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Resumo: 
O artigo enfoca um modelo para identificação de potenciais geradores de intangíveis. 
Inicialmente detalha-se o modelo para identificar os potenciais geradores de intangíveis, 
enfatizando-se os motivos para unir o Balanced Scorecard ao The Value Chain 
Scoreboard, menciona-se o enfoque sugerido para as perspectivas consideradas no 
modelo e descrevem-se as etapas necessárias à implementação do mesmo. Sem 
pretender seguir os critérios contábeis geralmente aceitos, o modelo denominado “Mapa 
para identificação de potenciais geradores de intangíveis” baseia-se nas três fases que 
fundamentam o The Value Chain Scoreboard de Lev e nas quatro perspectivas do 
Balanced Scorecard de Kaplan e Norton.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Os gestores têm na Contabilidade uma importante fonte de informações, 
desde que a mesma esteja projetada no sentido de ofertar informes adequados aos seus 
usuários, segundo Leone (1996). Entretanto, conforme Silva et al (1999), no que tange à 
sua função de oferecer informações quanto ao valor patrimonial da empresa e seu 
confronto com o valor de mercado das entidades, a Contabilidade tem sido criticada pelas 
dificuldades que encontra em atender as necessidades dos administradores e demais 
utentes. 

Nesse sentido, Johnson e Kaplan (1996, p.197) afirmam que “o fundamento 
intelectual dos sistemas de contabilidade gerencial na maioria das organizações atuais 
ficou ultrapassado [...]”, principalmente se considerado que há um acirramento maior da 
competitividade em termos internacionais, que novos formatos organizacionais são 
empregados, que a área tecnológica se desenvolve cada vez mais rápido e influi 
decisivamente no ambiente empresarial. Em função disso, os administradores têm uma 
necessidade crescente de buscar novas abordagens que possam servir para monitorar 
esta nova realidade com maior pertinência. 

As novas abordagens referidas visam atender uma das funções principais da 
Contabilidade que é ofertar informações imprescindíveis à adequada gestão das 
entidades. Tal função vinha sendo atendida de forma mais ou menos eficiente até há 
pouco tempo, enquanto os administradores estavam voltados ao gerenciamento das 
transações envolvendo valores relacionados aos ativos tangíveis das empresas, como 
estoques, veículos, prédios, disponibilidades financeiras e outros. 

Por outro lado, Catelli e Santos (2001) ressaltam que há tempos são 
proferidas críticas à Contabilidade tradicional, em relação ao atendimento das 
necessidades de informações para investidores, especificamente quanto ao valor 
patrimonial das empresas. Em virtude de tais críticas, conforme atestam diversas 
pesquisas relacionadas com avaliação de ativos (tangíveis ou não), os pesquisadores e 
profissionais da área contábil têm buscado metodologias e modelos que possam 
acrescentar ao papel informativo da contabilidade, tentando adequá-la às necessidades 
informativas dos usuários. 

Para prover seus usuários com informes estratégicos, a Contabilidade faz uso 
do processo de identificar, avaliar e registrar as mutações que acontecem no patrimônio 
das companhias, de modo a fundamentar decisões corretas. Porém, diversos fatores que 
influenciam os componentes patrimoniais são de difícil (ou quase impossível) avaliação, 
dada a sua natureza intangível. Neste campo enquadram-se os Ativos Intangíveis como 
as políticas de recursos humanos e seus efeitos sobre a produtividade industrial, a 
participação mercadológica da empresa, o valor das marcas, os impactos ambientais, a 
imagem da empresa etc. 

Esta situação se torna mais problemática na chamada “Nova Economia” ou na 
“Economia do Conhecimento”, na qual o valor é criado por bens intangíveis (como idéias, 
marcas, know-how, franquias etc) e os sistemas contábeis tradicionais não conseguem 
captar esta realidade de forma adequada.   

Corroborando tal afirmação, Kaplan e Norton (2000, p.12) aduzem que  
na economia industrial, as empresas criavam valor a partir de ativos tangíveis, 
mediante a transformação de matérias-primas em produtos acabados. Um 
estudo do Brookings Institute, de 1982, mostrou que o valor contábil dos ativos 
tangíveis representava 62% do valor de mercado das organizações industriais. 
Dez anos mais tarde, o índice caiu para 38%. E estudos recentes estimaram que, 
em fins do século XX, o valor contábil dos ativos tangíveis correspondiam a 
apenas 10 a 15% do valor de mercado das empresas. Sem dúvida, as 
oportunidades para a criação de valor estão migrando da gestão de ativos 
tangíveis para a gestão de estratégias baseadas no conhecimento, que exploram 
os ativos intangíveis da organização: relacionamentos com os clientes, produtos 
e serviços inovadores, tecnologia da informação e banco de dados, além de 
capacidades, habilidades e motivação dos empregados. 
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Por seu turno, Stewart (2002, p.380) advoga que “[...] os ativos e atividades 
mais importantes hoje – o capital intelectual e o trabalho do conhecimento – não são 
avaliados nem demonstrados de forma adequada.”  Ressalta, ainda, que o seguimento 
dos Princípios Contábeis conduz à contabilização inadequada dos principais recursos e 
atividades das empresas do conhecimento. 

