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RESUMO

BOSSE, Giovana. Análise da evolução do goodwi ll na empresa Alpha Ltda , 2005, 58f. Ciências
Contábeis. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
Para que consigam se destacar perante a concorrência, as empresas necessitam de diferenciais_
Fatores Como a confiabilidade transmitida aos clientes, bem como funcionários capacitados,
agregam valor as organizações. Esses elementos, entre outros, formam os ativos intangíveis
criados. Por sua subjetividade e dificil mensuração, muitas vezes esses intangíveis não constam
nas demonstrações contábeis, o que acaba por subavaliar o patrimônio da empresa Para
investidores e administradores, é importante que as informações relativas A entidade estejam as
mais completas possíveis, fazendo com que as tomadas de decisão não sejam comprometidas
Nesse caso, evidencia-se a relevância da mensuração dos intangíveis mesmo com todas as
dificuldades existentes. Dentre os intangíveis criados, destaca-se o goodwill que, de acordo com
muitos autores, é o mais importante dos intangiveis. A proposta deste estudo refere-se à avaliação
de ativos intangíveis nas empresas, especificamente o cálculo do goodwill. Inicialmente, realizase uma revisão acerca dos assuntos pertinentes ao tema. Logo após, apresenta-se o estudo de
caso da empresa Alpha Ltda, que atua no ramo de prestação de serviços. E realizada a
mensuração do goodwill da empresa com base em três exercícios sociais seguidos. Logo após,
efetua-se a análise da evolução desses intangíveis onde pode-se observar um crescimento do
valor do goodwill na empresa durante os períodos verificados.
Palavras-chaves: mensuração, ativos intangíveis criados, goodwill.

ABSTRACT

BOSSE, Giovana. Análise da evolução do goodwill na empresa Alpha Ltda , 2005, 58f. Ciências
Contábeis. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
In order to beat the concurrence, companies of today need differentials. Factors such as the trust
passed on to clients, as well as capable employees, give more value to the organizations. These
elements, among others, compose the intangible actives created. For its subjectivity and difficulty
of measurement, many times this intangible does not appear on the financial demonstrations,
what may lead to an underevaluation of the company's patrimony. To investors and
administrators, it is important that the information related to the entity are as complete as
possible, so that the decisions are not endangered. In this case, the relevance of the intangible
measurement is evident even with all the existing difficulties. Among the created intangible, the
goodwill is the most common, and according to the authors, it is the most important. The
proposal of this study refers to the evaluation of the intangible actives in the companies,
specifically the calculation of the goodwill. Initially, a review about the subjects related to the
theme is done. Right after that, the case of the Alpha company, that is in the business of servicing
companies, is presented. The measurement of the goodwill is done through an alternative
methodology based on different years, and finally, an evaluation of the evolution of these
intangible during the periods in which they were verified is done.
Key words: measurement, intangible actives created, goodwill.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS
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1 IN TRODU Ç ÃO

Este capitulo traz uma introdução sobre os assuntos estudados neste trabalho. Sao
apresentados o tema, o problema, os objetivos, a metodologia utilizada e as limitações da
pesquisa.

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As organizações, nos dias atuais, têm consciência de que não é mais suficiente apenas
oferecer seus produtos ou serviços. Elas precisam buscar diferenciais que as destaquem
perante seus concorrentes. O aperfeiçoamento torna-se necessário a cada dia.
0 fato de investir na formação de um corpo de funcionários competente, manter urna
boa relação com a clientela, ofertar produtos de qualidade e inovadores e até mesmo possuir
uma boa localização, traz prosperidade e agrega valor à organização. Entretanto, muitos
gastos provenientes desses investimentos não estão incluidos nas demonstrações contábeis,
por serem tratados como despesa, de acordo com os princípios contábeis. Assim, surge grande
parte dos ativos intangíveis, que, por não possuírem valores específicos e individualizados,
são considerados subjetivos.
Percebe-se, por outro lado, que as demonstrações contábeis não revelam o valor das
empresas na integra. É importante que, além do valor patrimonial, ou seja, aquele constante
de seus registros contábeis, estas tenham consciência também do seu valor econômico, que é a
capacidade de geração de beneficios futuros. Essas informações são bastante úteis em um
processo de tomada de decisão.
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A diferença entre o valor patrimonial ajustado e o valor econômico de uma empresa,
pode ser denominada goodwill ou fundo de comércio. Cabe salientar que não são conceitos
similares, os quais serão discutidos mais adiante.
A proposta deste trabalho é calcular o goodwill de uma empresa de terceirização de
serviços de limpeza em períodos distintos e, a partir desse cálculo, demonstrar a sua evolução
em relação aos períodos verificados.

1.2 TEMA

0 tema desta monografia refere-se à avaliação de ativos intangíveis nas empresas, ou
mais especi ficamente, ao cálculo do goodwill.

1.3 PROBLEMA

Qual a evolução do goodwill da empresa Alpha Ltda., entre os anos de 2001 e 2003?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral

0 objetivo geral do presente trabalho é calcular e verificar a evolução do goodwill na
empresa Alpha Ltda. entre os anos de 2001 e 2003 com base no método do fluxo de caixa
descontado.
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1.4.2 Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral, deverão ser alcançados os seguintes objetivos
específicos:

•

apresentar conceitos e definições de sociedades empresárias;

•

identificar o conceito de ativos intangíveis;

•

calcular o valor econômico da empresa Alpha Ltda ;

•

calcular e demonstrar a evolução do Goodwill da empresa Alpha Ltda.

1.5 JUSTIFICATIVA

A determinação do valor patrimonial é necessária, porém, não suficiente para que se
obtenha o valor econômico de uma entidade. Isso porque, no valor patrimonial, não estão
elencados os ativos intangíveis criados.
Por se tratar de algo subjetivo, segundo a literatura, a mensuração dos ativos
intangíveis é uma tarefa complexa. Hendriksen e Breda (1999, p. 388) explicam que: "Os
intangíveis formam uma das áreas mais complexas da teoria da contabilidade, em parte em
virtude das dificuldades de definição, mas principalmente por causa das incertezas a respeito
de seus valores e da estimação de suas vidas úteis."
As informações contábeis oferecidas aos sócios e acionistas estariam mais completas
se o valor dos ativos intangíveis criados fossem retratados nos relatórios. Urn deles é o
goodwill, que, segundo Nakamura (1990), é o valor da empresa que se obtém acima daquele
que seria obtido com a negociação de cada ativo individualmente a preços de mercado.
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Deste modo, para que se evidencie o valor de uma sociedade, e a sua perspectiva de
geração de benefícios futuros, é necessário fazer o cálculo de seu valor econômico e também
do goodwill.

1.6 METODOLOGIA

0 presente estudo está apresentado sob a forma de monografia. Segundo Longaray e
Beuren (2003, p.40), "Monografia é um trabalho acadêmico que objetiva a reflexão sobre um
tema ou problema especifico e que resulta de um procedimento de investigação sistemática
0 tema desta monografia refere-se à avaliação de ativos intangíveis nas empresas,

especificamente o calculo do goodwill. Para desenvolvê-lo, fez-se necessária a realização de
urna pesquisa. Conforme Gil (1991, p.19), "Pode-se definir pesquisa como o procedimento
racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são
propostos."

-..Quanto as tipologias de pesquisa, Raupp e Beuren (2003, p. 79) destacam três
categorias, que são as seguintes:
Pesquisa quanto aos objetivos, que contempla a pesquisa exploratória , descritiva e
explicativa; pesquisa quanta aos procedimentos, que aborda o estudo de caso, o
levantamento, a pesquisa bibliográfica, documental, participante e experimental; e a
pesquisa quanto à abordagem do problema, que compreende a pesquisa qualitativa e
quantitativa.

