma realidade a qual

deverá se pronunciar de forma objetiva, oferecendo alternativas para a evidenciação em

seus demonstrativos de ativos criados pelas organizações em decorrência do

empreendedorismo de seus gestores. Estes ativos são chamados mais comumente de capital

intelectual.

As empresas visionárias deste século e as empresas feitas para durar são detentoras

de recursos criados a nível destas organizações tais como uma patente, uma marca, ou uma

estrutura organizacional sem igual, ou seja, aquilo que até décadas atrás gerava riqueza que

é o caso dos ativos financeiros são incapazes de alavancar de forma extraordinária se não

                                                                                                                                                   
6 Ob. Cit. Pág. 308
7 Ob. Cit. Pág. 311
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estiverem agregados a recursos tecnológicos e humanos. Todos estes ativos são gerados a

partir de três aspectos: inovação, práticas organizacionais e recursos humanos. O tamanho

dos intangíveis Microsoft foi criado obviamente pela inovação volumosa e altamente

próspera desta empresa.

Marcas são outra forma em evidência de intangíveis prevalecendo em produtos

eletrônicos (Sony), comidas e bebidas (Coca-Cola), e mais recentemente em companhias de

Internet (AOL, Yahoo!) criados a partir de inovação e estrutura organizacional.

O terceiros aspecto relaciona-se recursos humanos, criados por pessoal sem igual,

políticas de compensação, investimento em treinamento, incentivos ao desenvolvimento

individual, interação com o meio acadêmico. Tais práticas de Recursos humanos facilitam

no recrutamento de empregados altamente qualificados.

A Contabilidade está diante de um desafio que é o de encontrar formas de

mensuração para que possa, assim, relatar estes ativos existentes nas empresas.

A conseqüência desta falta de evidenciação é bastante perceptível quando nos

deparamos com empresas cujo valor patrimonial, por exemplo, é bem inferior ao valor que

o mercado está disposto a pagar pela mesma.

O termo intangível tem significado de intocável, inatacável, representando desta

forma, aqueles itens que não tem existência física, características tocáveis, pertencendo

apenas ao mundo das idéias.

Do ponto de vista estrito todos os ativos da empresa que não tem existência física

são considerados como intangíveis, tais como contas a receber, despesas antecipadas,

investimentos entre outros.

Baruch Lev8  afirma que “intangible assets are non-physical sources of

value(claims to future benefits), generated by innovation(discovery), unique organizational

designs, or human resource practices. Intangibles often interact with tangible and financial

assets to create corporate value and economic growth.”

Ativos intangíveis são, portanto, bens e direitos colocados à disposição da

empresa, que não tem existência física, mas que são capazes de gerar benefícios futuros

para a entidade.

A colocação dos bens e direitos à disposição da empresa é explicada pelo fato

destes ativos terem sido obtidos em decorrência de transações ou eventos passados. A não

                                                          
8 Lev, Baruch. Intangibles- Management, Measurement, And Reporting. Dezembro 2000.
www.baruch-lev.com.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 7 / 17 -

existência física é uma das características principal do intangível pelo fato de serem

incorpóreos.

3.2 Classificação

De acordo com Hendriksen e Breda9 os ativos intangíveis são classificados como

segue:

Intangíveis – Classificação

INTANGÍVEIS

Intangíveis Tradicionais

Nomes de produtos

Direitos de Autoria

Compromissos de não concorrer

Franquias

Interesses Futuros

Goodwill

Licenças

Direitos de operação

Patentes

Matrizes de gravação

Processos secretos

Marcas de comércio

Marcas de produtos

Despesas Diferidas

Propaganda e promoção

Adiantamentos a autores

Custos de desenvolvimento de software

Custos de emissão de títulos de dívida

Custos judiciais

Pesquisa de marketing

Custos de organização

Custos pré-operacionais

Custos de mudança

Reparos

Custos de pesquisa e desenvolvimento

Custos de instalação

Custos de treinamento

Fonte:Adaptado. CARNEIRO10

Quadro 1

                                                          
9 Ob. cit. pag. 389
10 CARNEIRO, Célia Maria Braga-Reconhecimento dos Intangíveis: Elemento Essencial
no Valor das Empresas. Anais do XVI Congresso Brasileiro de Contabilidade. Tema
133.CFC.2000.
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De acordo com Iudícibus11, os itens que se caracterizam como intangíveis, são:

Lev12 agrupa os ativos intangíveis em quatro categorias:

1) os ativos associados à inovação de produto, como os que provêm dos esforços

de pesquisa e desenvolvimento(P&D) de uma empresa;

2) os ativos associados à marca de uma empresa, que lhe permitem vender seus

produtos ou serviços a um preço mais alto do que o de seus concorrentes;

3) os ativos estruturais –nem inovações vistosas nem invenções novas, e sim

maneiras melhores, mais inteligentes e diferentes de fazer negócio que podem diferenciar

uma empresa de seus concorrentes;

4) os monopólios, numa interpretação abrangente do termo: empresas que têm uma

franquia, ou que fizeram um investimento a fundo perdido que os concorrentes teriam de

igualar, ou que tem a seu favor uma barreira à entrada de outros competidores no mercado.

4. Registro dos ativos intangíveis

4.1 Reconhecimento

O item mais crítico no reconhecimento de ativos intangíveis, notadamente os

criados pela empresa, diz respeito à dificuldade no seu reconhecimento dada a existência de

um grau muito elevado de subjetividade.

Para Hendriksen e Breda13 os ativos intangíveis devem passar pelos mesmos testes

de reconhecimento aplicados aos ativos tangíveis. Se passarem por esses testes, os

intangíveis deverão aparecer nas demonstrações financeiras.

Hendriksen e Breda citam que o “SFAC 5, parágrafo 63, diz que um item deve ser

reconhecido quando (a) corresponde à definição apropriada, (b) é mensurável, (c) é

                                                          
11 Ob. Cit 210

12 HSM Management.ob. Cit. pag. 35
13 Ob. Cit. pag. 389

•  goodwill;
•  gastos de organização;
•  marcas e patentes;
•  certos investimentos de longo prazo;
•  certos ativos diferidos de longo prazo
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relevante, e (d) é preciso”. A norma se pronuncia desta forma por considerar os ativos como

benefícios econômicos futuros prováveis, obtidos ou controlados por dada entidade em

conseqüência de transações ou eventos passados. Portanto, sempre que um ativo intangível

atender a estes requisitos poderá ser registrado.

Todavia, existe uma categoria de ativos intangíveis, surgidos a partir de toda uma

revolução no conhecimento, que não estão sendo contemplados nas normas existentes sobre

o reconhecimento de ativos. Estes ativos são reconhecidamente relevantes nos contextos

das organizações e, é necessário que a contabilidade encontre uma forma de evidencia-los

nos relatórios das entidades. O grande impedimento em relação ao reconhecimento destes

intangíveis emergentes nas realidades organizacionais, através de inovação, de práticas

organizacionais e recursos humanos diz respeito ao item mensuração.

Na prática as empresas têm considerado alguns itens como despesas quando

deveriam ser considerados como ativos, pelo potencial de geração de benefícios futuros.

Podemos citar como exemplo despesas com um treinamento avançado para vendedores. Se

existem evidencias fortes de que este gasto gera benefícios futuros, é relevante, necessário e

mensurável, deverá ser apresentado como ativo.

Em relação ao Goodwill, a ser tratado de forma especifica adiante, o

reconhecimento é feito apenas em duas das três perceptivas de sua análise. Iudicibus14

assim descreve estas perspectivas:

1. Como o excesso de preço pago pela compra de

um empreendimento ou patrimônio sobre o valor de mercado de seus ativos líquidos;

2. Nas consolidações, como o excesso de valor pago

pela companhia-mãe por sua participação sobre os ativos líquidos da subsidiária;

3. Como o valor atual dos lucros futuros esperados,

descontados por seus custos de oportunidade.

A prática adota o registro contábil do goodwill dos tipos 1 e 2.

4.2 Mensuração

De acordo com Chambers citado por Guerreiro15 , mensuração: “ ... é a atribuição

de números a objetos de acordo com regras, especificando o objeto a ser medido, a escala a

                                                          
14 Op cit. Pág. 211
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ser usada e as dimensões da unidade.” Esse conceito está muito ligado à propriedade e à

objetividade, sendo esta última usada como sinônimo de confiabilidade, validade e eficácia.

É importante que se tenha em mente que toda mensuração traz consigo um grau de erro,

que tende a ser maior no intangível pelo grau de subjetividade intrínseco e por ser mais

difícil, sendo necessário trabalhar com o registro e controle desses erros que sempre

existiram, pois a mensuração, como coloca Larson citado por Guerreiro: “ Nada mais é do

que aproximação”.

