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Resumo
Na chamada nova economia os aspectos intangíveis se tornaram mais relevantes,

fazendo-se necessário uma metodologia de avaliação das empresas, que de forma
tempestiva, possa mensurar em conjunto e com acurácia o real valor do empreendimento,
contemplando a avaliação dos ativos tangíveis e do ativo intangível - capital intelectual.
Este artigo após discorrer sobre a evolução histórica dos sistemas de avaliação,  estuda o
capital intelectual sob dois aspectos, primeiro os criados a partir de itens tangíveis
(estrutura), e o segundo os criados a partir de itens intangíveis (pessoas), na seqüência
relata os métodos de avaliação objetivos e subjetivos que podem ser aplicados nas
empresas. O objetivo é contribuir para a criação uma metodologia contemple a mensuração
do capital intelectual na avaliação de empresas. Ressalta-se que um enfoque que contemple
itens objetivos e subjetivos irá permitir aos acionistas, investidores e sociedade em geral
reconhecer o real valor do empreendimento e consequentemente facilitará novos
investimentos, processos de compra e venda mais justos, os quais se refletem diretamente
na capacidade de sobrevivência das empresas e de manter, ou mesmo, aumentar  suas
ofertas de emprego.

Palavras Chave: avaliação, mensuração, capital intelectual, ativo tangível,
intangível.
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1 - INTRODUÇÃO

O processo de avaliação de empresas está intimamente ligado com a forma com
que a economia se desenvolve. Portanto, pode-se afirmar que várias mudanças de
pensamento ocorreram e alteraram a forma com que se via ou se mensurava a empresa. 

Neste novo contexto, além destas abordagens objetivas (financeiras) e das suas
variações, outras que podem ser caracterizadas como subjetivas, tais como: Medidas de
Capital Humano e Estrutural, NCI Research,  são indicadas no processo de avaliação.

Os métodos de avaliação de um empreendimento primavam por revelar o valor dos
seus ativos físicos, valor do patrimônio. Adotava-se numa visão de propriedade de bens e
direitos que perfaziam o valor da empresa. Neste contexto, e em se tratando de métodos de
avaliação, utilizava-se abordagens eminentemente financeira tais como: Avaliação por
Fluxo de Caixa Descontado; Avaliação Relativa; Avaliação de Direitos Contingentes; e
alternativamente a Avaliação via Fluxos de Caixa Líquidos da Empresa.

Mais recentemente, na última década, surgem o indicador EVA – Economic Value
Added, que é um indicador econômico interno que mede o valor agregado aos acionistas e o
MVA – Market Value Added, que é um indicador externo que vem sendo utilizado para
revelar o valor da empresa no mercado, ambos sob o enfoque que visa medir o resultado
econômico da empresa e o valor agregado dos ativos tangíveis e intangíveis.

O impacto desta mudança da economia nas organizações fez surgir a chamada
indústria do conhecimento, revelando a importância da mensuração dos ativos intangíveis.

 Para Druker (1976), “indústrias do conhecimento, que produzem e distribuem
idéias e informações, e não bens e serviços, responderam em 1955 por um quarto do
Produto Nacional Bruto dos Estados Unidos ... no fim dos anos 70 responderá pela metade
... passamos de uma economia de bens, tal como se classificava a América até a Segunda
Guerra Mundial, para uma economia do conhecimento”.

VERGARA (1995) considera que se tomando algumas das transformações em
escala global é possível que se identifique suas influências sobre as empresas e que um dos
primeiros aspectos é o fato da emergência de uma sociedade baseada no conhecimento.

Neste novo contexto, além destas abordagens objetivas (financeiras) e das suas
variações, outras que podem ser caracterizadas como subjetivas, tais como: Medidas de
Capital Humano e Estrutural, NCI Research,  são indicadas no processo de avaliação.

Os vários métodos de avaliação, sendo os métodos financeiros os mais utilizados,
diante das mudanças ocorridas já não são suficientes, pois não contemplam os ativos
tangíveis e intangíveis, e não revelam o verdadeiro lucro da empresa ou mesmo o seu
verdadeiro valor.

Para SCHWANINGER (1998), mesmo sendo o lucro um pressuposto necessário
para a sobrevivência, uma mentalidade voltada para o lucro não é suficiente para garantir a
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viabilidade de uma empresa, ele não é uma variável de controle estratégico, sua presença ou
ausência é uma conseqüência de boas ou más estratégias.

