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Patrimônio da empresa vai muito além de estrutura física e 

faturamento. Existem bens que não se pode ver ou tocar, mas 

que, quando bem usados, ajudam a manter a empresa sólida e 

competitiva. Entenda o que são ativos intangíveis

N 
os últimos cinquenta 
anos, a sociedade 
vem passando 
por mudanças 
significativas nas 

relações econômicas. 
Especialmente com a 
globalização, a partir da 
década de 1990 e a expansão 
da economia financeira, 
os elementos concretos 
da produção e da troca 
começaram a dar lugar 
às unidades imaginárias.  
Antigamente, pensava-

se que maquinário e 
instalações maravilhosas 
trariam lucro às fábricas. 
Hoje, a competitividade 
das empresas está  no 
intangível – uma 
tecnologia, conhecimento, 
relacionamento com o 
cliente, ponto comercial 
nobre.

Em conversa com a 
reportagem da Móbile 
Lojista, o consultor e sócio 
da WBLC Consultoria, de 
São Paulo, Walther Bottaro 
Castro explica o que são os 
ativos intangíveis de uma 
empresa, quais mais pesam 
no varejo e como o lojista 
pode usá-los para garantir 
futuro saudável dos negócios

Móbile Lojista | O que são 
ativos intangíveis?

Walther Bottaro Castro | 
Primeiramente, a definição 
de ativo facilita entender 
quando ele é intangível. 

Ativo é qualquer recurso, 
direito ou bem que a 
empresa possui que trará 
benefício futuro na forma 
de dinheiro ou de ajudar 
a alcançar objetivos de 
rentabilização do negócio.

Ativo intangível é tudo 
aquilo que não é material, 
mas traz esse benefício 
uma vez que a organização 
consiga medi-lo e controlá-
lo. Se for possível gerenciar 
um direito ou bem, gerar 
lucro e utilizá-lo nos 
negócios, esse atributo 
não material pode ser 
considerado ativo intangível.

Lojista | No caso específico 
do varejo, tanto no geral 
quanto especificamente 
o de móveis e objetos 
para casa, quais os 
ativos intangíveis mais 
característicos?

Castro | Acho que há três 
grandes ativos importantes 
quando falamos de varejo. 

O primeiro, e talvez o 
mais importante, é o 
relacionamento com o 
público. Esse aspecto pode 
ser quebrado em vários 
outros, como uma lista 
de clientes – algo mais 
objetivo – ou mesmo o 
relacionamento em si.

Em segundo lugar, o próprio 
ponto comercial. Um 
bom local, com uma boa 
reputação, já atrai novas 
vendas. Essa localização, 
combinada com o 
relacionamento, é o que vai 
diferenciar aquela empresa 
em relação ao concorrente 
próximo.

Já o terceiro aspecto é o 
know-how da empresa – o 
diferencial competitivo 
do que ela vende ao seu 
público. No caso de um 
varejista, trata-se de que 
tipo de produto ele é capaz 
de oferecer, como esses 
itens são escolhidos, com 
que consumidor em mente. 
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“Ativos intangíveis 
não são bens 

físicos, mas podem 
fazer diferença 

concreta na 
lucratividade 
e solidez dos 
negócios. É 

importante saber 
quais a empresa 

tem e como 
aproveitá-los”

Esses elementos estão todos 
conectados – a oferta dos 
produtos remete à interação 
com os clientes. É saber o 
que ofertar em qual local e 
de que forma. Como montar 
a loja.

Outro ponto, que depende 
muito do porte do varejo e 
que vale a pena comentar é 
a marca. No caso de lojas e 
redes de médio e pequeno 
porte, o conhecimento ainda 
é mais importante, mas vale 
citar a questão da marca.

Lojista | Pensando em 
estabelecimentos de menor 
escala, o que esse lojista 
pode fazer para identificar 
e gerenciar os ativos 

intangíveis e convertê-los 
em bons negócios?

Castro | O grande desafio 
é como mensurar esses 
atributos, porque o que não 
é mensurado não pode ser 
gerenciado, e não se pode 
extrair benefícios.

A identificação dos ativos 
intangíveis não chega a ser 
simples, mas é um esforço 
mais de classificá-los do 
que percebê-los. Creio 
que a questão principal é 
como administrar os ativos. 
Uma das técnicas bastante 
utilizadas é o balanced 
scorecard, desenvolvido 
dentro da Universidade de 
Harvard, que permite ver a 

empresa sob uma perspectiva 
mais ampla do que apenas a 
financeira. 

Independente do tamanho 
da empresa é preciso criar 
indicadores internos para 
que se consiga verificar 
quais ativos a organização 
tem, que valores ele pode 
gerar. Um exemplo clássico 
é a pesquisa de satisfação 
– é uma forma de saber 
como está a interação com 
o consumidor e como ela 
pode ser melhorada, pois 
um cliente satisfeito significa 
mais retorno à loja. 

Outras áreas que podem ser 
mensuradas se referem, por 
exemplo, ao ponto comercial. 