Este estudo, com relação aos seus objetivos, pode ser definido como uma pesquisa
exploratória, que, de acordo com Selltiz et al. (1967 apud GIL, 1991), visa proporcionar maior
familiaridade com o tema, com a intenção de torná-lo mais explicito ou de construir hipóteses
acerca do assunto. Conforme o autor, esse tipo de pesquisa tem como objetivo principal o
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições.
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Quanto aos procedimentos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, a qual, para Ferrari
(1974, p. 212), "Tem por finalidade conhecer as contribuições científicas que se efetuaram
sobre um determinado assunto." Ainda em relação aos procedimentos, foi elaborado um
estudo de caso, em que se aplicou, na empresa Alpha Ltda., o calculo do goodwill em
períodos distintos, com a finalidade de verificar a ocorrência de evolução deste intangível na
empresa. Os dados para a elaboração do estudo de caso foram extraídos das demonstrações
contábeis da empresa encerradas em 31.12.2001, 31.12.2002 e 31.12.2003.
Com relação ao problema, por apresentar uma abordagem teórica sobre o assunto
estudado, esta se trata de uma pesquisa qualitativa. Richardson (1999 apud RAUPP e
BEUREN, 2003) explica que os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interpretação de certas
variáveis, bem como compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos

sociais. Porém, a pesquisa é também quantitativa em relação ao problema, por efetuar
cálculos, praticando, na empresa Alpha Ltda , a teoria relativa ao assunto pesquisado.

1.7 LIMITAÇÃO DA PESQUISA

Este trabalho limitou-se a calcular e analisar a evolução do goodwill da empresa Alpha
Ltda entre os anos de 2001 e 2003. Para tal finalidade, foram abordados conceitos que
envolvem ativos intangíveis, especificamente o goodwill e suas formas de mensuração.
Cabe salientar que esta pesquisa não teve o intuito de esgotar as informações sobre o
assunto estudado. Afinal, os ativos intangíveis e, particularmente, o goodwill, são temas
bastante discutidos na atualidade por suas peculiaridades e, principalmente, pela dificuldade

de mensurá-los.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capitulo apresenta uma revisão acerca dos conceitos adotados na fundamentação
deste estudo. Os assuntos abordados são: as sociedades empresárias, ativos intangíveis e sua
importância no processo de avaliação das empresas, e principalmente o goodwill.

2.1 SOCIEDADES EMPRESARIAS

De acordo com o novo Código Civil, em seu art. 981, "Celebram contrato de
sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para

o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados".
Portanto, pode ser empresário qualquer pessoa capaz (maior de 18 anos ou
emancipada), que possa exprimir suas vontades (mentalmente são) e não tenha impedimento
legal (como, por exemplo, juizes, certos funcionários públicos etc.). 0 art. 966 do Código
Civil estabelece que "Considera-se empresário quem exerce pro fi ssionalmente atividade
econômica organizada para a produção de bens ou serviços".
As sociedades empresarias têm como urn de seus objetivos principais o lucro.
Conforme os arts. 981 e 982 do novo Código Civil considera-se sociedade empresarial toda
aquela registrada na junta comercial do Estado em que se encontra estabelecida e que possui
mais de um sócio.
Um dos tipos de sociedade empresarial

é a limitada. Nessa sociedade. a

responsabilidade de cada sócio restringe-se ao valor de suas quotas porém todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social, referente A parte não integralizada pelos
demais sócios. (Art. 1052, C.C.).
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No Brasil., a maior parte das sociedades são de responsabilidade limitada, portanto,
esse é um tipo de empresa que merece a atenção dos gestores, para que esteja em constante
crescimento. É importante que as informações conabeis dessas empresas não sejam utilizadas

apenas para satisfazer ao fisco, mas também, como uma ferramenta que auxilie no processo
de estabilização no mercado e, principalmente, de crescimento.

2.2 VALOR DE UMA EMPRESA

Saber quando e como investir em uma empresa é fundamental para os investidores.
Com a análise do valor da entidade, são obtidos dados importantes que podem auxiliar nessa
tomada de decisão. Entre esses dados, destacam-se, por exemplo, a capacidade de geração de
beneficios futuros, a possibilidade de novos investimentos e o valor de negociação das quotas

no mercado.
De acordo com Copeland et al (2002, p.21), "As empresas que nab apresentarem um
bom desempenho, verão seu capital fluir na direção de seus concorrentes. 0 valor é a melhor

métrica de desempenho, porque é a única que exige informação completa" Esta afirmação
demonstra que o valor de uma organização é relevante em toda a sua existência e não apenas
no momento de sua venda.
Para que a avaliação se torne mais precisa, é importante que os gestores estejam
atentos a vários aspectos, não apenas internos, mas também externos b. empresa:
Independente de seus objetivos, a avaliaçao da empresa sofre influências de fatores
relevantes como a conjuntura econômica e sua tendência, a perspectiva de um setor
econômico ou setores correlatos específicos, as condições do mercado de ações e as
políticas fiscais do governo. (NE1VA, 1999, p. 12).

Neiva (1999) explica que dentre as concepções de valor de uma empresa destacam-se

duas. Uma delas é o valor patrimonial, que é determinado pelo somatório dos bens que
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constituem o patrimônio da mesma. A outra, é o valor econômico que engloba , entre outros
elementos, o potencial de resultados futuros.
Para Falcini (1995), o processo de avaliação de uma empresa deve levar em conta a
existência de bens de utilidade objetiva, ou intrínseca, e bens de utilidade subjetiva. Esta é um
tipo de utilidade atribuida ou projetada no bem, de fora pra dentro, por um indivíduo ou por
urn grupo deles.
As empresas são formadas por bens tangíveis e intangíveis. Os tangiveis, ou seja,
aqueles que possuem existência fisica, são objetivos, como, por exemplo, os móveis.
utensílios, o terreno onde a empresa está localizada, as edificações, entre outros. Nesse caso,
de acordo com Falcini (1995), a avaliação não apresenta maiores dificuldades, porque as suas
bases estarão sempre assentadas na realidade dos números e cifras. Entretanto, com relação
aos bens intangíveis, que possuem um grau de subjetividade bastante alto, na maior parte dos
casos, não é possível traduzir seu valor em números com perfeição.

2.3 ATIVO INTANGÍVEL

De acordo com Schmidt e Santos (2002, p.14), "0 termo intangível vem do latim

iangere ou tocar. Logo os bens intangíveis são os que não podem ser tocados, porque não
possuem corpo fisico."
Mesmo sendo bastante subjetivos, os ativos intangíveis estão adquirindo representação
cada vez maior nas organizações. Por esse motivo, não podem ser ignorados no processo de
avaliação das empresas.
Apresentar diferenciais pode trazer beneficios à organização. Rezende (2001. p.2-32
apud ENSSLIN e SCHNORRENBERGER, 2004, p.84) destaca que:
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O diferencial das empresas não mais reside nas máquinas utilizadas e, sim, no
somatório do conhecimento coletivo, gerado e adquirido nas habilidades criativas e
inventivas, nos valores, atitudes e motivação das pessoas que integram a
organização.

A essas qualidades di-se o nome de ativos intangíveis. Elas não podem ser vistas ou
tocadas, porém agregam valor A empresa.
Andrade (1997 apud WERNKE, 2002, p_ 48) diz que "ativos intangíveis são fatores
que diferenciam, em muito, uma empresa de outra." Exemplos dessa diferenciação são a
confiabilidade que a marca proporciona, ou o atendimento oferecido aos clientes, entre outros.
Definir intangível na área contábil é uma tarefa bastante complexa. Para Kohler (apud
ludicibus, 1997, p.203), "Ativos intangíveis são ativos de capital que não têm existência
fisica, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que antecipadamente sua posse confere
ao proprietário" Schmidt e Santos (2002) afirmam que, de acordo com os teóricos da
contabilidade, essa é uma das definições mais adequadas.
Hendriksen e Breda (1999) explicam que os intangíveis não deixam de ser ativos

simplesmente porque não possuem substância. Entretanto, seu reconhecimento deve obedecer
As mesmas regras válidas para todos os ativos. Deve ser mensurável, possuir valor preciso e
ser relevante, isto 6, fazer diferença nas tomadas de decisões.
Os mesmos autores informam que ativos são benefícios econômicos futuros prováveis,
obtidos ou controlados por dada entidade em conseqüência de transações ou eventos passados.
Portanto, se um intangível preencher esses critérios, deverá ser reconhecido como ativo.
Muitos ativos intangíveis, apesar de não possuírem existência fisica são considerados

tangíveis.
Diversos ativos são, estritamente falando, intangíveis. Além do conhecido goodwill,
a lista inclui contas a receber, despesas pagas antecipadamente e ações e obrigações
mantidas como aplicações financeiras. Nenhum desses exemplos, com exceção do
goodwill, porém, é o que os contadores normalmente chamam de ativos intangíveis.
(HENDRIKSEN e BREDA, 1999, p. 388).
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Schmidt e Samos (2002) classificam alguns elementos corno ativos intangíveis, a
saber:
•

gastos de implantação e pré-operacionais;

•

marcas e nomes de produtos;

•

pesquisa e desenvolvimento;

•

goodwill;

•

direitos de autoria;

•

patentes;

•

franquias;

•

desenvolvimento de software;

•

licenças;

•

matrizes de gravação;

•

certos investimentos de longo prazo.