Endossando as críticas à Contabilidade, Lev (apud WEBBER, 2000) considera 
que enquanto os Ativos Intangíveis vêm gradativamente superando em importância os 
ativos físicos, os sistemas de avaliação e as demonstrações contábeis não têm refletido 
adequadamente tal alteração. 

A causa do crescimento da atenção dada aos intangíveis, segundo Lev 
(2001),  pode ser atribuída à combinação de dois fatores correlatos:  

 o aumento da concorrência oriundo da globalização e o processo de 
desregulamentação em áreas vitais da economia, como as telecomunicações e o 
setor elétrico; 

 o surgimento de novas ferramentas tecnológicas (por exemplo: a Internet e o 
comércio eletrônico).  

Lev (2001) comenta, ainda, que estes dois desenvolvimentos fundamentais – 
o primeiro no campo econômico/político e o outro no campo tecnológico – acarretaram 
modificações estruturais nas organizações, acentuando o significado dos Ativos 
Intangíveis como agregadores de valor à empresa no ambiente mercadológico vigente. 

Em função destes fatores, a atenção dos profissionais contábeis tem se 
voltado para os Intangíveis. Antunes (2000), referindo-se aos Ativos Intangíveis, assevera 
que as discussões que o assunto tem provocado nos setores acadêmicos e empresariais 
ao longo de décadas, em que pese o fato de não haver ainda um consenso, ganha 
relevância maior com o espaço crescente que os Ativos Intangíveis vêm conquistando na 
denominada “Nova Economia”. 

Isso acontece porque a contribuição dos Ativos Intangíveis para o valor 
econômico das empresas é atualmente bastante clara.  Iudícibus (1988, p.7-9) chega a 
atribuir “mais importância ao intangível de um balanço, como elemento de discernimento 
no que se refere à potencialidade da entidade, do que, às vezes, aos elementos 
tangíveis.” 

No entanto, Oliveira (1999) registra que, mesmo considerando a importância 
assumida pelos Ativos Intangíveis, há uma carência de ferramentas para avaliação dos 
mesmos. Com isso, os administradores não contam com instrumentos que os auxiliem no 
esclarecimento de questões importantes, bem como lhes é dificultada a decisão quanto 
aos investimentos a serem realizados. 

Pelo exposto, percebe-se que tais componentes intangíveis adquirem, em 
face da célere evolução pela qual a administração vem passando, cada vez mais 
relevância. Isto ocasiona uma necessidade crescente de formas de identificação e 
avaliação destes itens intangíveis.  

Nesta direção, o modelo proposto objetiva identificar potenciais geradores de 
ativos intangíveis, subsidiando os gestores que lidam com esses componentes 
patrimoniais com informes acerca da evolução dos mesmos. Para tanto, as próximas 
seções apresentam uma descrição detalhada dos passos necessários para adoção do 
modelo ora sugerido, evidenciando as recomendações e cuidados a serem observados 
durante a implementação do mesmo ou sua atualização contínua. Inicialmente discorre-
se sobre a junção do Balanced Scorecard com o Scoreboard. Em seguida, apresenta o 
modelo proposto e os grupos de indicadores que o compõem e finaliza-se enfocando as 
características a serem consideradas nas perspectivas utilizadas na proposta.  
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2. POR QUE UNIR O BALANCED SCORECARD AO SCOREBOARD? 
 
No modelo ora proposto defende-se a união ou utilização conjunta do 

Balanced Scorecard e do Scoreboard no processo de identificação de potenciais 
geradores de intangíveis através da mescla das várias perspectivas adotadas pelos 
referidos modelos, no sentido de buscar-se a complementação de ambos, minimizando 
possíveis deficiências encontradas em cada metodologia. 

Considerando-se a aplicação individual do Balanced Scorecard, na 
concepção original do modelo de Kaplan e Norton (2000), a identificação de potenciais 
geradores de intangíveis estaria enfatizando exclusivamente a estratégia da empresa, o 
que pode implicar em menosprezo a alguns dos elementos constitutivos dos Intangíveis. 
Isso acontece porque, além da implantação do BSC pressupor estratégias pré-
estabelecidas, as medidas ou as perspectivas propostas no enfoque original do Balanced 
Scorecard decorrem de uma descrição da estratégia, denominada de mapa da estratégia 
pelos autores, que vem sendo utilizada para executar ou implementar tais estratégias.  

Corrobora tal assertiva o fato de que as quatro perspectivas adotadas por 
Kaplan e Norton fornecem um mecanismo para análise da estratégia utilizada no sentido 
da criação de valor. Porém, tais perspectivas do BSC são direcionadas no sentido de 
atender precipuamente aos anseios dos acionistas e dos clientes e não à identificação 
dos intangíveis. Assim, constata-se que a  perspectiva “financeira”, por exemplo, enfoca a 
estratégia de crescimento, rentabilidade e risco unicamente sob o prisma do acionista. 
Relativamente à perspectiva “clientes”,  verifica-se que esta prioriza a estratégia de 
criação de valor e diferenciação sob a ótica dos clientes. Em relação à perspectiva dos 
“processos internos”, nesta percebe-se que a atenção se volta para as prioridades 
estratégicas dos vários processos de negócios que buscam satisfazer os clientes e os 
acionistas. Já a perspectiva “aprendizado e crescimento” é a que menos se distancia dos 
Ativos Intangíveis, ao visar as prioridades para desenvolver condições adequadas à 
inovação e ao crescimento.  

