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PreâMBulo

e
 

 

 

ste livro aborda, em linguagem simples e objetiva, o con‑

junto das melhores práticas relacionadas à avaliação econômica de ativos 

intangíveis, na visão do autor. Para tanto, ele se apoia em estudos e, sobre‑

tudo, na experiência prática de 16 anos como consultor reconhecido na 

área. os temas estão organizados por uma introdução e cinco capítulos, os 

quais exploram fundamentos teóricos e práticos. exemplos, ilustrações e 

referências teóricas sustentam os conceitos analisados.

na introdução, o autor delineia os objetivos da obra, a quinta que publi‑

ca como autor ou coautor. assim, ele descreve passagens significativas de 

sua trajetória profissional que o credenciam como consultor nessa área, e 

apresenta o livro como um novo esforço de pesquisa baseado em projetos 

de avaliação de ativos intangíveis realizados por ele para empresas nacionais e 

internacionais, bem como de apoio a trabalhos de advogados, peritos judi‑

ciais, gestores de marcas, empresários, auditores e consultores de negócios.

o capítulo 1 trata dos fundamentos teóricos básicos da economia dos 

ativos intangíveis, esclarecendo suas principais definições e aplicações. 

Procura ‑se fornecer aos leitores um conjunto geral de recursos que podem 

ser explorados depois, com o estudo das fontes de pesquisa relacionadas.

o capítulo 2 é um comentário sobre os aspectos legais ligados à ava‑

liação dos ativos intangíveis e à sua utilização. também aqui se oferecem 

aos leitores recursos para o aprofundamento posterior da temática por 

meio da pesquisa.
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C a p i t a l  I n t a n g í v e l8

o capítulo 3 apresenta a visão de mercado do autor a respeito dos 

rankings de avaliação de marcas e seus impactos na qualidade de informa‑

ção transmitida ao mercado.

o capítulo 4 é um roteiro montado pelo autor com base nas melhores 

práticas de metodologias de avaliação. ele foi planejado para servir como 

subsídio para as empresas na tarefa de avaliação prática de ativos intangíveis.

o capítulo 5, por fim, refere ‑se ao uso prático de alguns conceitos explo‑

rados, ligados ao levantamento de dados. nesse sentido, acrescenta ‑se um 

conjunto de planilhas utilizadas em caso real de avaliação de marca.

como não se trata de um manual de compilação de leis ou de normas, 

o livro certamente interessará a quem lida com a pesquisa da temática: 

estudantes ou profissionais de direito, contabilidade e finanças; economis‑

tas e administradores; e todos aqueles, enfim, que se preocupam com a im‑

portância e com o significado prático dos ativos intangíveis.

no campo dos negócios, ele pretende ser útil a profissionais envolvi‑

dos diretamente com a avaliação de ativos intangíveis, bem como a empre‑

sas que queiram valer ‑se da contratação desse serviço ou mesmo avaliar, 

elas próprias, seus ativos intangíveis.
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Not everything that counts  
can be counted, and not everything  

that can be counted counts.
a l b e r t  e i n s t e i n

Nem tudo o que conta  
pode ser contado, e nem tudo o que  

pode ser contado conta. 
uma placa com essa frase decorava a sala de einstein  

na universidade de Princeton.

Fonte: <http://rescomp.stanFord.edu/~cheshire/einsteinQuotes.html>.  
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À guisa De Prefácio

D r .  R e g i s  F e r n a n d e s  d e  O l i v e i r a 

P R O F e s s O R  t i t u l a R  D a  u s P

u
 

 

 

m dos grandes textos sobre o conhecimento é o 

“teeteto”, de Platão. ele, como todos sabem, foi um dos maiores pensado‑

res de todos os tempos e dos mais prolíficos. escreveu obras notáveis, 

valendo ‑se dos conhecimentos de sócrates, de quem foi aluno. sócrates 

era filho da parteira fenarete (aquela que traz à luz a virtude). ele utilizava 

o método que previa o questionamento de tudo e de todos os grandes mis‑

térios de seu tempo. Jamais tinha “pré ‑conceito”, isto é, jamais se baseava 

em dados sabidos ou no conhecimento comum. Questionava sempre seus 

interlocutores sobre qualquer matéria, e daí partiam grandes discussões. 