Cabe ressaltar que a localização e a capacidade gerencial também são elementos
intangíveis e possuem grande representação para as empresas.
Muitas vezes, esses ativos não são reconhecidos contabilmente, ou são contabilizados
como despesa. Isso ocorre porque existem muitas incertezas quanto ao seu valor e a sua
capacidade de gerar beneficios futuros.
Paiva (1999 apud WERNKE, 2002, p. 53) registra que o ativo intangível -não se
enquadra nos modelos contábeis tradicionais, por considerar inúmeras variáveis de ordem
subjetiva que não repercutem imediatamente nos resultados da empresa e, portanto, não são
registradas pela contabilidade atual"
De acordo com Ensslin e Schnorrenberger (2004), um dos maiores desafios
enfrentados pelas organizações é fazer com que os ativos intangíveis sejam identificados,
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avaliados e gerenciados. Isso ocorre porque existem ainda muitas barreiras a transpor relativas
a esse assunto.

2.3.1 Aspectos Contábeis dos Ativos Intangíveis no Brasil

Com relação aos aspectos contábeis dos ativos intangíveis no Brasil, de acordo corn
Schmidt e Santos (2002, p. 15) "Diferentemente das normas internacionais, nas normas
brasileiras não existe nenhum item que trate especificamente de ativos intangíveis, e sequer
existe um grupo no balanço patrimonial que indique separadamente estes ativos. Os ativos intangíveis podem ser adquiridos por uma empresa separadamente, ou como
parte de uma combinação de negócios.
Schmidt e Santos (2002) afirmam que no Brasil, de acordo com a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), quando um intangível é adquirido de forma individualizada, ele
deve ser registrado por seu custo de aquisição. Sua localização no balanço patrimonial deve
ser no imobilizado, quando se referir a direitos da propriedade comercial ou industrial, e no
diferido, quando se relacionar aos demais ativos intangíveis.
Os ativos intangíveis podem ser criados internamente na empresa. Um exemplo é a
confiabilidade que o nome da sociedade pode passar aos clientes com o decorrer do tempo,
através do bom atendimento, e da qualidade dos produtos e serviços prestados. Nesse caso,
quando ocorre a venda dessa empresa, esses intangíveis são adquiridos pela parte compradora.
como parte de uma combinação Schmidt e Santos (2002) explicam que de acordo corn as
normas brasileiras, esses ativos não serão registrados separadamente. Tais itens devem
compor o valor do ágio, ou deságio, na aquisição dos investimentos.

.73

2.3.1.1 Ativo Diferido

Alguns investimentos efetuados pelas empresas possuem perspectivas de resultado de
longo prazo. Eles devem ser contabilizados no ativo diferido e reconhecidos como despesa
apenas no momento em que forem efetivados os resultados deles provenientes.
O Diferido refere-se basicamente a gastos com serviços no sentido de beneficiar a
empresa por vários anos. Grosso modo, difere de investimentos (compra de ações,
terrenos etc.) e do imobilizado (Máquinas, Veículos etc.), pois estes normalmente se
referem à aquisição de bens e direitos e aquele (Diferido) quase sempre são
remunerações a serviços, que beneficiam a empresa por vários anos. (MARION,
1997, p.74).

De acordo com o 10B — Guia IOB de Contabilidade (2003), se a empresa está em uma
atividade que levará mais de um ano para começar a efetivamente obter receitas, deverá
considerar essas despesas, mesmo que administrativas, como ativo a ser amortizado a partir de
quando as receitas começarem a ser obtidas Sua classificação sera no ativo permanente no
subgrupo de diferido
As contas integrantes do ativo diferido, conforme o 10B — Guia IOB de Contabilidade
(2003), são as seguintes:
•

gastos pré-operacionais;

•

gastos com pesquisa e desenvolvimento;

•

gastos de implantação de novos sistemas e métodos;

•

benfeitorias em propriedades de terceiros;

•

(-) amortizações acumuladas.
Antes de a empresa começar a produzir, os gastos com a Area de marketing, com o

financiamento da cultura permanente e com encargos decorrentes de financiamento podem ser
contabilizados no diferido. Porém, quando a empresa entra na fase operacional, nenhuma
dessas despesas poderá ser diferida. Todos os gastos administrativos deverão ser considerados
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como despesa do exercício diretamente, conforme o 10B — Guia 10B de Contabilidade

(2003).

2.3.1.2 Ágio e Desigio

Ágio ou deságio ocorre no momento de transação de quotas ou ações de uma empresa.
Conforme Nakamura (1990), há ágio quando o valor das quotas ou ações for maior que o
respectivo valor patrimonial, e há deságio em situação inversa.
Conforme IOB — Guia 10B de Contabilidade (2003), ágio é o valor pago a maior na

aquisição do investimento, e deságio, o valor pago a menor na aquisição do investimento. 0
lançamento do ágio ou desigio deve indicar: valor de mercado de bens do ativo da coligada
ou controlada superior ou inferior ao valor registrado na contabilidade; e valor da
rentabilidade da coligada ou controlada, com base na previsão dos resultados futuros ou do
fundo de comércio, intangível e de outras razões econômicas.

2.3.2 A Importância dos Ativos Intangíveis no Processo de Avaliação das Empresas

Normalmente o valor de venda que uma empresa apresenta é maior do que o seu valor
contábil. De acordo com Edvinson e Malone (1998 apud WERNKE, 2002, p. 51) "As
atenções dos gestores aos Ativos Intangíveis surgiram em decorrência do crescente
reconhecimento de que fatores extracontdbeis podem representar uma importante participação
no valor real de uma empresa

As dificuldades existentes relativas it mensuração, evidenciação

e também ao

gerenciamento dos ativos intangíveis não são motivos suficientes para que estes sejam
ignorados, principalmente no momento da avaliação de uma sociedade, em que o valor
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patrimonial não demonstra sua real situação. Existem vários fatores que agregam valor e não

estão contabilizados.
O reconhecimento da existência de intangíveis e a avaliação destes é importante para
que os gestores e investidores possuam informações completas sobre a empresa.

"Negar que se possam avaliar e reavaliar os intangíveis, comprados ou frutos de
aplicações é recusar-se a conhecer a variação natural do movimento das riquezas e de seus
estornos, que são, por natureza, mutáveis por transformação constante." (SA, 2000, p. 8). Pela
dificuldade de reconhecimento, avaliação e valoração, muitas vezes os intangíveis são

excluídos dos relatórios apresentados aos usuários. Decisões incorretas podem ser tomadas a
partir da verificação desses relatórios que não trazem as informações por inteiro.
Cabe ressaltar que, quanto maior a veracidade das informações obtidas, mais acertadas
serão as tomadas de decisão. Em virtude da importância que os ativos intangíveis vêm

adquirindo a cada dia, é relevante que sejam reconhecidos e avaliados, e, principalmente que
sejam evidenciados nos relatórios oferecidos aos usuários.

2.4 FUNDO DE COMÉRCIO

De acordo com Martins (1995), fundo de comércio é formado por elementos
empregados pelos comerciantes, para que sejam exercidas com sucesso as suas atividades,
atraindo a clientela. Esses elementos, além de outros, são os seguintes: o ponto comercial, a
exclusividade de determinados produtos e o direito a uma clientela motivada pela qualidade
dos produtos ou serviços ofertados.