Convém salientar que não se está defendendo a desconsideração da 
estratégia adotada pela empresa quando da escolha dos indicadores. Pelo contrário: as 
linhas estratégicas da empresa podem e devem ser consideradas quando da elaboração 
do Mapa para Identificação de Potenciais Geradores de Intangíveis. Almeja-se, 
entretanto, evitar que sejam desdenhados Ativos Intangíveis que por ventura não tenham 
uma relação tão clara com a estratégia, mas que podem ser importantes para uma 
adequada avaliação da empresa, quer para finalidades internas, quer para usuários 
externos. 

Além disso, o Balanced Scorecard  tende a dar importância semelhante entre 
os indicadores monitorados em ambas as perspectivas, fato que no caso da identificação 
ou na avaliação dos Ativos Intangíveis não é tão aceitável. Por exemplo: em segmentos 
de empresas relacionadas com a informática, a importância dos indicadores relacionados 
com “inovação” é definitivamente maior que os demais indicadores, em função das 
características de competição do mercado em que estão inseridas. 

Por outro lado, ao considerar-se a utilização somente do Scoreboard proposto 
por Lev (2001) em sua concepção original, as atenções estão se voltando 
prioritariamente aos investimentos em Ativos Intangíveis e sua transformação posterior 
em resultados tangíveis. Esse caminho a ser percorrido pelo investimento torna-se 
evidente em função da seqüência de fases em que foi elaborado o modelo The Value 
Chain Scoreboard. 

O modelo de Lev, entretanto, desdenha ou atribui pouca relevância à 
perspectiva financeira. Evidentemente que nem todos os intangíveis podem ser 
retratados de forma financeira ou objetiva, conforme preconiza a Contabilidade 
tradicional. E, além disso, há o aspecto de que na economia fundamentada no 
conhecimento a criação ou destruição de valor precede a ocorrência de transações. 
Talvez, em função destas peculiaridades dos Ativos Intangíveis, tal autor não tenha dado 
ênfase aos indicadores financeiros mais “tradicionais”.  
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Porém, há indicadores de cunho financeiro ligados aos Ativos Intangíveis, que 
podem e devem ser gerenciados de forma acurada, que não foram devidamente 
elencados no Scoreboard. E toda análise decisorial, mesmo que relacionada a Ativos 
Intangíveis deve, normalmente, levar em conta aspectos financeiros na decisão ao 
considerar a relação “custo x benefício” inerente ao processo decisório. Ainda, a 
utilização de indicadores de cunho financeiro pode contribuir na tomada de decisões 
relacionadas à identificação dos Ativos Intangíveis ao serem empregados 
concomitantemente às demais perspectivas, em termos de complementar-lhes ou suprir-
lhes deficiências em determinadas ocasiões. 

Além disso, o modelo nada menciona sobre amortização dos Ativos 
Intangíveis. Como alguns Ativos Intangíveis podem ter um ciclo de vida limitado é 
pertinente a inclusão de algo a respeito.  

Outro aspecto a considerar em relação ao modelo de Lev diz respeito à sua 
utilização em empresas comerciais (varejistas), em que as duas primeiras fases não 
seriam aplicáveis tendo em vista que os mesmos referem-se à atividades industriais mais 
especificamente. Ainda, os indicadores para a fase de comercialização provavelmente 
devem ser adaptados, caso pretenda-se utilizá-los no segmento comercial (varejista). 

O item seguinte versa especificamente a respeito do modelo defendido neste 
para a identificação dos potenciais geradores de intangíveis. 
 
 
 
3. O MODELO PROPOSTO: MAPA PARA IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS 
GERADORES DE INTANGÍVEIS 

 
Inicialmente, cabe ressaltar que este modelo de identificação de intangíveis 

não se enquadra ou pretende seguir procedimentos contábeis regulamentados 
legalmente. Almeja, sim, apresentar uma ferramenta para utilização de forma 
exclusivamente gerencial para uso interno e externo, conforme a conveniência da 
divulgação a ser determinada pela empresa que o adotar. Com isso, se exime de seguir 
critérios contábeis geralmente aceitos, priorizando aspectos notadamente de cunho 
gerencial que talvez não estejam de acordo com a prática contábil vigente na atualidade. 

A proposta ora defendida se baseia nas três fases que fundamentam o 
modelo The Value Chain Scoreboard® de Lev (2001) e nas quatro perspectivas do 
Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (2000). Como as perspectivas “Clientes”, 
“Aprendizado e Crescimento” e “Processos Internos” do BSC podem ser englobadas ou 
equivalerem às fases “Comercialização”, “Descobertas e Aprendizagem” e 
“Implementação” do Scoreboard respectivamente, defende-se a adoção da estrutura 
básica do modelo de Lev (considerado mais adequado que o BSC para a identificação de 
intangíveis) com pequenas alterações e adicionando-se a perspectiva “Financeira” num 
enfoque distinto daquele que originalmente tem sido imputado a este grupo de 
indicadores no Balanced Scorecard.  