“teeteto” trata do conhecimento. segundo ele, o conhecimento não 

passa de percepção. o parecer significa perceber? Quem apenas percebe 

tem o conhecimento do objeto? as coisas, como se vê, começam a se com‑

plicar. Deveria haver o conhecimento de si próprio, com base na dúvida 

cartesiana, ou bastaria o conhecimento do objeto? Preciso conhecer a mim 

mesmo ou me baseio no pressuposto de que já me conheço e posso, então, 

conhecer o objeto? Dizia sócrates que, como as coisas mudam frequente‑

mente, não há como conhecê ‑las por completo. a percepção é sempre ver‑

dadeira para quem percebe. será que é verdadeira para os outros?

enfim, após longo debate dialético com o interlocutor, chega ‑se à con‑

clusão de que “o conhecimento não está nas sensações, mas no raciocinar 

sobre elas, uma vez que aparentemente é possível apreender o ser e a 
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C a p i t a l  I n t a n g í v e l1 2

verdade pelo raciocínio, mas não pelas sensações”, diz sócrates. Disso se 

entende que a opinião é diversa do conhecimento. opinar é emitir um juí‑

zo qualquer, que pode ser falso. conhecer é ter opinião verdadeira. a partir 

daí, para saber o que é conhecimento verdadeiro, vai uma distância grande, 

e demandaria outra grande discussão. Por isso é que se diz que a poesia, a 

música e outras formas de expressão dos sentimentos não são verdadeiras, 

mas emitem sentimentos verdadeiros.

assim, podemos ver como adequada a digressão que o autor faz sobre 

o “capital intelectual”, que não é apenas produto da sensitividade.

Deixemos a discussão filosófica para outra oportunidade. o que impor‑

ta, aqui, é apresentar o livro sobre “ativos intangíveis”, de José roberto Mar‑

tins. conheço ‑o há mais ou menos 20 anos. Jovem. rebelde. sempre a 

questionar as coisas, com espírito socrático. está sempre descontente com 

uma primeira opinião. chegamos a discutir sobre a melhor forma de fa‑

zer uma campanha política. autor de diversos livros, dentre os quais um so‑

bre marcas (Branding, 2006), em que focaliza o problema da valorização 

delas no mercado, ao lado de outro sobre a origem e o significado dos nomes 

próprios. ambos de grande profundidade. É autor já reconhecido no meio 

dos especialistas da área. tem mestrado e caminha para o doutorado.

certa feita, com o espírito ainda incomodado, questionou ‑se sobre o 

ativo intangível das empresas. conversamos sobre o assunto e assentamos 

que referido bem (assim é rotulado no direito) não pode ser estudado nem 

verificado de modo alheio a todos os outros fatores que estruturam uma 

empresa. Podem ser ativos intangíveis fixos produtivos e não produtivos. 

sob tal ótica, as marcas são ativos intangíveis. elas não integram o produto 

de forma material. É muito comum que os compradores ou usuários quei‑

ram saber a marca de uma empresa produtora. Dependendo dela, o produ‑

to pode ter maior ou menor aceitação no mercado. Produtos diferentes 

podem conter a mesma quantidade de material e da mesma qualidade, po‑

dem ter sido feitos com a mesma densidade de determinado componen‑

te. no entanto, os produtores são diferentes. Por que os preços também 

são? Porque um deles é feito por um fabricante que goza de prestígio e 

é reconhecidamente idôneo na prática e na confecção de seus produtos. 
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o produtor do outro material ninguém sabe quem é. não tem “nome” no 

mercado. está começando. ainda não fez sua “fama”.

o espírito sempre incontido de Martins produz obra meritória em todos 

os seus sentidos. Primeiro, porque a bibliografia sobre o assunto no Brasil é 

quase nenhuma, especialmente no campo do direito, em que as pessoas li‑

dam muito com a lei como norma, isto é, como regramento de condutas, 

esquecendo ‑se de outros fatores que possam dar novas orientações. realmen‑

te, quase não há normas a respeito dos ativos intangíveis no direito brasileiro.