0 mesmo autor afirma que o fundo de comércio é composto de elementos diversos.
Não existe um deles que possa ser genericamente considerado preponderante, já que a

importância desses elementos varia segundo o ramo de negócio explorado.

26

O fundo de comércio pode ser formado por bens tangíveis, como por exemplo as
mercadorias oferecidas e as instalações, e também por bens intangíveis, como a marca da
empresa. Conforme Almeida (1990, p. 3), "Fundo de comércio, pode ser definido como o
conjunto de bens materiais e imateriais, corpóreos e incorpóreos, que constituem o
estabelecimento comercial"
Em muitas ocasiões, a expressão fundo de comercio é tida como sinônimo de
goodwill. Conforme Schmidt e Santos (2002), A utilização indevida da expressão fundo de
comércio como sinônimo de goodwill deve-se ao fato de que o termo tem sido utilizado ao
longo do tempo para expressar dois significados diversos, quais sejam:
•

os meios necessários ao funcionamento da entidade, que é um conceito mais
abrangente que o de goodwill, pois inclui também alguns ativos tangíveis, como
estoque, imóveis etc.;

•

os fatores intangíveis, que auxiliam na obtenção de lucros, tais como localização
estratégica, condições monopolisticas etc.
Nesse sentido, Ornelas (2000, p. 137) afirma que "fundo de comércio significa o valor

de toda a sociedade, incluindo o goodwill ou aviamento " A partir dessa afirmação, percebe-se
que o goodwill é um dos elementos formadores do fundo de comércio.

2.5 GOODWILL

Vários fatores intangíveis, como o nome, a localização, a eficiência no atendimento.

entre outros, levam a empresa a obter um valor acima daqueles registrados em
demonstrações contábeis.

suas
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De acordo com Nakamura (1990, p. 179):
Quando se diz que uma empresa possui goodwill, significa que o valor econômico
de seu patrimônio liquido supera seus ativos e passivos avaliados a preços de
mercado, e isso só ocorre quando ela possui algo intangível que lhe proporciona
condição de gerar "lucros acima do normal".

Schmidt e Santos (2002) explicam que o valor do goodwill está intimamente ligado a
outros intangíveis não identificáveis. Contudo, os seguintes fatores e condições podem
contribuir para o seu surgimento: know-how, propaganda eficiente, localização geográfica,
treinamento eficiente dos empregados, processos secretos de fabricação, prestigio e renome
do negócio, entre outros.
Catlett e Olson (1968 apud SCHMIDT E SANTOS, 2002) afirmam que o goodwill é
um beneficio ou vantagem na maneira como se comporta um negócio adquirido, além do
valor pelo qual ele seria vendido. Esse beneficio decorre da personalidade daquele que o
conduz, da localização da empresa, da reputação da empresa, ou de qualquer outra
circunstância incidental para o negócio que tende a torná-lo duradouro.
Com relação ao goodwill, de acordo com Monobe (1986, p. 44), - Pode-se dizer, que se
trata de um ativo intangível especial, distinto dos demais integrantes do seu grupo. Os menos
realizáveis dos ativos, segundo o prof. ludicibus, o mais intangível dos intangíveis". Monobe
ainda explica que o goodwill é diferente dos demais ativos identificáveis e separáveis que
podem ser transacionados individualmente. Isso ocorre porque a sua existência está vinculada
existência da firma, dela não podendo ser separada ou vendida.
Conforme Hendriksen e Breda (1999, p. 390), "0 principal exemplo de um intangível
que não possui usos alternativos, não é separável, e cujos beneficios são muito incertos, é o
goodwill".
Neiva (1999) corrobora essa afirmação quando diz que o goodwill difere em natureza
dos demais elementos que integram o valor da empresa, não podendo ser separado dos outros
ativos para efeito de venda. Para o autor, isso implica dizer que a determinação do goodwill
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geralmente envolve uma avaliação integral da empresa, não sendo possível avaliá-lo
separadamente, assim como pode ser feito para os demais ativos.
Martins (1972 apud WERNKE 2002, p. 90) registra que
O Goodwill é amplamente aceito como um ativo intangível que confere à empresa
um potencial de geração de resultados acima do normal ou da media. Esse potencial
está cm atitudes que podem vir do mercado (condições monopolisticas), dos clientes
(fidelidade acima do normal), da administração (capacidade gerencial superior da
média), de condições geográficas (localização privilegiada), enfim, do ambiente
externo em que se insere a empresa e das características próprias dc seu ambiente
interno. Assim, o goodwill pode ser considerado como um ativo de forma individual.
mas não deixa de relacionar-se com os outros, pois se as empresas e os outros ativos
não existissem, não haveria motivo para se falar em goodwill.

De acordo com Neiva (1999), existem certas características que distinguem o goodwill
dos outros ativos existentes na empresa. Essas características são as seguintes:
•

seu valor não pode ser relacionado aos custos que possam ter sido incorridos para sua

criação;
•

fatores intangíveis individuais, que podem contribuir para a sua formação, não podem
ser avaliados;

•

o goodwill pertence à empresa como um todo e, portanto. não existe como um valor
separado dos outros ativos. É uma parte inseparável da empresa, não podendo ser
vendida separadamente;

•

seu valor pode e deve flutuar por causa dos inúmeros fatores que o influenciam;

•

o goodwill não é utilizado ou consumido na produção de rendimentos;

•

o goodwill é um elemento de valor que pertence ao investidor ou proprietário de uma
empresa. Somente eles podem ter interesse ern determinar seu valor, mediante a
avaliação da empresa como um todo.
Mesmo com o reconhecimento do goodwill ocorrendo somente no processo de compra

e venda, é evidente que esse intangível está presente em toda a existência da empresa. 0 valor
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do goodwill, que pode ser verificado por meio da avaliação da entidade, muitas vezes atinge
proporções maiores do que o valor patrimonial da empresa.

2.5.1 Evolução Histórica do Goodwill

Goodwill vem sendo um tema bastante discutido na atualidade. Um dos motivos é o
fato de que, para se destacarem perante a concorrência, as empresas devem oferecer
diferenciais. Ou seja, melhor qualidade no atendimento, produtos mais bem elaborados,
funcionários bem capacitados, preocupação com o meio ambiente, entre outros fatores que
valorizam a organização. Porém, mesmo sendo um tema bastante atual, alguns registros
históricos demonstram que a preocupação com este intangível já vem ocorrendo há vários
séculos.
O quadro 1 traz um histórico do goodwill, que, de acordo com Schmidt e Santos
(2002), tinha como base inicialmente a terra, e posteriormente, o comércio e a indústria.
Atualmente, sua base consiste na informação, ou seja, no conhecimento aplicado ao trabalho
para criar valor.
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EVENTO E SIGNIFICADO
--]
Indícios na literatura da especialidade demonstram que o problem
da avaliação do goodwill é muito antigo e sua aplicação c
decisões judiciais existe há muito tempo. sendo que o primein
1571
Decisões judiciais
registro que se tem da utilização do termo data de 1571. Ess
primeiras avaliações referiam-se a terra (CATLE'rl' e Ot.soN,
1968:8).
O primeiro trabalho na area contábil publicado na The Accountant,
intitulado Goodwill, referia-se ao crescimento significativo d
1884
William I larris
goodwill com o surgimento das sociedadcs por ações (cm.I.Err
OLSON, 1968:38).
Primeiro trabalho sistemático tendo como tema central o goodwill
artigo publicado na revista The Accountant, relacionando
1891
Francis More
avaliação do goodwill. iniciando assim uma nova fase na su
mensuração (CARSBERG. 1966).
Publica em Londres Goodwill and its treatment in accounts
enfocando o assunto mais do ponto de vista do seu trabalh
contábil, ressaltando os perigos de contabilizá-lo, propondo
1897 Lawrence R. Dicksee imediata liquidação contra o patrimônio liquido nos casos em qu
ele obrigatoriamente tivesse que ser contabilizado e citando,
também, a necessidade da inclusão da remuneração dos acionista
no calculo (CARSBERG, 1966).
Introduz nova maneira de cálculo do goodwill, em sua obra Modern
accounting: its principles and some of its problems,
1909 I Ienry Rand Hatfield
Em seu trabalho, percebeu que o goodwill dependia do montante do
superlucros da entidade (CARSBERG,1966).
Apresenta o estudo Goodwill: its nature and how to value it, que so
constitui em um grande esforço para a evolução do tratament(
1914
Percy Dew Leake
contábil do goodwill, também publicado na The Accountan
CATLETT e OLSON, 1968, p. 39)
Em seu trabalho "Why purchased goodwill should be a amorlize
on systematic basis", ressalta ser o goodwill originado pet
1953
George T. Walker
apacidade de ganhos acima do normal em empreendimentos
similares (CATLErr e OLsON, 1968, p. 11)
Publica uma obra denominada Accounting: an analysis of its
problems, na qual cita o problema que envolve a mensuração d
1963
Maurice Moonitz
goodwill, em especial no que tange à capitalização de ganhos
futuros (CATLETT e OLSON, 1968, p. 17).
Em sua obra Accounting: evaluation and economic behavior,
Raymond J.
1966
autor destaca que o goodwill é um ativo do acionista e não d
Chambers
entidade (Catlett e Olson, 1968, p. 19)
Elaboram um trabalho que é considerado um marco no (Ism&
1968
Catlett e Olson
contábil do goodwill — publicado em 1968 pelo AICPA, sob o titulo
de Accounting for Goodwill.
Elabora tese de doutoramento e a apresenta na FEA-USP, com
1972
Eliseu Martins
Itítulo Contribuição à avaliação do ativo intangível, marco de
referência na literatura brasileira sobre o tema.
Quadro 1: Evolução histórica do goodwill
Fonte: Adaptada de Schmidt e Santos (2002, p. 39:42)
Ano