Os aspectos intangíveis se tornaram mais relevantes, fazendo-se necessário uma
metodologia de avaliação das empresas, que de forma tempestiva, possa mensurar com
acurácia o real valor do empreendimento, contemplando a avaliação dos ativos tangíveis e
intangíveis em conjunto, isto ocorrre em virtude do fato de que as métodos existentes não
revelam o real valor da empresa como um todo.

Um enfoque que contemple itens objetivos e subjetivos irá permitir aos acionistas,
investidores e sociedade em geral reconhecer o real valor do empreendimento e
consequentemente facilitará novos investimentos, processos de compra e venda mais justos,
os quais se refletem diretamente na capacidade de sobrevivência das empresas e de manter,
ou mesmo, aumentar  suas ofertas de emprego.

Neste contexto, a avaliação da empresa, determinação do seu “preço”, que é
referência fundamental nas negociações de fusão, aquisições e como forma de atrair novos
investimentos, desempenha um papel cada vez mais importante no mundo dos negócios.

2 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO

HAJJ e ALMEIDA, (1997), relatam a evolução histórica da avaliação de ativos,
inicialmente citam que entre 1912 e 1918, Teodore Limpberg, autor de origem holandesa,
desenvolveu um novo sistema conhecido como Replacement Value Theory, onde expunha
que para tomar decisões o gestor deveria conhecer, a qualquer tempo, o valor que estava
sendo produzido e deveria mensurar este resultado a valores de reposição.

Em 1918, W.A. Paton e Stevenson publicam o livro Principles of Accounting, que
apresenta proposta do abandono da contabilidade a custos históricos. Neste mesmo ano o
Journal Accountancy publicou o artigo Should Accounts Reflect the Changing Value ou the
Dolar, cuja autoria pertence à L. Middleditch que considera, para fins de informações, a
variação do poder aquisitivo da moeda.

Em 1920, Fritz Schimidt e Eagle Schamelembach, por conta da hiperinflação
alemã, pesquisaram sobre os efeitos da inflação propondo um modelo de contabilização em
moeda constante, tema também pesquisado por H.W. Seeney, autor norte-americano,
durante os anos 20 e 30, sendo um dos pioneiros na abordagem dos ajustamentos do custo
histórico pelos índices de variação do poder aquisitivo da moeda, conforme exposto no seu
artigo Stabilized Accounting, publicado originalmente em 1936.

Em 1939, Kenneth Mac Neal publicou o livro Truth in Accaunting, tornando-se
um dos precursores da mensuração dos ativos a valores de saída. Nos anos 50, Eldon S.
Hendriksen desenvolveu a teoria Price Level e em 1970 publicou o livro Accounting
Theory que disseminou entre outros temas, os diversos conceitos de avaliação de ativos.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 4 / 19 -

Durante os anos 50 até meados dos anos 60, Raymond J. Chambers professor da
Universidade de Sidney, na Austrália, estudou a melhor forma de avaliação e publicou em
1965 o livro Measurement in Accounting, considerando Resale Values (valores de saída)
como melhor forma de avaliação.

Em 1961, Edgar O Edwards e Philip Bell, escreveram a obra intitulada Theory and
Measurement of Business Income que adota o custo corrente como base de valor. No Brasil,
a obra pioneira sobre o Goodwill, Contribuição à Avaliação do Ativo Intangível, foi
desenvolvida por Eliseu Martins. Nesta ele trata dos problemas inflacionários na avaliação.

Para fins desta pesquisa o conceito de ativo a ser utilizado é o da ONU, “recursos
controlados pela entidade, como resultado de eventos passados e dos quais se espera
benefícios econômicos futuros”, por permitir a visão de ativos físicos e intangíveis e não
exigir que sejam de propriedade da entidade, permitindo desta forma que a empresa possa
medir e incluir na sua avaliação o valor agregado por funcionários, clientes, fornecedores
etc. Em se tratando de ativo intangível, este é tratado pela Ciência Contábil como goodwiil,
define-o como a diferença entre o valor atual dos fluxos de caixa futuros gerados pelos
ativos da empresa e o valor dos custos dos elementos que propiciaram tal fluxo.