Daí ser ainda mais notável o livro desse autor já renomado, por cuidar 

da matéria de lege ferenda, ou seja, de lei ainda por vir. ao colocar o tema 

sob a discussão dos especialistas, traz farto material de análise e, tam‑

bém sob o ângulo jurídico, busca material de debate, como as decisões ju‑

diciais que menciona.

em verdade, uma sociedade comercial não vive apenas dos produtos 

que confecciona. o fato de adquirir matéria ‑prima de alguns fornecedores 

idôneos e ter, na sua produção, máquinas modernas, ao lado de pessoal 

especializado, faz um bom produto, mas será que é o suficiente para que se 

analise a empresa? evidentemente que não. importante em sua vida é a 

estrutura funcional, a capacidade e a idoneidade de seus diretores, o con‑

forto de seus empregados, a rapidez com que atende sua clientela, o avia‑

mento; ou seja, uma série de fatores entra em campo para termos um 

produto final. É isso que dá o nome à empresa, que faz sua fama, seu con‑

ceito perante o mercado e perante todos.

o patrimônio da empresa é formado, pois, pelos seus bens materiais, 

imóveis, máquinas, veículos etc., mas, também, por tudo o mais que faz seu 

produto ser o melhor ou reconhecido como tal.

Diga ‑se o mesmo de uma universidade ou faculdade. não é pelo fato 

de se estudar na usP que se tem um bom ensino. a usP não é apenas seu 

campus, seus inúmeros prédios, seus veículos, suas máquinas. a usP é 

uma grife construída ao longo dos anos. Pode pagar mal os professores, no 

entanto, tem alta qualidade de ensino. seus professores são os mais prepa‑

rados porque ali se formaram, ou se graduaram no exterior, e buscam ino‑

vações permanentes. a usP é um conjunto.

r4_Capital_intangivel OK.indd   13 14/06/2012   13:52:54



C a p i t a l  I n t a n g í v e l1 4

Posso afirmar que o autor ora prefaciado reúne todas as qualifica‑

ções profissionais para se constituir em uma autoridade no assunto, não 

apenas pela percepção e sensibilidade que emprega no trato com as pes‑

soas e nas relações em que se envolve, mas pelo fato de ter produzido 

obra de conhecimento, isto é, focalizando o tema com absoluta compe‑

tência e maestria, fruto de trabalho, de dedicação, de discussão das pos‑

sibilidades. não se trata de mera obra de opinião, mas de conhecimento, 

ou seja, da busca pela veracidade da pesquisa e das conclusões.

com certeza, a obra que aqui se apresenta ao público tem conteúdo e 

será forte guia para a busca das melhores práticas para a avaliação de ativos 

intangíveis, este o objetivo de José roberto Martins.

Por ser esse um autor consagrado em seu meio e respeitado por suas 

opiniões, não me furtei, tão logo fui convidado, a prefaciar sua obra. esta, a 

partir de seu lançamento – e o livro é como um filho que vem à luz –, será 

material indispensável a todos aqueles que se debruçarem sobre o tema. É 

um trabalho sério, o que ornamenta o caráter de seu autor. É obra compe‑

tente porque busca o conhecimento do tema, analisando ‑o em diversos 

aspectos e não se escondendo das respostas, por mais difíceis que sejam.

a importância de um livro não é dada pelo título que ostenta, nem pela 

algaravia na apresentação da matéria. o tema tem de ser enfrentado com 

seriedade, com lógica de raciocínio, com a busca de opiniões mais moder‑

nas, sensatas e seguras. a conclusão será fruto da percuciência do autor e 

da forma como apresenta seu pensamento. o resultado só pode ser este. 