Autor
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As idéias relativas ao goodwill foram evoluindo de acordo com os avanços da
humanidade, principalmente na area econômica. Atualmente já existem alguns consensos
sobre os aspectos conceituais desse intangível. Porém, a sua dificuldade de mensuração e falta
de objetividade, entre outros aspectos, faz com que existam, ainda hoje, muitos estudos acerca
desse tema.

2.5.2 Classificações de Goodwill

Alguns autores classificam o goodwill em diferentes categorias, como forma de
facilitar sua identificação. Copyngton (1923 apud MARTINS, 1972) mostra a seguinte
classificação:

•

Goodwill Comercial: criado em função da entidade como um todo, independentemente
das pessoas;

•

Goodwill Pessoal: decorrente dos indivíduos que compõem a empresa;

•

Goodwill Profissional: desenvolvido por uma classe profissional que cria a imagem
que distingue a empresa perante a sociedade;

•

Goodwill Evanescente: relativo a produtos que estão na moda e que, portanto,
possuem curta duração;

•

Goodwill de Nome ou Marca Comercial: é decorrente do nome da empresa e de sua
reputação.

De acordo com Panton e Panton (1952 apud MARTINS, 1972), por sua vez, o
goodwill pode ser classificado da seguinte maneira:
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•

Goodwill Comercial: é decorrente de serviços colaterais , como, por exemplo:
vendedores capacitados, entregas em prazos convenientes, facilidade de crédito,
espaço físico apropriado para a execução de serviços de manutenção, qualidade do
produto em relação ao preço de venda, consumidores fiéis à marca etc.;

•

Goodwill Industrial: decorrente do pagamento de altos salários, baixa rotatividade de
funcionários, oportunidades internas para crescimento hierárquico, assistência médica,
entre outros, quando tais fatores contribuem para a boa imagem da empresa ou a
redução de custos de produção;

•

Goodwill Financeiro: decorre da atitude de investidores e instituições financeiras, em
função das condições que a empresa tem de honrar suas dividas, manter boa reputação
e captar recursos financeiros que lhe permitam adquirir matéria-prima em condições
privilegiadas em termos de qualidade e preço;

•

Goodwill Politico: surge em decorrência do born relacionamento com as esferas
governamentais.
Além das classificações já citadas, o goodwill pode, também, ser classificado como

objetivo ou subjetivo. 0 goodwill objetivo é aquele adquirido, decorrente de transações
comerciais e que, de acordo com Ornelas (2000), diz respeito a valores que não podem ser
identificados com os ativos adquiridos, caracterizados, normalmente, na forma de ágio. 0 seu
reconhecimento ocorre no momento da compra, sendo que é registrado contabilmente no
patrimônio da empresa que o adquire.
JA o goodwill subjetivo é aquele criado internamente na empresa. Ele pode ser
definido, conforme 1udicibus (1997 apud SCHMIDT e SANTOS, 2002), como a diferença
entre o valor subjetivo da entidade em determinado momento e o valor de aquisição dos
ativos. Esse goodwill não é registrado pela contabilidade, em virtude de certas dificuldades
acerca de sua identificação.
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Oliveira Neto (2000 apud WERNKE, 2002) afirma que não basta que a entidade
reconheça o goodwill adquirido; é necessário que sejam evidenciados os valores que são
adicionados à medida em que o empreendimento se desenvolve, isto é, o goodwill criado e
mantido.

2.5.3 Aspectos Contábeis do Goodwill

0 tratamento contábil do goodwill pode ser diferente de acordo corn o pais em que
este é contabilizado. Para Schmidt e Santos (2002), a maioria dos países contabilizam-no
como um ativo sujeito à amortização, ou baixam seu valor diretamente contra o patrimônio

liquido. Apenas em alguns países, como Suíça e Estados Unidos, é permitida sua
capitalização, sem que haja posteriormente sua amortização.
0 quadro a 2 evidencia os diferentes tratamentos contábeis do goodwill em alguns
países do mundo:

PANES/
Capitalizam o goodwill
Instituições
Sim
Africa do Sul
Sim
Alemanha
Australia
Sim prazo máximo de 20 anos
Brasil
Sim prazo máximo de 10 anos
Sim — prazo máximo de 40 anos
Canada
Sim
Espanha
Estados Unidos Sim — sem amortização
Filipinas
Sim — prazo máximo de 40 anos
Sim
França
Sim
Grécia
Sim
Holanda
Sim
Hong Kong
Sim
Inglaterra
Sim
I tália
Sim — prazo máximo de 5 anos
Japão
Sim
Nigéria
Sim
Quênia
Sim — prazo máximo de 20 anos
Suécia
Sim — sem amortização
Suíça
Tailândia
Sim
União Européia Sim
Quadro 2: Tratamento contibil do goodwill
Fonte: Schmidt e Santos (2002, p. 47)
-

—

Escrituram diretamente
contra reservas
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Mao
Sim
Sim
Sim

De acordo com Schmidt e Santos (2002, p. 47), "Os países onde o tratamento contábil
da amortização é adotado, em sua maioria, apenas estabelecem que a amortização deveria ser
baseada no critério da vida útil econômica do ativo." Apenas alguns países utilizam o período
máximo de amortização.
Um dos princípios seguidos pela contabilidade, com o intuito de garantir clareza e
transparência nas informações fornecidas aos usuários, é o do Custo Histórico com Base no
Valor. Nakamura (1990) explica que para que este principio seja respeitado, o goodwill só é
registrado quando adquirido, ou seja, quando se conhece o seu custo histórico. 0 goodwill
gerado pela empresa no decorrer de suas atividades não pode ser reconhecido contabilmente.
Cabe salientar, portanto, que a legislação brasileira apenas admite a contabilização do
goodwill adquirido, que ocorre em forma de ágio ou deságio sujeito it amortização.
O conceito de goodwill é conhecido nas normas brasileiras, por ágio na aquisiçito de
investimentos, que corresponde A diferença entre o valor pago e o valor contábil.
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proporcional ao patrimônio liquido adquirido na compra de um investimento que
será avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Tal ágio 6 registrado
separadamente do valor de equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras
individuais da investidora. (SCHMIDT E SANTOS, 2002, p. 56).