A teoria contábil entende como de difícil mensuração os itens do ativo intangível,

notadamente quando não são identificáveis ou separáveis. A solução apresentada seria em

nível de resíduo do valor total do ativo menos o ativo tangível.

Hendriksen e Breda16 afirmam que, nos casos em que o ativo é identificável e

separável a medida sugerida, por ser considerada mais informativa seria o valor presente de

seus benefícios projetados. Quando a mensuração volta-se para os ativos intangíveis, dada a

incerteza a respeito da avaliação que possa ser escolhida, levou o American Institute of

Certified Public Accountants – AICPA, a declarar, no Boletim de Pesquisa em

Contabilidade número 43,  que “o montante atribuído a todos os intangíveis deve ser o

custo...”

Os autores do Accouting Research Study - ARS 3, citado por Hendriksen e Breda,

afirmam que “esses itens são de avaliação notoriamente difícil, e por isto talvez devam ser

registrados pelo custo de aquisição na ausência de evidências convincentes de que seu valor

é significativamente diferente”.

Quando ativos intangíveis são comprados, a determinação do custo é semelhante

ao cálculo do custo de instalações e equipamentos em condições similares. Já quando são

desenvolvidos dentro da empresa, o seu custo envolve todas as dificuldades para sua

construção e mais alguns problemas próprios.

Atualmente, as marcas têm considerável relevância, principalmente nos casos que

estas determinam vantagem competitiva e dificultam entrada de novos concorrentes. Fica

clara a importância da marca quando se observam marcas tradicionais como Mickey, Nike

                                                                                                                                                   
15 GUERREIRO, Reinaldo. Modelo Conceitual de Sistema de Informação de Gestão Econômica:
Uma Contribuição a Teoria da Comunicação da Contabilidade. São Paulo, 1989,  Tese Doutorado
em Contabilidade. Universidade de São Paulo. Pág. 385

16 Ob. Cit. Pág. 391



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 11 / 17 -

ou Kibon. Um outro exemplo é o das as empresas constituídas na internet voltadas ao e-

comerce17, consideradas virtuais, como é o caso da Amazon.

 Nas análises de créditos precedidas pelas instituições financeiras, com certeza,

não se avalia apenas a capacidade de liquidez dos ativos demonstrados pelas empresas bem

como, os seus intangíveis.

 Um dos mais importantes e difíceis intangíveis a se mensurar é o goodwill. A sua

natureza torna a sua avaliação ainda mais complexa, e as propostas apresentadas para a

solução desses problemas ainda não conseguiram lograr êxito total, embora nenhuma delas

possa ser totalmente refutada. Esta dificuldade se dá, principalmente, pela tendência da

contabilidade ao conservadorismo, seguindo o princípio do custo como base de valor, além

da natureza subjetiva deste ativo.

Algumas das limitações de informação contábil estão relacionadas com a estrutura

de contabilidade que essencialmente reflete transações com terceiros (por exemplo, de

vendas, compras, empréstimos, relação entre acionistas). Nas antigas economias industriais

e agrícolas, a maioria do valor de empreendimentos empresarial foi criada por transação - a

transferência legal de direitos de propriedade. Na corrente, economia baseada no

conhecimento, muita criação de valor ou destruição precede, muito tempo antes das

transações. O desenvolvimento próspero de uma droga, por exemplo, cria valor

considerável, mas as transações de vendas podem levar anos para materializar.

A prática contábil deve observar que o importante é a mensuração dos ativos de

forma que o patrimônio líquido da empresa represente efetivamente o valor atual da

empresa. De acordo com a situação tem-se a necessidade de utilizar uma forma ou

outra na avaliação dos ativos, mas sempre com o objetivo de proporcionar dados

que levem ao empreendedor avaliar a relevância do empreendimento/investimento e possa

decidir pela continuação ou liquidação do mesmo.

4.3 AMORTIZAÇÃO

Em relação a amortização dos intangíveis identificáveis e mensuráveis podemos

dividir o assunto em dois aspectos: Ativos intangíveis com duração limitada e ativos

intangíveis com durações indefinidas.

Em relação aos ativos intangíveis com duração limitada existem duas alternativas

na determinação do tempo de amortização o primeiro, através da vida legal do bem e a

                                                          
17 Comércio cujo o meio de negociação é a internet.
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outra através da duração econômica do bem. Caso a vida econômica seja inferior a legal a

opção será pela primeira.

Nos casos dos Ativos Intangíveis com Durações Indefinidas existe um

questionamento se estes ativos devem ou não ser amortizados dada a arbitrariedade, natural,

na amortização destes ativos.