Pela visão contábil o capital intelectual corresponde apenas aos recursos humanos.
É uma outra modalidade de ativo intangível que é examinado por medidas não financeiras,
nos demonstrativos contábeis apresenta-se apenas o custo do trabalho o que não é
apropriado e gera informações distorcidas quando se deseja avaliar a empresa como um
todo.

LEV (2000), agrupa os ativos intangíveis em quatro grupos: inovação; Marca;
Estruturais; Monopólios; muito embora reconheça que é bastante difícil dar uma definição
abrangente de ativos intangíveis.

OLIVA (1973), “A diferença entre o valor do todo e a soma dos valores das
partes constitui os chamados intangíveis, tais como o fundo de comercio, marca, a
tradição, a organização, o prestígio, que são reconhecidos e aceitos, porém praticamente
impossíveis de medir de forma objetiva. Estes estabelecem a igualdade entre o valor
patrimonial e o valor econômico da empresa”.

Para a SEC – Securities and Exchange Comission, nome pelo qual é designada a
Comissão de Valores Mobiliários nos Estados Unidos, o capital intelectual além da
capacidade intelectual humana, abrange nomes de produtos e marcas registradas e até
mesmo ativos contabilizados a custo histórico, que se transformaram ao longo do tempo em
bens de grande valor.

EDVINSSON and MALONE (1998), concebem o capital intelectual sob três
parâmetros:

•  Capital intelectual constitui informação suplementar e não subordinada às
informações financeiras;
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•  Capital intelectual é um capital não-financeiro, e representa a lacuna oculta
entre o valor de mercado e o valor contábil;

•  Capital intelectual é um passivo e não um ativo, um empréstimo feito pelos
credores, isto é, clientes, empregados e assim por diante.

Para SVEIBY (1998), os ativos intangíveis podem ser classificados em três
grupos: Competência do Funcionário, Estrutura Interna e Estrutura Externa.

2.1 - Primeiro Enfoque - Relativo ao conhecimento vinculado a uma pessoa

Para EDVINSSON, Leif. and MALONE (1998), o capital intelectual é o resultado
da soma do capital humano e estrutural.

O capital humano está vinculado ao conhecimento das pessoas, o estrutural é
composto pelo capital de clientes e organizacional e, este último, corresponde ao montante
equivalente a soma do capital de inovação e de processos.

2.1.1 - Capital Humano

Para SVEIBY (1998), “As pessoas são os únicos verdadeiros agentes na empresa.
Todos os ativos e estruturas – quer tangíveis ou intangíveis – são resultado das ações
humanas. Todos dependem das pessoas, em última instância, para continuar a existir”.

Para KHAZRAÍ (1995), uma organização formal existe na sua constância além
das mudanças contínuas das pessoas. As unidades construtoras da organização não são, do
ponto de vista físico, tão interligadas como são psicologicamente, porque a organização
apresenta os modelos dos atos motivacionais dos indivíduos humanos.

A contabilidade analisa a empresa a partir do princípio da entidade, onde
pressupõe que a contabilidade é mantida para a entidade, os sócios ou quotistas desta não se
confundem para efeito contábil com aquelas. Assim a contabilidade separa a organização
das pessoas que a compõem, mensurando unicamente os fenômenos que afetam os
componentes patrimoniais, revelando assim o motivo dos demonstrativos não refletirem
este ativo intangível.

Uma empresa que não se preocupa com a interpenetração do fator humano nas
demais atividades, independentemente do nível de sofisticação tecnológica, está destinada a
ver a sua capacidade de criação de valor destruída.
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2.2 - Segundo Enfoque - Ativos físicos, ferramentas, marcas, patentes.

A adoção do enfoque sistêmico nas empresas permite visualiza-las como um
sistema aberto, onde o todo é superior a soma das partes, isto ocorre porque no montante e,
por força da sinergia, encontra-se valores não revelados nas partes dos sistemas físicos
(máquinas, equipamentos, edifícios, etc.) quando analisadas isoladamente.

2.2.1 - Capital Estrutural

É vasta a relação de itens que perfaz o capital estrutural, compreende: o
empowerment, capacidade organizacional, sistemas físicos utilizados, qualidade, alcance
dos sistemas informatizados, a imagem da empresa, os banco de dados, os conceitos
organizacionais, propriedade intelectual, patentes, marcas registradas, direitos autorais.