Os mesmos autores a firmam que, de acordo com as normas brasileiras, a amortização,
com base no fundamento econômico que originou o igio/desigio, é efetuada da seguinte
forma:
•

agio (deságio) relativo à diferença de valor de mercado dos bens do ativo da coligada e
controlada e o seu respectivo valor contábil deverão ser amortizados à medida que

esses ativos forem sendo realizados por depreciação, amortização, exaustão, ou baixa
por alienação ou perecimento do investimento
•

ágio (deságio) relativo à expectativa de resultado futuro deverá ser amortizado no
prazo e na extensão das projeções que o determinaram, ou pela baixa por alienação ou
perecimento do investimento, embora o prazo máximo não possa exceder 10 (dez)
anos, prazo este arbitrário em função da legislação atual.
Schmidt e Santos (2002) afirmam, ainda, que o ágio não identificado pelos

fundamentos econômicos deve ser reconhecido imediatamente como perda no resultado do
exercício. As razões de sua existência devem constar em nota explicativa. Por sua vez, o
deságio não justificado por tais fundamentos sera amortizado somente no caso de alienação ou
perecimento do investimento.
Para Wernke (2002, p. 101) "tal forma de agir pode prejudicar a tomada de decisões
do usuário das demonstrações contábeis, notadamente quando envolve fatores relacionados ao
goodwill". 0 autor cita ainda a afirmação de Oliveira Neto (2000), o qual diz que a existência
do goodwill subjetivo constitui a prova cabal de que certos valores ocultos da empresa são
significativamente importantes para não serem evidenciados, apesar de serem desprovidos de
objetividade.
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De acordo com Monobe (1986), existem alguns fatores que justificam o fato de o
goodwill não adquirido não ser contabilizado, a saber: a necessidade de se atender a
convenção do conservadorismo, a ausência de base para determinar o goodwill e o fato de a
contabilidade ser baseada no custo,
Monobe ainda informa que a mistura do goodwill adquirido com o não adquirido é
algo inevitável, principalmente pelo último não ser contabilizado. 0 autor registra, também,
que uma solução possível para a contrapartida do reconhecimento do goodwill não adquirido
seria a criação, no Patrimônio Liquido, de uma conta similar à Reserva de Reavaliação
(exemplo: Reserva Especial Goodwill não Adquirido).
0 fato é que, se o goodwill não adquirido não é reconhecido, os relatórios contábeis da
empresa não relatam sua real situação. Com isso, algumas decisões com relação à empresa
podem ser prejudicadas.

2.5.4 Mensuravao do Goodwill

Com relação ao goodwill, Figueiredo e Moura (2001 apud WERNKE 2002, p. 94)
afi rmam que "embora possa ser considerado um ativo e como tal possua suas características
essenciais, quais sejam, valor econômico, de propriedade da empresa e possibilidade de
geração de fluxos futuros de caixa, é de mensuração extremamente subjetiva e dificil."
Existem várias formas de mensuração. Dentre elas, destacam-se as baseadas em
fatores multiplicativos, valores residuais e superlucros.
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2.5.4.1 Avaliação Baseada no Lucro Liquido

e Fator Multiplicativo

Monobe (1986) informa que dentre os preconizadores dessa forma de avaliação
estavam Francis More, Lawrence R. Dicksee, Edwin Guthrie.
Alguns exemplos de mensuração do goodwill baseada no lucro liquido e fator
multiplicativo estão transcritas a seguir:

a) Lawrence R. Dicksee

Conforme Schmidt e Santos (2002, p. 52), "Este método de avaliação é um dos mais

antigos e está baseado no lucro liquido e em um fator multiplicativo." É calculado através da
seguinte fórmula:

G = (LL — RA — i . AT) . F

em que:
G

valor do goodwill

LL = lucro liquido
RA = remuneração da administração
i = taxa de juros aplicáveis ao capital imobilizado em ativos tangíveis
AT = ativos Tangíveis
F --= fator multiplicativo para obtenção do goodwil
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b) Método de Nova torque

Esse método não difere muito do anterior, exceto, de acordo com Monobe (1986), pelo
Lucro Liquido, que passa a ser a média dos últimos cinco anos. Sua formula algébrica é a
mesma utilizada no método Lawrence R. Dicksee.

2.5.4.2 Avaliação Baseada no Método Residual (Método de Hatfield)

0 precursor dos métodos residuais foi o método de Hatfield, que, de acordo com
Schmidt e Santos (2002), representou grande avanço a sua época. Sua avaliação consiste na
seguinte fórmula:

LL-RA
G—

AT

em que:
G = valor do goodwill
LL = lucro liquido

RA = remuneração da administração
AT = ativos intangíveis
j = taxa de capitalização dos lucros
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2.5.4.3 Método do Valor Atual dos Superlucros

Monobe (1986, p. 68) assevera que "Seu mais antigo defensor foi Percy D. Leake, cuja
forma de avaliação levava em conta o decréscimo gradativo dos super-lucros" O cálculo é
efetuado através da seguinte fórmula:

(LLt - RA - i.AT)
G—E

(1+r)

1=1

em que:
LLt = lucro liquido no momento t , que seria decrescente
r = taxa desconto atribuida aos superlucros
t = duração superlucros
RA = remuneração dos administradores
i = taxa de juros aplicável ao imobilizado tangível
k = limite de duração dos superlucros

2.5.4.4 Método de Custo de Reposição ou Custo Corrente

"Este é um dos métodos mais utilizados como aproximação do valor econômico"
(SCHMIDT e SANTOS, 2002, p. 54). É obtido pela seguinte fórmula:

n

(LLt - PLcc)

G—E
1

-

(1 +j)
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em que:
LLt --= lucro liquido no momento t
PLcc = patrimônio liquido a custos correntes
j = custo de oportunidade de investimento de igual risco
t = duração do lucro

2.5.4.5 Método do Valor Econômico

De acordo com Schmidt e Santos (2002), esse é o método de avaliação de ativos ideal,
porém, é de difícil implementação. Foi descrito por Martins (1972), através da seguinte
fórmula:

Rt

V

+x

Ai
D

t-i

(1+j)

em que:
Ai valor econômico do ativo
Vt — valor residual do ativo
j = custo de oportunidade de empreendimento de igual risco
Rt = resultado econômico produzido pelo ativo
n = horizonte do tempo
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2.5.4.6 Método do Valor de Realização

Esse método, de acordo com Monobe (1986, P. 78), "viola um maior número de
princípios e convenções contábeis geralmente aceitos que os métodos anteriormente citados. Conforme Iudicibus (1997 apud SCHMIDT e SANTOS, 2002), o método do valor

liquido de realização calcula a diferença entre o lucro projetado para os períodos futuros e o
valor do custo de oportunidade (risco zero), dividida pela taxa desejada de retorno (ou custo
de capital), de acordo com a seguinte fórmula:

L —(PL x R)
o

Ln - (13 1

x R)
n-I

+

G=
+j

em que:
PL patrimônio liquido e valores de realização
R = taxa de retorno de um investimento de risco zero
Ln lucro projetado
j = taxa de retorno desejada

2.5.4.7 Metodologia Proposta por Santos (2003)

De acordo com Santos (2003, p. 71), o goodwill da empresa pode ser calculado da
seguinte forma:

GOODWILL = Valor Econômico da Empresa — Ativos Revisados e Avaliados
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2.5.4.8 Mensuracão do Goodwill Objetivo

e do Goodwill Subjetivo

Edwards e Bell (2000 apud GONÇALVES, 2003), apresentam as formas algébricas
utilizadas para mensuracao do goodwill objetivo e subjetivo

a) Goodwill objetivo

GO = VME — E VMAi
em que:
GO = goodwill objetivo
VME = valor de mercado da empresa como um todo
VMAi = valor de mercado do ativo Ai

b) Goodwill subjetivo

GS = VSF E VMAi
-

em que:
GS = goodwill subjetivo
VSE = valor subjetivo da empresa corno um todo (o valor esperado dos beneficios futuros
de todos os seus ativos)
VMAi

—

valor de mercado do ativo Ai
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2.5.5 Mensuração do Goodwill e o Processo de Avaliação de Empresas

Muitas empresas são negociadas por valor maior do que aquele registrado na
contabilidade. Isso acontece porque a empresa é formada também por elementos intangiveis,
ao quais não raramente são retratados nos balanços patrimoniais. Porém, esses elementos
podem possuir valor maior do que os próprios tangíveis registrados nas demonstrações
contábeis.
Diante do exposto, verifica-se que, além do valor patrimonial, é importante que nas
informações contábeis das organizações estejam evidenciados os seus intangíveis criados.
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3 ESTUDO DE CASO DA EMPRESA ALPHA LTDA.