O Quadro 1 exibe o modelo proposto. 
MAPA PARA IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS INTANGÍVEIS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSPECTIVAS                            GRUPOS DE INDICADORES    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           
                                                          GASTOS [associados a fatores] INTANGÍVEIS                                                
                                                           Gastos Ambientais 
                                                           Gastos da Qualidade – Falhas Externas 
                                                           Gastos com Pesquisa & Desenvolvimento 
                                                           Gastos de Desenvolvimento de Software 
                                                           Gastos de Aquisição de Clientes 
                                                           Gastos relacionados às Marcas 
                                                           Gastos de (Re) Organização 
FINANCEIRA 
                                                           AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEIS 
                                                           Vida útil estimada (em anos) dos Intangíveis identificáveis 
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                                                           DESEMPENHO FINANCEIRO 
                                                           ROI (Return on Investments) 
                                                           EVA (Economic Value Added) 
                                                           MVA (Market Value Added) 
                                                           Lucro Operacional 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                            RENOVAÇÃO INTERNA 
                                                            Pesquisa & Desenvolvimento 
                                                            Desenvolvimento de Tecnologia da Informação 
                                                            Treinamento de Funcionários 
                                                            Práticas Internas 
                                                            Aquisição de Clientes 
DESCOBERTAS & 
APRENDIZAGEM                               CONHECIMENTO ADQUIRIDO 
                                                             Tecnologia Adquirida 
                                                             Engenharia Reversa 
                                                             Aquisição de Tecnologia da Informação 
 
                                                             REDE DE RELACIONAMENTOS 
                                                             Alianças para Pesquisas & Desenvolvimentos 
                                                             Joint Ventures 
                                                             Integração Clientes/Fornecedores 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                            PROPRIEDADE INTELECTUAL 
                                                            Patentes, Marcas Registradas, Direitos Autorais 
                                                            Renovação de Licenças 
                                                            Royalties de Patentes e Know-how 
 
                                                            VIABILIDADE TECNOLÓGICA 
                                                            Testes Clínicos  
                                                            Aprovação por Órgãos de Controle 
                                                            Testes Finais ou “Beta Testes” 
                                                            Visitantes (para home-pages) 
IMPLEMENTAÇÃO & 
PROCESSOS INTERNOS                CLIENTES 
                                                           Alianças de Mercado 
                                                           Suportes à Marca 
                                                           Mensuração de Freqüência e Lealdade (para home-pages) 
 
                                                           FUNCIONÁRIOS 
                                                           Práticas de trabalho compartilhadas 
                                                           Retenção 
                                                           Perícia (conhecimento dos trabalhadores) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                          VENDAS OU TOP LINE 
                                                          Receitas de Inovações 
                                                          Crescimento da Fatia de Mercado 
                                                          Receitas On-line 
                                                          Receitas de Alianças 
                                                          Crescimento de Receitas por Segmento 
 
                                                          LUCRATIVIDADE 
COMERCIALIZAÇÃO                      Ganhos de Produtividade 
                                                          Canais de Suprimento On-line 
                                                           
                                                         OPÇÕES DE CRESCIMENTO 
                                                         Canais de distribuição 
                                                         Impactos Esperados de Reestruturação 
                                                         Crescimento Potencial de Mercado 
                                                         Custo de Capital Esperado 
                                                         Ponto de Equilíbrio Esperado 

Quadro 1: Mapa para Identificação de Potenciais Geradores de Intangíveis 

Salienta-se, contudo, que os indicadores constantes do mapa mencionado 
são apenas sugestões, devendo ser adequados à realidade empresarial de cada 
organização que vier a utilizá-lo, podendo considerar também, quando cabível, as 
diretrizes estratégicas que a mesma pretende seguir. 
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A próxima seção aborda o enfoque defendido para as quatro perspectivas  
que fundamentam esta proposta. 
 
 
 
4. O ENFOQUE PROPOSTO PARA AS PERSPECTIVAS CONSIDERADAS NO 
MODELO  

 
Múltiplos critérios ou perspectivas são requeridos para a adequada 

identificação dos potenciais geradores de intangíveis, uma vez que a dimensão 
econômico-financeira de forma isolada, não consegue suprir todas as necessidades 
informativas dos diversos interessados, quer internos, quer externos à empresa. Pelo 
mesmo raciocínio, advoga-se nesta proposição que o uso exclusivo de medidas não-
financeiras pode e deve ser complementado por indicadores financeiros na identificação 
de intangíveis. 

Defende-se, então, o uso de indicadores financeiros ou da perspectiva 
financeira do Balanced Scorecard ao se buscar a identificação dos intangíveis, mas de 
uma forma não  voltada para a estratégia de crescimento, rentabilidade e risco, visando 
principalmente o acionista, como vem sendo preceituado por Kaplan e Norton e 
implementado nas empresas que adotaram o BSC. Ou seja, modificando-se o centro das 
atenções, que passa da estratégia para a identificação de potenciais geradores de 
intangíveis. 

Com isso, busca-se  utilizar indicadores de cunho financeiro de maneira 
precipuamente direcionada ao monitoramento dos recursos destinados aos Ativos 
Intangíveis ou oriundos destes, no intuito de complementar as informações obtidas das 
outras perspectivas empregadas.  

Nesta abordagem, então, os valores a serem consignados no Mapa para 
Identificação de Potenciais Geradores de Intangíveis devem considerar, quando possível, 
os valores atuais dos benefícios futuros esperados, utilizando no cálculo um custo de 
oportunidade a ser estabelecido pelos decisores e devidamente divulgado aos usuários 
do demonstrativo. 