2.2.2 - Capital Organizacional

  Para EDVINSSON and MALONE (1998), abrange o investimento da empresa
em sistemas, instrumentação e filosofia operacional que agilizam o fluxo de conhecimento
pela organização, bem como em direção as áreas externas, como aquelas voltadas para os
canais de suprimento e de distribuição. Trata-se da competência sistematizada, organizada e
codificada da organização e também dos sistemas que podem alavancar aquela
competência.

2.2.3 - Capital de Inovação

   Ainda para os mesmos autores acima citados, este capital refere-se à capacidade
sob a forma de direitos comerciais amparados por lei, propriedade intelectual e outros
ativos e talentos intangíveis utilizados para criar e colocar rapidamente no mercado novos
produtos e serviços.

2.2.4 - Capital de Processos

Seguindo a mesma linha de raciocínio, estes esclarecem que o capital de processos
envolve técnicas e programas direcionados a empregados, que aumentam e ampliam a
eficiência da produção ou a prestação de serviços. É o tipo de conhecimento prático
empregado na criação contínua do valor.

Uma outra classificação pode ser reconhecida como Capital de Clientes, esta
concepção foi utilizado pela Skandia como subitem do capital estrutural. Em um modelo
mais recente, utilizado por Saint-Onge no CIBC, o capital de clientes é comparado ou
equivalente ao capital estrutural.

Em ambos enfoques ele trata a idéia de que o relacionamento de uma empresa com
seus clientes é distinto das relações mantidas com os empregados parceiros estratégicos. O
banco de clientes possui um valor que é reconhecido pelo mercado.
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3 - MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

Em termos gerais, há três abordagens, objetivas, para a avaliação econômico /
financeira da empresa, alternativamente é possível utilizar uma outra abordagem para a
avaliação de uma empresa, a chamada abordagem dos fluxos de caixa líquidos da empresa:

•  AVALIAÇÃO POR FLUXO DE CAIXA DESCONTADO: relaciona o valor
de um ativo ao valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados relativos
àqueles ativos. Na visão contábil esta avaliação pode ser subdividida em
Avaliação Individualizada e Agregada;

•  AVALIAÇÃO RELATIVA: estima o valor de um ativo enfocando a
precificação de ativos comparáveis relativamente a uma variável comum,
como lucros, fluxos de caixa, valor contábil ou vendas;

•  AVALIAÇÃO DE DIREITOS CONTIGENTES: que utiliza modelos de
precificação de opções para medir o valor de ativos que possuem
características de opções;

•  FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS DA EMPRESA: São fluxos de caixa livres,
representam a soma dos fluxos de caixa para todos os detentores de direito da
empresa, incluindo os que possuem ações, bônus e ações preferenciais.

Ressalta-se que dependendo de qual abordagem utilizada pode-se chegar a
resultados com significativas diferenças e dentro de cada abordagem é possível encontrar
alternativas adicionais que ajudam no cálculo do valor final.

Além destas abordagens objetivas, outras propostas de mensuração de caráter mais
subjetivo, tais como: Medidas de Capital Humano; Medida de Capital Estrutural; NCI
Research; Estas abordagens também são apresentadas nos itens a seguir.

3.1 - ABORDAGENS OBJETIVAS

3.1.1 - Avaliação por Fluxo de Caixa Descontado

Segundo Damodaran (1999), há dois caminhos para a avaliação por fluxo de caixa
descontado: o primeiro envolve a avaliação da participação acionária do negócio, enquanto
que a Segunda envolve a avaliação da empresa como um todo, que inclui, além da
participação acionária, a participação dos demais detentores de direitos da empresa.

DAMODARAN (1999), ressalta que esta abordagem tem sua fundamentação na
regra de valor presente, onde o valor de qualquer ativo é o valor presente dos fluxos de
caixa futuros dele esperado, que pode ser medido através da fórmula:

∑
=

= +
=

nt

t
tr

CFt
Valor

1
)1(
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Onde, n= vida útil do ativo;

CFt = fluxo de caixa no período t;

R = taxa de desconto refletindo o risco inerente aos fluxos de caixa estimados.

Ressalta-se que os fluxos de caixa variam de ativo para ativo e que a taxa de juros
será determinada em função do grau de risco inerente aos fluxos de caixa estimados,
variando de acordo com o risco do ativo.