Este capitulo apresenta o caso da empresa Alpha Ltda., sua apresentação, avaliação
econômico-financeira e, por fim, o cálculo do valor do seu goodwill, para que a evolução
desse intangível seja analisada.

3.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

Atuando no setor de prestação de serviços desde 27 de fevereiro de 1975, a empresa
Alpha Ltda. é referência em prestação de serviços de limpeza no sul do pais std constituída
sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada.
Sediada em Florianópolis e com filiais em Porto Alegre e Curitiba, presta serviços em
centenas de cidades no sul do Brasil, estando presente através de bases regionais nos
principais municípios dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A empresa desenvolveu um sistema de gestão de qualidade que retrata a busca
continua de soluções para a satisfação plena de seus clientes. Seguindo as tendências do
mercado, está freqüentemente investindo em novas tecnologias, para assegurar a excelência
de suas ações.

3.2 PATRIMÔNIO DA EMPRESA

Para a avaliação da empresa é necessário dispor de informações sobre sua situação
patrimonial.
Os dados apresentados a seguir foram extraídos dos demonstrativos contábeis da
empresa Alpha Ltda., referentes aos anos de 2001, 2002 e 2003.
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Cabe ressaltar que, para fins do cálculo do goodwill da empresa, os Balanços
Patrimoniais foram eventualmente ajustados, excluindo-se os ativos diferidos.

Tabela 1: Bens e direitos da empresa Alpha Ltda
DESCRIÇÃO

CIRCULANTE

VALOR (145 Mil)
2003

2002

2001

8.851

7.347

5.611

Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras
Contas a Receber — Clientes
Estoques
Impostos a Recuperar
Adiantamentos Diversos
Outros Créditos

558

395

5.910
267
1.050
533
533

4.359
251
1.538

477
300
3.017
270
1.046

803

501

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

1.024

338

672

Créditos com Empresas Ligadas
Investimentos por Incentivos Fiscais
Depósitos Judiciais
Consórcios
Outros Créditos

277

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado

8
17

24
1
61 18
12

776

767

706

151
625

145
622

108
598

TOTAL DOS BENS E DIREITOS
10.651
Fonte: Balanço Patrimonial da Empresa Alpha Ltda.

8.452

6.989

1

716
10
20

1
312
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Tabela 2: Obrigações da empresa Alpha Ltda
VALOR (RS Mil)

DESCRIÇÃO

2003

2002

2001

CIRCULANTE

4.213

4.192

3.036

Empréstimos c Financiamentos
Fornecedores
Salários a Pagar
Obrigações Sociais e Fiscais
Obrigações Trabalhistas
Outras Obrigações
Contribuição Social
Provisão para Imposto de Renda

750
181
1.095
2.180

-

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

1.101

Empréstimos e Financiamentos
Contribuição Social s/ Lucro Diferido
Imposto de Renda s/ Lucro Diferido

1.025

7
-

40
990
1.162
1.525
6
133
336

329
776
965
701
104
66
95

4.192

3.036

96

50

5.314
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES
Fonte: Balanço Patrimonial da Empresa Alpha Ltda.

3.3 VALOR DA EMPRESA

Um dos métodos utilizados para a avaliação de empresas é o calculo da sua capacidade
de gerar resultados futuros, que pode ser verificado a partir da elaboração do Fluxo de Caixa
Descontado da empresa.
Para Almeida e Straiotto (2002, apud GONÇALVES, 2003), o método do Fluxo de
Caixa Descontado procura evidenciar o valor do dinheiro no tempo, por meio da geração de
caixa futuro da empresa a valores presentes. 0 autor ressalta que, com a utilização desse
método, são evidenciados a capacidade de competitividade atual da empresa e o seu goodwill
criado internamente. 0 Fluxo de Caixa Descontado é um dos métodos mais utilizados nos
processos de avaliação de empresas.
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Portanto, para que o goodwill da empresa Alpha Ltda seja calculado e analisado, antes
faz-se necessária a elaboração do seu Fluxo de Caixa Descontado.

3.3.1 Projeção do Fluxo de Caixa da Empresa

Foram projetados três fluxos de caixa da empresa Alpha Ltda. 0 primeiro tem como
referência as demonstrações encerradas em 31.12.2001, o segundo, em 31.12.2002, e o
terceiro, em 31.12.2003.
A taxa de desconto adotada nas projeções, que, para efeito do presente caso.
representa o custo dos capitais aplicados na empresa, foi a média do CDB (pré-fixado 30 dias)
do dia 12.05.2005 (www.gazeta.com.br), e corresponde a 17,29% ao ano. Cabe salientar que
essa taxa foi utilizada nas três projeções elaboradas, para melhor possibilitar a
comparabilidade.
Projetou-se, a partir dos anos de referência, um aumento de 3% sobre a receita do

período, e 2% com relação à despesa. Foi considerada uma perpetuidade dos valores
projetados, em que as receitas e despesas continuariam as mesmas por período indeterminado.
Cabe salientar que o percentual da despesa foi considerado menor do que o da receita.
levando-se em consideração os ganhos de eficiência esperados para os próximos períodos.
Tais percentuais foram definidos em caráter ilustrativo.
0 imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro liquido foram calculados com
base no lucro real, que é a forma de tributação adotada pela empresa.
Quanto aos investimentos, para a realização dos cálculos, foi adotado o mesmo valor
da quota de depreciação, representando a reposição de ativos pelo desgaste natural.
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Tabela 3: Fluxo de caixa projetado da empresa Alpha Ltda. (referência 31.12.2001)
ALPHA LTDA.
FLUXO DE CAIXA LIVRE DESCONTADO
DATA REFERÊNCIA: 31.12.2001
VALORES (EM R$ MIL)
CONTAS

2002

2003

25.029
(1.755)

25.780
(1.807)

26.553
(1.861)

26.553
(1.861)

23.274
(19.722)

23.973
(20.116)

24.692
(20.518)

24.692
(20.518)

3.552

3.857

4.174

4.174

(3.769)

(3.844)

(3.920)

(3.920)

(217)

13

254

254

(2)
(1)

(40)
(23)

(40)
(23)

(217)

10

191

191

Depreciação
Baixas do Ativo Imobilizado

127
36

127
36

127
36

1 17
36

Fluxo Livre Antes Investimentos

(54)

173

354

354

Investimentos

(127)

(127)

(127)

(127)

FLUXO DE CAIXA LIVRE

(181)

46

227

227

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

39

165

954

FLUXO DE CAIXA DESC. ACUMULADO
Fonte: A autora, baseada em Santos (2002, p. 55)

39

204

1.158

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Venda de Serviços
Deduções da Receita
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
Custo dos Serviços Prestados
LUCRO BRUTO
DESPESAS (REC.) OPERACIONAIS
Despesas Gerais e Administrativas
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS

REF. 2001

(-) Provisão p/ Imposto de Renda
(-) Provisão p/ Contribuição Social
RESULTADO DO PERÍODO

PERPET.
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Tabela 4: Fluxo de caixa projetado da empresa Alpha Ltda (referência 31.12.2002)
ALPHA LTDA
FLUXO DE CAIXA LIVRE DESCONTADO
DATA REFERÊNCIA: 31.12.2002
VALORES (EM R$ MIL)
CONTAS

2003

2004

32.364
(2.392)

33.335
(2.464)

34.335
(2.538)

34.335
(2.538)

29.972
(25.926)

30.871
(26.445)

31.797
(26.974)

31.797
(26.974)

4.046

4.426

4.823

4.823

(2.729)

(2.784)

(2.840)

(2.840)

LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS

1.317

1.642

1983

1983

(-) Provisão p/ Imposto de Renda
(-) Provisão p/ Contribuição Social

(305)
(119)

(387)
(148)

(471)
(178)

(471)
(178)

RESULTADO 1)0 PERÍODO

893

1.107

1.334

1.334

1)epreciação
Baixas do Ativo Imobilizado

114
96

114
96

114
96

114
96

Fluxo Livre Antes Investimentos

1.103

1.317

1.544

1.544

Investimentos

(114)

(114)

(114)

(114)

989

1.203

1.430

1.430

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

1.026

1.039

6.012

FLUXO DE CAIXA DESC. ACUMULADO
Fonte: A autora, baseada em Santos (2002, p. 55)

1.026

2.065

8.077

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Venda dc Serviços
Deduçõ'es da Receita
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custo dos Serviços Prestados
LUCRO BRUTO
DESPESAS (REC.) OPERACIONAIS
Despesas Gerais e Administrativas

FLUXO DE CAIXA LIVRE

REF. 2002

PERPET.
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Tabela 5: Fluxo de caixa projetado da empresa Alpha Ltda (referência 31.12.2003)
ALPHA LTDA.
FLUXO DE CAIXA LIVRE DESCONTADO
DATA REFERÊNCIA: 31.12.2003
VALORES (EM R$ MIL)
PERPET.