José roberto Martins produziu obra preciosa cuja leitura recomendo aos 

especialistas. a partir do lançamento, nada poderá ser escrito sem passar 

pela leitura deste texto sério e competente, como é seu autor.
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a teoria Dos ativos 
intangíveis

n
 

 

 

ão é possível reconhecer, avaliar, julgar e administrar ati‑

vos intangíveis sem o conhecimento mínimo de suas bases teóricas. se o ava‑

liador não conhecer os principais fundamentos, bem como os pesquisadores 

sérios da área, certamente fará análises incompletas e produzirá avalia‑

ções ou julgamentos equivocados. este capítulo inaugural não conseguirá 

esgotar o tema, mas certamente oferecerá recursos valiosos a quem se inte‑

ressar pelo estudo mais aprofundado dos diferentes aspectos a ele inerentes.

uma providência preliminar muito importante é compreendermos o sen‑

tido dos conceitos “ativos intangíveis” e “capital intelectual” (ou “propriedade 

intelectual”). Weston anson (anson; suchy; ahya, 2005) entende que proprie‑

dade intelectual é um subconjunto da família de ativos intangíveis, que, por sua 

vez, é um subconjunto de todo o goodwill. ele prossegue destacando que a 

propriedade intelectual é, de fato, um ativo intangível que possui proteção legal 

e reconhecimento, compreendendo marcas e nomes de produtos e serviços, 

patentes, segredos comerciais e tecnologia proprietária, copyrights, nomes de 

domínio e demais ativos de internet, softwares, entre outros itens.

nesse entendimento, o autor acrescenta o importante conceito 

de bundling (empacotamento), fundamental para a forma como entendo e 

avalio ativos intangíveis e, de certo modo, o valor das empresas. assumo 

que o conceito significa que um ou mais elementos da propriedade intelec‑

tual e/ou dos ativos intangíveis sempre viajam juntos. Por exemplo, em um 

projeto de avaliação econômica de ativos intangíveis, a marca coca ‑cola 

só faria sentido (e teria valor) se acompanhada de outros ativos intangíveis, 
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como, no caso, a receita do xarope, seus acordos de engarrafamento, infra‑

estrutura de distribuição, softwares e assim por diante.

o contexto de empacotamento também pode ser comprovado pelo siste‑

ma de propriedade intelectual no Brasil5, que está organizado em três grupos:

1  Propriedade industrial: concessão de patentes, registro de marcas e de dese‑

nhos industriais, indicações geográficas (lei no 9.279/96).

2  Direitos de autor: músicas, obras de artes, obras literárias (lei no 9.610/98), 

programas de computador (lei no 9.609/98).

3  outros mecanismos sui generis: cultivares (lei no 9.456/97), circuitos inte‑

grados (lei no 11.484/07), células ‑tronco e transgênicos (lei de biossegu‑

rança, no 11.105/05), conhecimentos tradicionais (MP 2186 ‑16/01).

As bases da propriedade intelectual

É  p o s s í v e l  a v a l i a r  a p e n a s  as marcas de organizações, pro‑

dutos e serviços, mas é preciso que o processo seja estendido com atenção 

aos demais intangíveis (ativos e fatores) que podem afetar positiva e negati‑

vamente a marca. em O império das marcas, Blecher e eu já havíamos des‑

tacado o conceito de empacotamento ao propormos uma reflexão sobre a 

separabilidade: até que ponto a marca pode ser desvinculada da organização 

que a construiu, de forma que ela não seja descaracterizada e as suas rela‑

ções físicas e emocionais com os consumidores não sejam prejudicadas?

certamente, o ideal seria que o avaliador fosse contratado para valo‑

rar toda a malha de intangíveis em torno da marca, mas raramente isso 

acontece, principalmente devido à falta de esclarecimento dos clientes no 

contexto dos ativos intangíveis, normalmente causado pela inexperiência 

de alguns pesquisadores e pela exagerada valorização das marcas, como se 

fossem os únicos ativos intangíveis valiosos. o empacotamento é uma rea‑

lidade relacionada não apenas com a avaliação de todas as marcas, mas 

5 Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu ‑esquerdo/articulacao_institucional/apresentacoes>. acesso em: 5 
maio 2010.
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com qualquer ativo intangível. na avaliação de uma patente, conforme o 

caso, podemos inclusive concluir que esta pode se desenvolver e gerar 

muitos recursos financeiros, sem necessariamente precisar de uma marca. 