Outro fator a ser considerado no enfoque preconizado para a perspectiva 
financeira é a possibilidade de evidenciar-se a amortização dos Ativos Intangíveis, com 
base na expectativa de vida útil do Ativo Intangível (preferencialmente) ou outro critério 
que se julgar mais pertinente ao item em questão, devidamente salientado em 
comentários adicionais. 

Esta perspectiva é complementada pelo monitoramento de índices que 
tradicionalmente têm sido utilizados no gerenciamento contábil-financeiro como ROI 
(Return on Investments)1, ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity) EVA 
(Economic Value Added), MVA (Market Value Added), Lucro Operacional e outros. Tais 
indicadores podem contribuir para análises referentes à relação “Custo x Benefício” dos 
investimentos direcionados para os Ativos Intangíveis e suas conseqüências no 
desempenho financeiro da organização como um todo. 

Em relação às demais perspectivas, ou seja, Comercialização, Aprendizado e 
Crescimento e Processos Internos e Implementação, pugna-se pela adoção de uma 
abordagem estritamente não-financeira. Ou seja, não registrar em tais grupos de 
indicadores eventos ou transações expressas por valores monetários. As anotações que 
sejam efetuadas nos indicadores destas perspectivas devem ater-se a registros de cunho 
não-monetários, como por exemplo: 
a) “Descobertas e Aprendizagem”: 
- número e tipos de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento; 
- número de clientes adquiridos de terceiros discriminados por transação (se possível); 

                                                           
1 Para mais detalhes sobre medidas financeiras, vide Kassai et al (2000). 
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- fases implementadas do programa de certificação de qualidade e prazo para 
conclusão; 

- alianças celebradas com clientes e fornecedores; 
- tipo de tecnologia adquirida; etc. 
b) “Implementação e Processos Internos”: 
- número de patentes e marcas registradas (em uso efetivo ou não); 
- programas de treinamentos de funcionários; 
- políticas de auxílio ou financiamento de cursos para funcionários; 
- número e tipos  de produtos com viabilidade tecnológica comprovada ou em fase de 

comprovação; 
- royalties pagos ou recebidos; etc. 
c) “Comercialização”: 
- percentual de receitas oriundas de inovações; 
- crescimento da fatia de mercado; 
- participação percentual das receitas de novas formas de distribuição utilizadas; 
- crescimento potencial do mercado; etc. 

A ênfase em utilizar exclusivamente dados não-financeiros nestas três fases 
ou perspectivas vem ao encontro das características inerentes aos indicadores 
escolhidos para comporem as mesmas, notadamente mais adequados a serem 
expressos em formato não-monetário. Contribui, também, para que nestas três 
perspectivas seja utilizado tal procedimento, a inclusão da perspectiva financeira 
proposta neste modelo, que pode suprir a tendência ou necessidade que os decisores e 
analistas possuem de fundamentar decisões em valores monetários, especificamente 
quando examinam a pertinência da relação “Custo x Benefício”. 

Ainda, na escolha dos indicadores que integrarão as diversas perspectivas, é 
cabível que seja levada em consideração a estratégia adotada pela empresa, assumindo-
se como tal o caminho que a entidade pretende seguir para ir da posição atual a uma 
posição futura desejável, conforme a Figura 1, a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1: Vinculação entre estratégia e indicadores das perspectivas adotadas 
 
Para tanto, é salutar que se tente implementar, quando possível, indicadores 

com os quais se possa estabelecer um conjunto de relações de causa e efeito, 
relacionados à estratégia, que possam ser comprovados e analisados no desenrolar das 
atividades empresariais futuras. Tal relação de causa e efeito contribuirá para avaliar de 
forma mais objetiva as possíveis implicações que os gastos efetuados (ou associados) a 
determinados Ativos Intangíveis proporcionarão, quanto à manutenção ou melhoria dos 
intangíveis detidos pela empresa. 

Por exemplo: supondo-se que uma empresa adote a estratégia de competir a 
custos baixos. Para esta linha estratégica, pode ser conveniente verificar se os recursos 
empregados em “Gastos com desenvolvimento/capacitação de pessoal” (Perspectiva 

SITUAÇÃO  
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Aprendizagem 
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Financeira – Grupo Gastos [associados a fatores] Intangíveis), utilizados em 
“Treinamentos de funcionários” (Perspectiva Descobertas & Aprendizagem – Grupo 
Renovação Interna), proporcionam um melhor desempenho dos indicadores “Retenção” e 
“Perícia/conhecimento dos trabalhadores” (Perspectiva Implementação e Processos 
Internos – Grupo Funcionários). E se estes últimos, por seu turno, acarretam uma 
melhoria no indicador “Ganhos de Produtividade” (Perspectiva Comercialização – Grupo 
Lucratividade). Evidentemente que um eventual ganho de produtividade pode influenciar 
de forma positiva os indicadores da Perspectiva Financeira (Grupo Desempenho 
Financeiro). 