Hendriksen e Breda18 ao abordar o assunto afirma que “A amortização sistemática

é apoiada com base no argumento de que todos os ativos intangíveis representam benefícios

a serem vinculados a receitas futuras num período razoável.”

Os autores citam, ainda, a posição adotada pelo APB 17, que declara que todos os

ativos intangíveis eventualmente perdem seu valor e, consequentemente, devem ser

amortizados ao longo do período que se espera ser beneficiado, mas não além de 40 anos.

5. Goodwill

Goodwill é uma palavra inglesa que não possui uma tradução na nossa língua

pátria. É considerado o ativo mais intangível e de difícil mensuração, por ser complexa.

Aparece com uma superavaliação dos retornos de investimentos.

A utilização do termo como sinônimo de “Fundo de Comércio” não traduz uma

realidade, pois nem sempre esse ativo trata-se de um fundo e, nem sempre é derivado ou

relacionado com o comércio.

5.1 Visão histórica

Segundo Monobe19, citado por Martins & Antunes20, a primeira aparição do

Goodwill foi vinculada a terra [em 1571] e gradativamente foi sendo relacionado com o

comércio, com a atividade industrial, à fidelidade da clientela, com a localização

privilegiada, à personalidade dos proprietários, a processos industriais, a conexões

financeiras e a staffs eficientes.

                                                          
18 Ob. Cit. Pag. 395
19 MONOBE, Massanori. Contribuição à Mensuração e Contabilização do Goodwill Não Adquirido.
São Paulo, 1986. Tese (Doutorado). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo, p. 51.
20 MARTINS Eliseu. ANTUNES, Maria Thereza Pompa. Capital Intelectual: Verdades e Mitos. XVI
Congresso Brasileiro de Contabilidade. Conselho Federal de Contabilidade. 2000.
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Segundo Manobe21, o problema da avaliação do goodwill é muito antigo e sua

aplicação em decisões judiciais existe desde 1620.

Martins22 afirma que as citações e referências ao Goodwill datam de século atrás,

mas a primeira condensação do seu significado e o primeiro trabalho sistemático tendo-o

como tema central parecem ter existido em 1891.Cita, ainda, alguns trabalhos efetuados a

partir desta data e conclui que a partir de 1914 esse assunto começou a ser mais discutido

por Contadores, Advogados e Economistas, e as referências históricas se tornam bem mais

numerosas; também as opiniões cada vez mais diversificadas.

Atualmente, um dos grandes avanços esperados para o Goodwill diz respeito a sua

evidenciação nos demonstrativos das entidades.

5.2 Conceito

Manobe, citado por Martins e Antunes23, afirma que Goodwill corresponde à

diferença entre o valor atual da empresa como um todo, em termos de capacidade de

geração de lucros futuros, e o valor econômico dos seus ativos apresentando, portanto, uma

característica residual.

Martins cita a definição do The Chartered Institute of Management Accountants, o

mais importante instituto de contadores gerenciais do Reino Unido, em sua Terminologia

Oficial de Contabilidade Gerencial24: Goodwill é definido como a diferença entre o valor de

um negócio como um todo e a soma dos ativos individuais avaliados pelo seu valor justo.   

Podemos observar que as duas afirmativas sobre o Goodwill diferenciam-se,  uma

por considerar a capacidade de geração de benefícios da empresa versus à capacidade de

gerar benefícios futuros dos ativos tomados individualmente e, a outra por considerar os

valores individuais versus o valor do negócio.

Martins25 cita ainda a definição da IOB com relação ao que se entende como Valor

da empresa como sendo: “aquele que os potenciais adquirentes estão dispostos a pagar pela

compra do patrimônio líquido de uma empresa, logo um valor de negociação”.

Entre os principais fatores que geram o Goodwill o citado autor relaciona os

seguintes:

                                                          
21 Ob. Cit. Pág. 51 1986.
22 Ob. Cit. Pág.  Pag. 55
23 ob. cit.
24 ob. cit.

25 ob cit.
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•  Administração superior,

•   Organização ou gerente de vendas proeminente;

•  Fraqueza na administração do competidor,

•   Propaganda eficaz,

•   Processos secretos de fabricação,

•  Boas relações com os empregados,

•   Crédito proeminente como resultado de uma sólida reputação,

•  Excelente treinamento para os empregados,

•  Alta posição perante a comunidade conseguida através de ações

filantrópicas e participação em atividades cívicas por parte dos administradores da empresa,

•   Desenvolvimento desfavorável nas operações do competidor,

•   Associações favoráveis com outra empresa,

•   Localização estratégica,

•   Descoberta de talentos ou recursos,

•   Condições favoráveis com relação aos impostos,

•   Legislação favorável.