3.1.2 - Avaliação da Participação Acionária do Negócio
Avaliação de Patrimônio líquido

Nesta abordagem o valor do patrimônio líquido é obtido descontando-se os fluxos
de caixa do acionista, ou seja, os fluxos de caixa residuais após a dedução de todas as
despesas, bônus fiscais, e pagamentos juros e principal, ao custo do patrimônio líquido, isto
é a taxa de retorno exigida pelos investidores sobre o patrimônio da empresa.

Onde, CF do acionista = Fluxo de Caixa do Acionista – esperado no período t
Ke = Custo do Patrimônio Líquido

3.1.3 - Avaliação da Empresa como um Todo

Nesta abordagem o valor da empresa é obtido descontando-se os fluxos de caixa
esperados para a empresa, ou seja, os fluxos de caixa residuais após a realização de todas as
despesas operacionais e dos impostos, mas antes do pagamento de dívidas, pelo custo
médio ponderado do capital, que é do custo dos diversos componentes financeiros
utilizados pela empresa, com pesos em conformidade com as proporções de valor de
mercado. Onde, CF da Empresa = fluxo de caixa da empresa esperado no período t, WACC
= Custo Médio de Capital Ponderado. Uma desvantagem que se ressalta nas abordagens
acima é o fato de que ao descontar fluxos de caixa para o patrimônio líquido a valor
presente pelo custo médio ponderado de capital levará a um desvio crescente no valor da

empresa, e descontar os fluxos de caixa para a empresa a valor presente pelo custo do
patrimônio líquido produz um desvio decrescente no valor da empresa.

∑
∞=
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=

t

t
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A avaliação da empresa a fluxo de caixa descontado é mais fácil de ser aplicada
para ativos (empresas) que apresenta fluxos de caixa positivos e que podem ser estimados
para períodos futuros com algum grau de confiabilidade, mas quanto mais distante o
período mais difícil será a avaliação pelo fluxo de caixa descontado, principalmente em
empresas que apresentam isoladamente ou em conjunto as seguintes características:
Dificuldade financeira; Períodos cíclicos; Ativos não utilizados; Em processo de
reestruturação; Envolvidas em aquisições, e Empresas de capital fechado.

Ainda em se tratando da abordagem de fluxo de caixa descontado, a Teoria
Contábil subdivide-a em dois enfoques de avaliação: Individualizada e Agregada.

3.1.4 - Avaliação Individualizada

Nesta abordagem a empresa é avaliada por sua capacidade de gerar benefícios
futuros, esta capacidade é representada monetariamente, trazida a valor presente e ao ser
comparada com o custo para adquirir um equipamento pode-se definir o goodwill.

Uma das críticas ao método de avaliação individualizada é que a produção de
receitas líquidas é resultado da contribuição de vários, sendo difícil determinar a
contribuição individual de cada um e, mesmo considerando esta hipótese, a soma das
contribuições individuais não é igual ao valor dos ativos como um todo, em virtude dos
fatores intangíveis não individualizáveis.

Uma outra crítica refere-se ao fato de que a seleção de uma taxa apropriada de
desconto apresenta um alto grau de subjetividade e na prática esta não é uma tarefa fácil.

A avaliação individualizada mesmo revelando o valor subjetivo de um ativo torna-
se incompleta quando efetua-se o somatório de todos os ativos. Portanto, é incompleta,
também, no sentido de não contemplar em sua elaboração a capacidade de agregação de
valor do ser humano que desenvolve atividades junto as maquinas ou equipamento.
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3.1.5 - Avaliação Agregada

Revelando-se mais complexa que a avaliação individualizada, a avaliação
agregada implica em reproduzir em um único cálculo um valor para a empresa como um
todo. Neste caso o cálculo pode ser assim representado:

Valor Esperado = Receitas líquidas médias projetáveis
Fator de Desconto

A avaliação agregada apesar de apresentar a vantagem de permitir que valores
criados pela sinergia entre departamentos seja mensurado, incorre no mesmo erro – não
contempla o ativo intelectual gerado pelas pessoas.