Por outro lado, caso a estratégia seguida seja a da diferenciação, os 
administradores podem achar pertinente que seja estudada a relação de causa e efeito 
dos “Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento” (Perspectiva Financeira – Grupo Gastos 
[associados a fatores] Intangíveis) e sua influência no indicador “Pesquisa e 
Desenvolvimento de Produtos” (Perspectiva Descobertas e Aprendizagem – Grupo 
Renovação Interna). Este indicador, por sua vez, pode ter estreita ligação com o número 
de registros mensurados no parâmetro “Patentes, Marcas Registradas, Direitos Autorais” 
(Perspectiva Implementação e Processos Internos – Grupo Propriedade Intelectual) e/ou 
com o indicador “Aprovação por Órgãos de Controle” (da mesma perspectiva, porém do 
Grupo Viabilidade Tecnológica). Por conseqüência, pode interferir diretamente no 
indicador “Receitas de Inovações” (Perspectiva Comercialização – Grupo Vendas) e este 
proporcionar um aumento no indicador “Faturamento” da Perspectiva Financeira (Grupo 
Desempenho Financeiro). 

Além dos dois exemplos mencionados, várias outras associações de causa e 
efeito podem ser tentadas, pois as próprias perspectivas do modelo proposto já possuem 
uma seqüência que pode facilitar a identificação de linhas de “causa e efeito”. Ou seja, os 
recursos financeiros (Perspectiva Financeira) podem proporcionar novos conhecimentos 
(Perspectiva Descobertas & Aprendizagem) que são implementados ou que 
proporcionam melhorias de processos internos (Perspectiva Implementação & Processos 
Internos), influenciando na Perspectiva Comercialização, cuja melhoria pode aprimorar o 
desempenho financeiro (Perspectiva Financeira). 

Entretanto, merece ser ressaltado que por tratar-se de Ativos Intangíveis, nem  
todos os indicadores adotados são passíveis de averiguação ou atribuição de “causa e 
efeito” de forma facilitada. Isso acontece porque com diversos Ativos Intangíveis percebe-
se um efeito assíncrono. Ou seja, o investimento em Intangíveis não necessariamente 
terá um prazo específico para apresentar resultados, podendo seus efeitos variarem 
conforme o segmento no qual a empresa se insere. Por exemplo: investir em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento poderá resultar (ou não) em patentes em um semestre, um 
ano, três anos, cinco anos, uma década etc. Assim, cabe ao analista do Mapa para 
Identificação de Potenciais Geradores de Intangíveis considerar tal possibilidade na 
avaliação do desempenho dos indicadores suscetíveis  a esta assincronia. 

Além disso, a própria inferência oriunda de uma relação de causa e efeito 
contém muita subjetividade associada, de vez que os fatores relacionados não têm um 
desempenho efetivamente proporcional, podendo variar a intensidade da influência de 
um sobre o(s) outro(s), por inúmeras razões. 

O tópico subseqüente discorre sobre a implementação da proposta, 
apresentando um roteiro a ser seguido para alcançar tal finalidade. 

 
 
 

5. PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO 
 
Os procedimentos necessários para implementação do Mapa para 

Identificação dos Potenciais Geradores de Intangíveis são:  
a) seleção dos indicadores que formam os grupos componentes de cada 

perspectiva; 
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b) obtenção dos dados nas fontes respectivas; 
c) elaboração do Mapa para Identificação dos Potenciais Geradores de 

Intangíveis; 
d) confronto com o desempenho de períodos anteriores; e 
e) análise, interpretação e feed-back das informações obtidas. 
Os referidos passos são comentados de forma mais detida nos itens que se 

seguem. 
 
 
 
5.1 SELEÇÃO DOS INDICADORES 
 

Em que pese os indicadores sugeridos no item 4.2, a escolha dos indicadores 
que compõem cada perspectiva ou fase do modelo sugerido deve levar em conta as 
peculiaridades de cada empresa ou do segmento na qual a mesma insere-se na 
atualidade, ou que pretende inserir-se futuramente. Para tanto, os três critérios 
mencionados por Lev (item 3.3.2), ou seja,  que os indicadores sejam quantitativos, 
padronizados e confirmáveis empiricamente, fornecem bases seguras de como obter 
indicadores úteis para facilitar o gerenciamento dos intangíveis e possibilitar 
comparações entre períodos ou entre empresas concorrentes diretas ou não. 

Outra questão importante na tarefa de seleção dos indicadores é o número ou 
a quantidade de indicadores que serão utilizados. A opção por poucos índices pode levar 
à não consideração de aspectos relevantes ou mesmo vitais para a identificação 
pertinente dos potenciais geradores de intangíveis. Por outro lado, a utilização de grande 
número de indicadores pode induzir ao desvio das atenções aos pontos mais 
importantes, desperdiçando tempo e energia dos decisores em questões talvez menos 
relevantes. 

 
 
 
5.2 OBTENÇÃO DOS DADOS 
 

Em virtude das peculiaridades que os envolvem e dos múltiplos tipos ou 
formatos que os itens classificáveis como Ativos Intangíveis podem assumir, a obtenção 
dos dados relacionados aos mesmos requer, necessariamente, a utilização de diversas 
fontes internas e até externas. 

Os dados da perspectiva financeira, em sua maioria provavelmente, podem 
ser obtidos dos controles internos da área contábil. Porém, alguns dados poderão ser 
oriundos de outras fontes como é o caso da estimativa de vida útil dos Ativos Intangíveis, 
que por ser estimada, deverá provir do consenso dos responsáveis de cada área, às 
quais os mesmos estejam ligados. 

No que tange às áreas de caráter não-financeiro, as fontes de dados serão 
diversas, podendo abranger departamentos de produção, marketing, informática, 
recursos humanos, pesquisas e desenvolvimentos de produtos, assessoria jurídica, 
Contabilidade e alguns até da área financeira, conforme cada indicador selecionado 
requerer. 
 