todavia, é muito improvável que ela progrida se prescindir do suporte dos 

canais de distribuição, de um ou mais processos industriais, de máquinas e 

equipamentos exclusivos, softwares e assim por diante.

o que se pode concluir, com base na pesquisa atenta de diversas fontes, 

é que os ativos intangíveis não são considerados recursos autônomos, esta‑

belecidos de modo hermético, isolados de outros ativos e fatores capazes de 

restringir a sua influência ou estabelecer e ampliar seu valor nas atividades 

produtivas e na imagem das organizações. em um estudo sobre a avaliação 

de propriedade intelectual, a comissão econômica das nações unidas para 

a europa apresenta uma interpretação nessa direção (onu, 2002, p. 19):

o conceito de “capital intelectual” (ci) é usado essencialmente pelos gestores 

na administração do pessoal e dos ativos intangíveis, na criação de uma ima‑

gem favorável da empresa com o objetivo de atrair investimentos e na valori‑

zação de negócios baseados no conhecimento com objetivo de venda ou 

compra. ele é mais vasto do que os conceitos usuais de “propriedade intelec‑

tual” (iP) e “ativos intangíveis” (ia). ao mesmo tempo, está mais próximo do 

significado do conceito de “capital intangível”, utilizado nos trabalhos de eco‑

nometria pelo menos desde 1990.6 

entretanto, conforme a fonte, o termo “propriedade intelectual” pode mui‑

to bem compreender a descrição do que entendemos atualmente como 

“ativo intangível”. a organisation for economic co ‑operation and Development 

(oecD), por exemplo, admite o termo geral “direitos de propriedade intelec‑

tual” para a atribuição dos direitos de propriedade por meio de patentes, direi‑

tos autorais e marcas registradas. esses direitos permitem aos seus titulares 

exercer um monopólio sobre o uso dos recursos protegidos durante deter‑

minado período. ao restringir a imitação e a duplicação de esforços, é con‑

ferido o poder de monopólio, direito nem sempre compreendido pelos 
6 tradução do autor.

r4_Capital_intangivel OK.indd   31 14/06/2012   13:52:54



C a p i t a l  I n t a n g í v e l3 2

consumidores, que não costumam ver com simpatia as restrições ao seu 

direito de escolher dentre alternativas que eles julgam equivalentes.

as indústrias inovadoras alegam que o monopólio, se visto como um 

fator capaz de gerar insatisfação entre os consumidores, pode ser amenizado 

ou compensado pelo fato de os lucros dos monopólios incentivarem de for‑

ma continuada maiores níveis de atividade criativa. nesse entendimento, os 

consumidores são beneficiados ao receberem produtos melhores, cujos pre‑

ços tendem a cair rapidamente, favorecendo toda a cadeia produtiva.

a seguir, o entendimento da oecD, que, em seu glossário, descreve 

três categorias de ativos intangíveis:

1  ativos intangíveis fixos: são ativos fixos produtivos não financeiros, que consis‑

tem, principalmente, de exploração mineral, softwares, entretenimento, originais 

literários ou artísticos destinados a serem utilizados por mais de um ano.

2  outros ativos intangíveis fixos: são novas informações, conhecimentos espe‑

cializados etc. não especificados em outra classe, cuja utilização na produção 

é restrita às unidades que estabeleceram os direitos de propriedade sobre es‑

ses bens ou para outras unidades licenciadas por elas.

3  ativos intangíveis não produtivos: são ativos que conferem aos seus titulares 

a participação em determinadas atividades específicas ou para a produção de 

determinados bens ou serviços específicos e para excluir outras unidades ins‑

titucionais de fazê ‑lo, exceto com a permissão do proprietário (por exemplo, 

entidades patenteadas ou goodwill adquirido). (oecD, 1997)

uma curiosidade do glossário aplicado pela oecD é o reconhecimen‑

to dos “natural assets” (actifs naturels), ou ativos naturais. os recursos natu‑

rais são trunfos do ambiente natural, consistindo em ativos biológicos 

(produzidos ou selvagens), áreas de terra e água de seus ecossistemas, re‑

cursos do subsolo e do ar. eles formam o “natural capital” (capital naturel), 

ou capital natural, que são os recursos naturais em seu papel de forneci‑

mento de insumos e serviços ambientais para a produção econômica.