3.1.6 - Avaliação Relativa

Nesta abordagem o valor de um ativo (empresa) deriva da precificação de ativos
comparáveis, padronizados pelo uso de uma variável comum, um exemplo desta abordagem
é a utilização de um índice preço / lucros (P/L) setorial médio para avaliar uma empresa,
pressupondo-se que as outras empresas do mesmo ramo de atividade são comparáveis à
empresa objeto de avaliação.

Um dos problemas com este tipo de avaliação é que se torna possível escolher
subjetivamente um grupo de empresas comparáveis que possam confirmar pressuposições
sobre a empresa para determinar um valor maior ou menor (subavaliação ou
superavaliação), pois selecionar e comparar duas empresas exatamente similares em termos
de risco e crescimento é altamente subjetivo. Vide exemplo a seguir:

EMPRESA P/L
(ÍNDICE DE PREÇO / LUCRO)

A 24.2
B 22.4
C 32.8
D 19.0
E 23.1
F 29.4
G 10.6
H 37.8
J 30.0
K 15.7
Índice P/L médio 24.5
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Uma forma de alterar o resultado seria excluir do grupo a empresas G e K, neste
caso o índice P/L passaria a ser 21.9, ou eliminar as empresas C e H o índice seria reduzido
para17.5

3.1.7 - Avaliação de Direitos Contigentes

Segundo DAMODARAM (1999), “um direito contingente ou opção é um ativo
que se paga apenas sob determinadas contingências – se o valor do ativo subjacente
exceder um valor preestabelecido para uma opção de venda ou atingir um valor menor que
o preestabelecido para uma opção de compra”.

Segundo este mesmo autor, há diversos exemplos de direitos de títulos que
constituem opções, entre eles Primes e Scores que são certificados emitidos pela Americus
Shareowner Service Cop. E são negociados na American Stock Excange (AMEX).

O Primes dá ao investidor apenas o direito aos juros e rendimentos e o Score dá
direito apenas à totalidade da apreciação, mas não inclui rendimentos, no Brasil o mais
comum são as Warrants, que é um certificado emitido por empresas de armazéns gerais pra
evidenciar o recebimento de mercadorias. Entretanto, estes títulos apresentam a limitação
em relação a opções de longo prazo.

3.1.8 - Fluxos de Caixa Líquidos da Empresa

Há duas maneiras de se medir os fluxos de caixa líquidos (FCFF) da empresa. Na
primeira  efetua-se a soma dos fluxos de caixa para os detentores de direitos:

FCFF = Fluxos de caixa líquido do acionista (FCFE)
+ despesas de juros (1-percentual de impostos)
+ pagamentos de principal – Novas dívidas + Dividendos preferenciais

Na Segunda utiliza-se os lucros antes dos juros e impostos (EBIT) como base de
cálculo, ou seja: FCFF = EBIT (1 – percentual de juros) + Depreciação [-Desembolsos de
capital - ◊Capital de giro]

As duas abordagens produzem as mesmas estimativas de fluxo de caixa, a
diferença entre FCFF e FCFE advêm dos fluxos de caixa associados a dívidas –
pagamentos de juros, pagamentos de principal e novos endividamentos e outros direitos não
relacionados ao patrimônio, como dividendos preferenciais.Na avaliação de empresas o
valor da empresa é obtido descontando-se o FCFF ao custo médio ponderado do capital ou
desconto de dividendos FCFE, o modelo a ser utilizado depende dos pressupostos que se
tome para o crescimento futuro.

3.2 - ABORDAGENS SUBJETIVAS



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 12 / 19 -

3.2.1 - Cálculo NCI Research

De acordo com STEWART (1998), a metodologia empregada pela NCI Research
resume-se nos seguintes passos:

Calculo das receitas antes da tributação referente há três anos;

Média dos ativos tangíveis no final do ano referente há três anos; (Informação retirada do
balanço patrimonial)

Calculo do retorno sobre os ativos (divisão das receitas pelos ativos)

Identificar o retorno médio do setor dos ativos (ressalva se o retorno da empresa for inferior
ao do mercado o método NCI não funciona.)

Calculo do retorno em excesso. Resulta da multiplicação do retorno sobre o ativo pela
média dos ativos tangíveis da empresa. O resultado mostra o ganho médio que a empresa
deveria Ter com esse valor de tangíveis, o qual deve ser subtraído das receitas antes da
tributação, revelando o excesso ou valor adicional de receitas provenientes dos seus ativos
em relação à média do setor.