 
 
5.3 ELABORAÇÃO DO MAPA PARA IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS 
GERADORES DE INTANGÍVEIS 
 

Após selecionados os indicadores e obtidos os dados a serem consignados, 
resta elaborar o Mapa para Identificação de Potenciais Geradores de Intangíveis. Abaixo 
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demonstra-se como pode ser construído ou preenchido tal mapa. Para facilitar o 
entendimento, suponha-se que seja uma empresa atuante no ramo de molduras 
decorativas de madeira. 

No caso da perspectiva “Financeira”, os valores a serem anotados no grupo 
“Gastos [associados a fatores] Intangíveis” devem considerar, sempre que possível, os 
valores presentes dos benefícios futuros esperados de cada Ativo Intangível ou dos 
investimentos em intangíveis, a uma determinada taxa de oportunidade. Poderiam, então, 
ser representados por:                                                
a) gastos com falhas externas, incluindo devoluções e abatimentos concedidos; 
b) valor despendido com projetos de Pesquisa e Desenvolvimento; 
c) montante de recursos alocados à aquisição de softwares (segregados por setores ou 

finalidades); 
d) dispêndios relacionados à manutenção ou aquisição de marcas e patentes;  
e) recursos utilizados com organização ou readequações físicas; etc. 

O segundo grupo sugerido para a perspectiva “Financeira” é o denominado 
“Amortização de Ativos Intangíveis”. Nestes indicadores, evidencia-se a vida útil estimada 
em anos dos Ativos Intangíveis identificáveis. Portanto, são registrados: 
- números de anos da validade das patentes detidas; 
- expectativa dos anos de utilização de recursos naturais possuídos como florestas ou 

jazidas;  
- estimativa de tempo que cada projeto de P&D levará para ser comercializado; 
- período pelo qual estima-se que as reestruturações físicas efetuadas manter-se-ão 

úteis; etc. 
Convém salientar que nem todos os Ativos Intangíveis têm características que 

lhes permitam atribuir uma vida útil, mesmo que estimada. Porém, em boa parcela dos 
Ativos Intangíveis uma aproximação, realizada com base na experiência dos envolvidos, 
é mais válida, em termos informacionais, que a mera omissão pelo receio de pecar pela 
incerteza associada. 

O terceiro grupo de indicadores da perspectiva “Financeira” engloba as 
medidas mais comuns de avaliação de resultados sob a ótica financeira da atualidade, 
reunidas sob a denominação de “Desempenho Financeiro”. Este grupo abrange, portanto, 
indicadores já devidamente elucidados na literatura contábil contemporânea como ROI 
(Return on Investments), ROA (Return on Assets), EVA (Economic Value Added), MVA 
(Market Value Added) e Lucro Operacional, podendo ser complementado por outros 
índices que por ventura a empresa já vem utilizando. 

Em relação às perspectivas de cunho não-financeiro, ao elaborar o Mapa 
para Identificação de Potenciais Geradores de Intangíveis cabem anotações quantitativas 
e qualitativas.  Em termos de exemplos de ocorrências cabíveis para a perspectiva de 
Descobertas e Aprendizagem podem ser citados: 
- quantidade de produtos em desenvolvimento segregados por linhas (porta-
retratos, quadros, rodapés, roda-meios ou roda-tetos); 
- quantidade e tipos de máquinas fabris desenvolvidas internamente; 
- número de clientes ativos; 
- período previsto (em meses) para obtenção do Certificado ISO 9000 ou ISO 
14000; 
- sistema ERP (enterprise resource planning) adquirido e previsão de 
implementação; 
- alianças comerciais celebradas (contratos comerciais firmados com fornecedores 
ou clientes) especificando o volume estimado de investimentos e os parceiros; etc. 

Em termos da perspectiva “Implementação e Processos Internos”  cabem 
registros quanto: 

 ao número de patentes e marcas registradas (em uso efetivo ou não); 
 à descrição dos setores e ao número de funcionários dos mesmos 
envolvidos em programas de treinamento; 
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 ao percentual do quadro funcional com graduação, especialização ou pós-
graduação e aos incentivos dados aos funcionários neste ponto (como o 
percentual custeado em cada nível escolar); 

 à quais entidades são pagos royalties ou de quais empresas são 
recebidos; etc. 

 
Em relação ao fator “Comercialização” podem ser consignados no Mapa para 

Identificação de Potenciais Geradores de Intangíveis, por exemplo: 
 percentual de receitas oriundas de produtos desenvolvidos neste ano; 
 percentual estimado de crescimento da fatia de mercado detida; 
 participação percentual das receitas via comércio eletrônico (e-commerce); 
 número de clientes novos captados no período; etc. 

Com o tempo e a prática adquirida, para facilitar a elaboração do mapa, os 
dados a serem consignados poderiam ser coletados continuadamente nas fontes dos 
mesmos, através de relatórios padronizados com os indicadores selecionados, na 
periodicidade determinada pelos responsáveis. Para isso, os funcionários envolvidos 
estariam monitorando periodicamente cada área e alimentariam o mapa quando 
solicitados, consolidando as informações oportunamente. 