É possível verificar a 
receita gerada por metro 
quadrado da loja e calcular a 
rentabilidade daquele ponto, 
e isso permite uma análise 
do custo de manter o local. 
De qualquer forma, a etapa 
crítica é estabelecer esses 
critérios de avaliação dentro 
da empresa ou rede de varejo.

Lojista | Uma vez levantados 
esses índices, seja por 
esforço interno ou com 
ajuda de uma consultoria, 
a cultura organizacional 
influencia muito nos rumos 
que serão tomados a partir 
das informações?

Castro | Claro. A consultoria 
pode ajudar, mas não 
há como terceirizar esse 
trabalho. É o empresário e 
seus gestores quem cuidarão 
desses índices da melhor 
forma possível. Ninguém 
melhor que a própria equipe 
a cargo do negócio para 
desenvolver essas categorias. 
Mas essa é a dificuldade: 
verificar, sob a perspectiva do 
cliente, como agregar mais 
valor, porque a venda atual 
o lojista já conquistou, resta 
saber se o nível de satisfação 
do consumidor garante a 
venda futura. E isso remete 
diretamente à definição 
de ativo intangível – algo 
imaterial que trará benefícios 
no futuro.
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Lojista | Seguindo essa 
lógica, identificar e 
operacionalizar os 
ativos intangíveis no 
varejo depende de uma 
integração muito forte 
entre os setores dentro de 
uma loja, e das lojas dentro 
de uma rede...

Castro | É um processo que 
envolve todas as áreas da 
empresa. Os indicadores 
financeiros são encontrados 
em departamentos 
específicos, como o de 
Contabilidade. Já os que 
apontam a rentabilidade 
do ponto dependem de 
uma análise cruzada entre 
o departamento Comercial 
– que mostra como as 
vendas estão distribuídas, 
e o Financeiro. Já os dados 
de público costumam vir 
do Comercial, que afeta 
diretamente o Financeiro.  

A questão é desenvolver 
sistemas de integração, 
sejam eles informatizados 
ou mais simples, para 
monitorar esses dados. 
Em termos de varejo, é 
possível avaliar desde o 
relacionamento, até por 

que uma parte da loja gera 
mais receita do que outra. 
Discutir ativos intangíveis 
também significa discutir 
planejamento estratégico 
na empresa. Por exemplo, 
pode-se perceber que o 
ponto comercial está sendo 
subaproveitado não porque 
os produtos ofertados são 
ruins, mas porque não se 
aplicam àquela localidade.

Outro exercício interessante 
é se comparar ao restante do 
mercado – observar o que 
diferencia a sua empresa 
em relação às outras, e 
pensar em como reverter 
esses diferenciais em uma 
experiência de compra 
com mais valor. No fim das 
contas, voltamos sempre a 
enfatizar o cliente, nosso 
‘maior chefe’ (risos). É essa 
sensibilidade que irá definir 
um melhor gerenciamento 
ou não desses ativos 
intangíveis. 

Lojista | No varejo de 
móveis, existe ainda a 
interação entre o lojista 
e os fabricantes que 
fornecem os produtos para 
o mix. Há ativos intangíveis 

ligados especificamente a 
essa relação?

Castro | Ter um contrato 
com um fornecedor que 
dê vantagens e condições 
melhores de pagamento 
também é um ativo que 
precisa ser administrado. No 
varejo essa dinâmica é um 
pouco mais complicada de se 
equilibrar, pois, dependendo 
do porte da empresa, a 
pressão de players grandes da 
indústria é muito forte. 

Por outro lado, esse ativo 
é gigantesco para grandes 
redes de venda, que têm 
poder econômico para 
impor condições específicas 
aos fornecedores. Então 
tudo depende do equilíbrio 
econômico entre as duas 
pontas. Por isso, se é possível 
cultivar um relacionamento 
diferenciado com o fabricante, 
o retorno é fantástico.

É interessante notar que, 
tão ou mais válido do que 
preços especiais, é estabelecer 
uma dinâmica em que o 
fornecedor ajude o varejista a 
tornar viável a sua operação. 
Se o lojista consegue uma 
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“Trabalhar os ativos imateriais é tarefa 
que exige diálogo entre os vários setores da 
empresa. Somente os gestores conseguirão 

medir e administrar patrimônios não físicos de 
forma positiva para os negócios”

vantagem não de preço, mas 
de prazo, surge um ativo 
valiosíssimo que permite ao 
empresário calcular o fluxo 
de caixa da empresa com 
uma vantagem competitiva 
gigante, considerando as 
taxas de juros com as quais 
operamos no Brasil. Outros 
potenciais dessa relação são 
a divulgação diferenciada, 
venda exclusiva ou 
antecipada de produtos.

A satisfação nessa etapa é 
mais difícil de mensurar. 
Ela se refere, basicamente, 
ao contrato entre 
varejo e fábrica. Não há 
demonstração de satisfação 
maior do que manter o um 
contrato vantajoso com o 
fabricante. ✓
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