5.3 Classificação

A classificação para o Goodwill de Paton & Paton26, divulgada em 1952 e

mencionada na tese de doutorado de Martins é a seguinte:

•  Goodwill Comercial: decorrente de serviços colaterais como equipe cortês de

vendedores, entregas convenientes, facilidade de crédito, dependências apropriadas para

serviço de manutenção; qualidade do produto em relação ao preço; atitude e hábito do

consumidor como fruto de nome comercial e marca tornados proeminentes em função de

propaganda persistente; localização da firma.

•  Goodwill Industrial: decorrente de altos salários, baixo turnover de

empregados, oportunidades internas satisfatórias para acesso às posições hierárquicas

                                                          
26  Ob. cit., p. 73.
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superiores, serviço médico, sistema de segurança adequado, desde que tais fatores

contribuam para a boa imagem da empresa e também para a redução do custo unitário de

produção devido à eficiência de uma força de trabalho operando nessas condições.

•  Goodwill Financeiro: derivado da atitude de investidores e de fontes de

financiamento e de crédito em função da empresa possuir sólida situação para cumprir suas

obrigações e manter sua imagem ou, ainda, obter recursos financeiros que lhe permitam

aquisições de matéria-prima ou mercadorias em melhores termos e preços.

•  Goodwill Político: em decorrência de boas relações com o Governo.

6. Capital Intelectual

A sociedade atual está sendo definida por diversos autores como sendo a

Sociedade do Conhecimento. Verdadeiramente, o conhecimento tem exercido um papel

fundamental no processo de criação de valor das empresas. Funcionários bem treinados,

programa de recursos humanos, incentivos dados aos funcionários para a inovação, sinergia

entre os programas de treinamento e os objetivos da empresa, entre outros aspectos, tem

sido um diferencial das empresas na geração de resultados.

O Capital intelectual é um conjunto de benefícios de natureza intelectual e

intangível responsável pela criação de valor para a empresa.

Fatores que geram o Capital Intelectual: 27

•  Conhecimento, por parte do funcionário, do que representa o seu trabalho

para o objetivo global da companhia;

•   Funcionário tratado como um ativo raro;

•  Esforço da administração para alocar a pessoa certa na função certa,

considerando suas habilidades;

•  Existência de oportunidade para desenvolvimento profissional e pessoal;

•  Avaliação do retorno sobre o investimento realizado em Pesquisa &

Desenvolvimento (P&D);

•  Identificação do know-how gerado pela P&D;

•  Identificação dos clientes recorrentes;

                                                          
27 Martins e Antunes. Ob. Cit.
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•  Existência de uma estratégia proativa para tratar a propriedade intelectual;

•  Mensuração do valor da marca;

•   Avaliação do retorno sobre o investimento realizado em canais de

distribuição;

•   Sinergia entre os programas de treinamento e os objetivos corporativos;

•  Existência de uma infra-estrutura para ajudar os funcionários a

desempenhar um bom trabalho;

•   Valorização das opiniões dos funcionários sobre os aspectos de trabalho;

•  Participação dos funcionários na elaboração dos objetivos traçados;

•  Encorajamento dos funcionários para inovar e valorização da cultura

organizacional

7. Conclusão

O Conhecimento hoje representa um dos fatores mais importantes da economia.

Um contingente muito grande de pessoas está engajada em processos de criação, em

alternativas que oferecem uma melhor rentabilidade aliadas aos baixos custos, a

investimentos que trazem um diferencial no mercado.

Todavia, o benefício do conhecimento deverá estar agregado a uma constante

inovação das entidades de forma a estar sempre atualizada com as tecnologias existentes.

Os ativos Intangíveis notadamente são essencialmente responsáveis pela criação de

valor nas empresas. São investimento que em regra geram retornos substanciais para as

empresas.

O Goodwill e o Capital Intelectual são os tipos de intangíveis que tem merecido

destaque por diversos autores.

Apesar de toda a importância destacada a estes ativos a teoria contábil ainda não

oferece critérios para a sua mensuração e, também, não oferece alternativas para a

evidenciação destes itens nos relatórios contábeis. No século XXI a pesquisa neste campo

deverá avançar de forma a que oferecer respostas as necessidades dos usuários.
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