 
 
 
5.4 COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO DE PERÍODOS ANTERIORES 

 
Para efeito de comparação entre os períodos enfocados, recomenda-se a 

atualização e tabulação constante (preferencialmente mensal) dos dados requeridos pelo 
Mapa para Identificação de Potenciais Geradores de Intangíveis, possibilitando 
comparações semestrais ou anuais.  

No sentido de facilitar a análise, tais períodos podem ser subdivididos em 
meses, trimestres ou outra periodicidade que venha a ser necessária em face das 
contingências de cada atividade ou segmento específico, bem como das necessidades 
informativas dos gestores. 

 
 
 

5.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO  
 
Dentre as informações que podem ser extraídas do Mapa para Identificação 

de Potenciais Geradores de Intangíveis, cabe buscar  o estabelecimento das relações de 
causa e efeito entre os indicadores.  Por exemplo: investimentos em programas de 
qualidade podem diminuir ou atenuar problemas com qualidade dos processos, produtos 
ou serviços prestados. Igualmente, os investimentos em marcas podem proporcionar, a 
princípio, um aumento da fatia detida de mercado. Inúmeras são as possibilidades neste 
sentido e cabe aos analistas (internos ou externos) efetuar as inferências necessárias e 
concluir a respeito. 
 
 
 
5.6 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EMPREENDIDAS 

 
Posteriormente, cabe que seja efetuada uma avaliação (feed-back) a respeito 

das iniciativas tomadas em períodos anteriores, em termos de averiguar as 
conseqüências das mesmas em termos de melhorias no quadro atual de intangíveis da 
empresa que adotar tal ferramenta. Da mesma forma, é cabível avaliar se os indicadores 
utilizados se coadunam com interesses atuais dos usuários ou se merecem ser 
substituídos, aprimorados,  desdobrados etc. 
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A Figura 2 resume o modelo defendido para identificar potenciais geradores 
de Intangíveis, enfatizando as perspectivas, enfoques, etapas e procedimentos 
respectivos. 

SÍNTESE DO PROCEDIMENTO PROPOSTO  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSPECTIVAS             ENFOQUE                                ETAPAS A                      PROCEDIMENTOS    
PROPOSTAS                   PROPOSTO                              SEGUIR                           PARA CADA ETAPA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
 
- Financeira             Indicadores                          1. Seleção dos        - Adotar critérios quantitativos, padronizáveis e 
                                    Financeiros                              indicadores                 confirmáveis empiricamente.      
                                                                                                                                   
 
 
- Descoberta e         Indicadores                          2. Obtenção              - Coletar dados em fontes internas e externas à  
  Aprendizagem           Não-financeiros                      dos dados                    empresa. 
 
 
 
 
                                                                                 3. Elaboração           - Anotar os dados coletados junto aos grupos de 
- Implementação     Indicadores                              do Mapa                     indicadores das respectivas perspectivas.   
   e Proc. Internos        Não -financeiros            
 
                                                                                 4. Comparação        - Comparar os dados obtidos nos períodos   
                                                                                     com o                         pesquisados.              
                                                                                     desempenho 
                                                                                     de períodos               
                                                                                     anteriores 
- Comercialização   Indicadores 
                                    Não-financeiros                                                                            
                                                                                 5. Análise e             - Interpretar e analisar as informações obtidas 
                                                                                     interpretação             do Mapa para Identificação de Potenciais   
                                                                                                                        Geradores de Intangíveis  
 
Comercialização     Indicadores                          6. Avaliação           - Avaliar se as ações realizadas posteriormente à  
                                    Não-financeiros                       das ações                   situação inicial surtiram os efeitos desejados.   
                                                                                     empreendidas  
                                                                                      

Figura 2: Síntese da proposta 

 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Conforme o porte da empresa e a disponibilidade de pessoal, a elaboração do 

Mapa para Identificação de Potenciais Geradores de Intangíveis deve ter a participação 
de três ou quatro membros da organização, preferencialmente oriundos de áreas 
distintas. 

Evidentemente que se a empresa que adotar o modelo for de pequeno porte, 
a elaboração caberá ao principal gerente ou até mesmo ao proprietário da entidade. 
Porém, havendo tempo e pessoal disponível, entende-se que a elaboração deve receber 
a contribuição de pessoas de várias áreas da empresa. O consenso entre ambos, ou tão-
somente o confronto das opiniões divergentes oriundas de pontos de vistas díspares, 
contribui para que o mapa seja o mais representativo possível da situação atual da 
empresa, sem estar eivado de opiniões sectárias ou parciais de uma determinada área 
ou opinião pessoal de algum diretor.   

A empresa pode, conforme sua realidade de mercado ou interna, em termos 
de tempo ou estrutura de pessoal disponível, determinar a periodicidade que lhe convier 
para elaborar o Mapa para Identificação de Potenciais Geradores de Intangíveis.  
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Entretanto, pugna-se que a freqüência  da elaboração ou atualização do 
mapa deva ser no período máximo de um semestre e preferencialmente mensal. A 
periodicidade máxima semestral é interessante porque as constantes modificações que 
se sucedem no ambiente empresarial, quer interna ou externamente, podem interferir na 
confiabilidade das informações constantes do mapa e prejudicar a análise e conclusões 
relacionadas, caso não atualizadas regularmente. 

Finalmente, ressalta-se que tal modelo já foi aplicado numa empresa que 
produz máquinas industriais, mas por questão do limite de espaço, neste trabalho não foi 
possível descrevê-lo. 
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