É possível a utilização de métodos para aplicação de um valor para 

os recursos naturais na contabilidade ambiental, que, segundo a oecD, 
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No mundo atual, uma empresa pode ser reconhe-
cida pelos bons produtos e serviços que oferece 

ao mercado e assim atingir um número maior de con-
sumidores, mesmo quando seus preços são mais altos 
do que os da concorrência. Como essas empresas al-
cançaram essa situação tão desejada? Provavelmente 
são empresas que identificaram e dominam os seus 
valores materiais e imateriais (os ativos intangíveis).

Em Capital intangível, José Roberto Martins apresenta as 
práticas conhecidas para a avaliação econômica dos ativos in-
tangíveis, e ainda:

◉ ConCeituação de ativos tangíveis e intangíveis.

◉ Classificação das prinCipais variáveis que podem valorizar 
ou desvalorizar uma empresa.

◉ Reflexão sobre a importânCia da marCa nas vendas de uma 
empresa e na sua avaliação, tanto para compra/venda 
como para sua própria valorização.

◉ Exemplificação das prioridades que têm de ser estabeleci-
das dentro de uma empresa, tanto para o seu sucesso como 
para a sua imagem.

◉ análise de Compras/vendas de empresas, quais fatores devem 
ser levados em consideração para precificá-las, quais as em-
presas que teriam mais vantagens na hora da compra etc.

◉ metodologias e modelos utilizados para a avaliação.

◉ O papel da empresa na avaliação de seus ativos intangíveis.

Com linguagem simples e obje-

tiva, Capital Intangível busca 

levar aos leitores o conjunto 

das melhores práticas para a 

avaliação econômica de ativos 

intangíveis na visão do pionei-

ro e especialista na área, com 

mais de 17 anos de experiên-

cia, José Roberto Martins.

estabeleCer o preço ou o va-

lor de um negóCio na sociedade 

do conhecimento só tem sen-

tido quando as principais va-

riáveis envolvidas forem co-

nhecidas e dimensionadas, 

sejam elas ligadas a fatores 

objetivos ou subjetivos. O in-

tuito deste livro é mostrar 

como é feita a avaliação das 

variáveis ligadas  aos ativos in-

tangíveis para um resultado 

mais próximo da realidade.

além da expliCação teóriCa, o 

texto Contém inúmeros exem-

plos e explicações, e é finaliza-

do com alguns exercícios práti-

cos para uso recorrente. Um 

verdadeiro guia para facilitar a 

avaliação dos ativos intangíveis.

José RobeRto MaRtins é administrador 
de empresas e mestre em Ciências da 
Comunicação pela USP. Possui dezenas 
de cursos de especialização, é palestran-
te e professor de gestão e avaliação de 
ativos intangíveis e branding e lecionou 
nos cursos de pós-graduação da FAAP, 
PUC Paraná e PUC Minas.

Em parceria com o jornalista Nelson 
Blecher escreveu O império das marcas: 
como alavancar o maior patrimônio da 
economia global (1996), primeiro livro 
de autores brasileiros a tratar da gestão e 
avaliação de marcas. É também autor de 
Grandes marcas grandes negócios: como 
as pequenas e médias empresas devem 
criar e gerenciar uma marca vendedora 
(1997), Branding: um manual para você 
criar, gerenciar e avaliar marcas (2000) e 
Presságios: o livro dos nomes (2002).

Em 1995, Martins fundou a Global-
Brands, primeira consultoria especiali-
zada em projetos de branding, avaliação 
de marcas e outros ativos intangíveis, 
atuando com organizações como Ban-
co do Brasil, Banco Santander, Casa do 
Saber, Onodera, Nestlé, Arno, Suzano, 
Embrapa, P&G, Tokio Marine, Senac, 
Ceratti, Itaipava, entre outras.

Para saber mais, acesse:  
www.capitalintangivel.org
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