Calcule o percentual médio do imposto de renda no período de três anos e multiplique esse
valor pelo retorno em excesso. Subtraia o resultado do retorno em excesso para obter o
valor após a tributação. Esse é o prêmio  a ser atribuído aos ativos intangíveis.

Calcule o valor presente líquido do prêmio. Divida o prêmio por um percentual apropriado,
por exemplo, o custo de capital da empresa.

O resultado obtido corresponde ao valor do ativo intangível que não aparece no balanço.

Na verdade não se trata de um valor de mercado, mas reflete o quanto custaria a
um comprador criar esses ativos a partir do zero e por outro lado, é uma medida da
“habilidade de uma empresa usar seus ativos intangíveis para superar o desempenho de
outras empresas do seu setor”.

A metodologia de avaliação proposta pela NCI Research, na verdade não se trata
de um valor de mercado, reflete o quanto custaria um comprador criar esses ativos a partir
do zero, é mais uma medida da habilidade da empresa em superar o desempenho de outras
empresas do seu setor e por vezes isto não ocorre apenas por motivos intangíveis.

3.2.2 - Medidas de Capital Humano

Para STEWART (1998), o resultado do capital humano é a inovação, a eficiência
do capital estrutural. Uma das propostas para mensurar a inovação é o registro do
percentual de vendas que pode ser atribuído a novos produtos ou serviços, uma outra é o
número de novos produtos e de patentes, entretanto, numa variação mais atualizada,
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KAPLAN (1997), aponta para medição da margem bruta dos novos produtos idealizados.
Por outro lado, os autores chamam a atenção para que estas medidas não sejam burladas por
melhorias cosméticas ou incrementais, tais como: alteração da cor.

Um outro enfoque para mensurar o capital humano é acompanhar e manter índices
de funcionários qualificados. Entretanto, deve-se ter o cuidado para não incorrer em
discriminação seja por faixa etária, virtudes, experiência etc.

Neste estágio, as medidas são qualitativas, geralmente resultam de um
questionamento aplicado internamente ou externamente na organização. Como parte do
capital intelectual, tais medidas e seus resultados conduzem a empresa e o mercado à
formação de uma imagem sobre os funcionários e suas contribuições no sentido de
agregação de valor ao empreendimento.

Os benefícios futuros gerados pela permanência de determinado colaborador na
empresa também é reconhecido pela análise externa, feita pelo mercado, internamente este
benefício futuro servirá de base para negociações salariais que determinará o valor daquele
recurso para a empresa, o que por força dos níveis de desemprego é sempre inferior ao
valor realmente devido, mesmo em casos de remuneração variável.

A comparação entre o valor interno e o externo apresentará sempre um viés, o qual
irá compor o ágio ou deságio a ser verificado entre o valor apurado na empresa e o valor
reconhecido pelo mercado.

Apesar da subjetividade envolvida, parte-se da premissa que é melhor ter um valor
próximo da realidade (mercado) a não ter qualquer informação de como a empresa é vista
ou avaliada como um todo. Tal mensuração servirá para determinar iniciativas tais como:
renovação do quadro, treinamento, implementação de programas de qualificação etc.

Nas empresas virtuais esta avaliação é mais complexa em função da própria
estrutura organizacional. A substituição dos empregados tradicionais, (centralizados em um
conjunto de edifícios-sede, partilhando uma mesma filosofia, um mesmo estilo de vida, de
crenças e valores), por numerosos subconjuntos com suas próprias experiências, hábitos,
regras, numa era de telefones celulares, de Internet, livres para trabalhar em casa, nos
fornecedores, clientes, ou que permanecem em campo o dia todo, caracteriza uma nova
forma de recursos humanos e imprime um maior grau de complexidade, subjetividade na
sua mensuração.

3.2.3 - Medidas de Capital Estrutural

Por conta da vasta variedade de itens que compõe este capital, é melhor encará-lo
como sob três enfoques: Organizacional, de Inovação e de Processos.

Neste contexto, não se pode fazer uma escolha entre certo e errado todos estão
certos ou errados dependendo da visão dos seus empreendedores e do mercado como um
todo. O que é importante para uma empresa pode ser trivial para outra, o que é importante
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para o mercado em um determinado momento ou setor de atividade pode não ser em um
outro momento ou para um outro setor.

Entretanto, a teoria contábil apresenta estas duas formas de mensuração que visam
avaliar o intangível dos sistemas físicos, estes valores, podem ser mensurados isoladamente
ou de forma agregada. Por um lado, a análise revela o valor de determinado ativo para a
empresa (avaliação individualizada), e por outro, revela o reflexo em termos de valor dos
vários ativos mensurados como um todo (avaliação agregada).

Adotando uma abordagem voltada principalmente para a estrutura organizacional,
em 1995 a NCI Research, uma afiliada do Kellog School of Business  - Northwestern
University divulgou uma forma de cálculo do intangível para empresas que fazem uso
intensivo do conhecimento, segundo a qual o valor dos ativos intangíveis é igual à
capacidade de uma empresa superar o desempenho de um concorrente médio que possui
ativos tangíveis semelhantes.

CONCLUSÃO

Em linhas gerais, não há uma metodologia per permita a mensuração dos
intangíveis de uma empresa que abranja os diversos aspectos de sua composição, há
ferramentas, metodologias que se aproximam desta medição, mas que ainda oferecem
pouca acurácia para a eficaz gestão dos ativos intangíveis.

Muitos métodos foram desenvolvidos para atribuir preços a patentes, marcas
registradas, direitos autorais, sistemas físicos utilizados, todos apresentam um valor
próximo ao do mercado, identificar o mais correto para aplicação numa empresa depende
inicialmente das crenças e valores de cada organização.

No tocante as medidas em cada uma destas fases, cada empresa deve adotar
formas de mensuração diferenciada, isto ocorre por conta das diferenças existentes em seus
processos. Mas, em linhas gerais buscam identificar até que ponto os sistemas da empresa
ampliam e aprimoram suas atividades.

Internamente é possível que a empresa (tradicional) obtenha o valor desse seu
recurso (humano). A mensuração pode ser efetuada com base nas remunerações por ele
recebida adicionando-se a isto os gastos com programas de treinamento, motivação,
prêmios de produção etc. podendo, mesmo que subjetivamente, acrescer a este valor um
diferencial que a empresa ache justo, mas que por motivos financeiros ou de mercado não o
faz, ou mesmo que o funcionário reconheça como justo, mas não reconhecido inteiramente
para empresa e sim pelo mercado.

Mesmo considerando que o intelecto não é de propriedade da empresa e sim do
indivíduo, que ao se desligar o carrega consigo, o fato do mesmo participar da empresa,
transfere para esta sob forma de capital intangível todos os valores resultantes da sua
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atuação ou mesmo imagem e como tal dever ser mensurados ao avaliar um
empreendimento.

A informação tempestiva é um diferencial que alavanca a capacidade de
competição das empresas. A impossibilidade de identificar o valor do empreendimento ou a
sua identificação de forma errônea põe em risco a capacidade de sobrevivência empresarial,
constituindo-se em um problema que urge solução.

A avaliação de empresas não é um processo aleatório, muito pelo contrário, a
determinação do “preço” de uma empresa exige a combinação da análise estratégica do
negócio com ferramentas disponibilizadas pela teoria financeira. É uma combinação de
fatores subjetivos com fatores objetivos que em última instância visam determinar
indicadores de desempenho e o real valor do empreendimento.

Defende-se a idéia de que construir uma metodologia para mensurar, em conjunto,
itens tangíveis e intangíveis e avaliar a empresa como um todo pode ser elaborada,
entretanto, cada empresa deverá com base nas suas crenças e valores, utilizar um ou vários
métodos de avaliação. Recomenda-se que toda empresa busque demonstrar, mesmo que não
seja em termos financeiros, o “valor” agregado ou o potencial de benefícios futuros em
termos subjetivos que está disponível para a empresa através do uso da força de trabalho
dos seus funcionários, parte integrante do seu capital intelectual.

Para o trabalhar fato de que os valores e crenças do mercado ou mesmo dos
funcionários são diferentes daqueles utilizados pela empresa em seu processo de
mensuração e avaliação de ativos subjetivos, recomenda-se que a empresa adote uma
postura, tal qual a metáfora defendida por Morgan (1999), do fluxo de transformação, onde
a empresa pode é reflexo do que ocorre em seu meio ambiente e o meio ambiente reflexo
das ação tomadas pelas empresa. Um processo de constante mudança.
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