2004

2005

36.387
(2.739)

37.479
(2.821)

38.603
(2.906)

38.603
(2.906)

33.648
(29.666)

34.658
(30.259)

35.697
(30.864)

35.697
(30.864)

3.982

4.399

4.833

4.833

(2.192)

(2.236)

(2.281)

(2.281)

LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS

1.790

2.163

2.552

2 .552

(-) Provisão p/ Imposto de Renda
(-) Provisão p/ Contribuição Social

(424)
(161)

(516)
(194)

(614)
(230)

(614)
(230)

RESULTADO DO PERÍODO

1.205

1.453

1.708

1.708

113
11

113
11

113
11

113
11

Fluxo Livre Antes Investimentos

1.329

1.577

1.832

1.832

Investimentos

(113)

(113)

(113)

(113)

FLUXO DE CAIXA LIVRE

1./16

1.464

1.719

1.719

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

1.248

1.250

7. 22 7

FLUXO DE CAIXA DESC. ACUMULADO
Fonte: A autora, baseada em Santos (2002, p. 55)

1.248

2.498

9.725

CONTAS

REF. 2003

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Venda de Serviços
Deduções da Receita
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
Custo dos Serviços Prestados
LUCRO BRUTO
DESPESAS (REC.) OPERACIONAIS
Despesas Gerais c Administrativas

Depreciação
Baixas do Ativo Imobilizado
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3.3.2 Valor Econômico da Empresa

0 valor econômico da empresa foi obtido considerando-se o valor do fluxo de caixa

descontado, calculado anteriormente , acrescido dos ativos financeiros, estoques e também dos
ativos não operacionais.

Tabela 6: Valor econômico da empresa Alpha Ltda em diferentes períodos
VALOR ECONÔMICO DA EMPRESA ALPHA LTDA.
(EM RS MIL)
31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

Valor do Fluxo de Caixa Descontado

1.158

8.077

9.725

(+) Valor dos Ativos Financeiros e Estoques
Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras
Contas a Receber - clientes
Estoques
Impostos a Recuperar
Adiantamentos Diversos
Outros Créditos
Créditos com Empresas ligadas
Investimentos por Incentivos Fiscais
Depósitos Judiciais
Outros Créditos (longo prazo)

6.265
477
300
3.017
270
1.046
501
74
1
617
17

7.677
395
4.359
252
1.538

9.865
558

1
312
17

5.910
267
1.050
533
533
277
1
716
20

108
108

145
145

151
151

7.531

15.899

19.741

DATA REFERENCIA

(+) Valor dos Ativos Não Operacionais
Investimentos
= VALOR ECONÔMICO DA EMPRESA

803

Fonte: A autora, baseada em Santos (2003, p. 71)

Pode-se observar, com base na tabela 6, os seguintes valores:
•

o valor econômico da empresa Alpha Ltda. em 31.12.2001 foi de R$ 7.531.000,00.,

•

o valor econômico da empresa Alpha Ltda em 31.12.2002 foi de R$ 15.899.000,00:

•

o valor econômico da empresa Alpha Ltda em 31.12.2003 foi de R$ 19.741.000,00.
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3.3.3 Valor do Goodwill da Empresa

Para o cálculo do goodwill da empresa Alpha, foi utilizada a metodologia proposta por
Santos (2003), que é a seguinte:

VALOR ECONOMIC° DA EMPRESA

(-)

ATIVOS REVISADOS E AVALIADOS

=

GOODWILL

Quadro 3: Cálculo do Goodwill
Fonte: Adaptada de Santos (2003, P. 71)

Os cálculos a seguir foram efetuados corn base em três diferentes datas de referência
(31.12.2001, 31.12.2002 e 31.12.2003), para que se possa proceder à análise da evolução do

goodwill em cada período.

Ta bela 7: Calculo do goodwill da empresa Alpha Ltda. em diferentes períodos

ALPHA LTDA
DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO GOODWILL
(EM RS Mil)
DATA REFERÊNCIA
31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003
Valor Econômico da Empresa
(-) Total de Bens e Direitos

= GOODWILL
Fonte: A autora, baseada em Santos (2003)

7.531

15.899

19.741

6.989

8.452

10.651

542

7.447

9.090

Pode-se observar, por meio da tabela 7, que:
•

o valor do goodwill da empresa Alpha Ltda., com base na data de referência
31.12.2001, foi de R$ 542.000,00;
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•

o valor do goodwill da empresa Alpha Ltda.. com base na data de referência
31.12.2002, foi de R$ 7.477.000.00;

•

o valor do goodwill da empresa Alpha Ltda., com base na data de referência
31.12.2003, foi de R$ 9.090.000,00.

3.4 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO GOODWILL DA EMPRESA

Concernente ao objetivo principal deste trabalho, a análise da evolução do

goodwill da empresa Alpha Ltda.contempla os anos de 2001, 2002 e 2003.

Tabela 8: Análise da evolução do goodwill na empresa Alpha Ltda
ALPHA LTDA.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO GOODWILL DA EMPRESA
(EM R$ Mil)
DATA REFERÊNCIA

2001 2002 2003

VALOR DO GOODWILL DA EMPRESA 542 7.447 9.090
EVOLUÇÃO DO GOODWILL (%)
Fonte: A autora

1.274% 22%

Por meio da Tabela 8 verifica-se que houve crescimento no valor do goodwill da

empresa Alpha em todos os períodos verificados. 0 crescimento foi bastante significativo,
principalmente no período entre 2001 e 2002, em que o valor desse intangível aumentou em

R$ 6.905.000,00, o que representa 1.274%.
Dentre os motivos que podem ter colaborado para tal crescimento, pode-se destacar o
aumento da receita bruta da empresa, que cresceu, entre 2001 e 2002, cerca de 29%, e
aproximadamente 12% entre 2002 e 2003.
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O valor do goodwill da empresa Alpha, em 2001, representava aproximadamente 7%
dos seus bens e direitos. Já em 2002, este ativo passa a representar cerca de 46%, mantendo o
mesmo percentual em 2003.
Percebe-se, portanto, uma evolução com relação ao goodwill da empresa durante os

períodos analisados, que passou a representar aproximadamente 50% do patrimônio. Sendo
assim, grande parte dos bens e direitos da empresa Alpha é composta de ativos intangíveis
criados e, como se percebe nas demonstrações contábeis, estes não são reconhecidos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, muitas empresas, quando avaliadas, apresentam valor superior àqueles
retratados em suas demonstrações contábeis. Isso se deve ao fato de a contabilidade não
reconhecer os ativos intangíveis criados internamente.
As dificuldades com relação A identificação e mensuração dos ativos intangíveis
criados são argumentos utilizados para que não ocorra o seu reconhecimento contábil. Porém,
mesmo com um grau de subjetividade bastante elevado, os intangíveis criados, dentre eles o
goodwill, formado por fatores como a eficiência na administração da empresa e a capacitação
dos funcionários, proporcionam A empresa maior valor e vantagens com relação aos seus
concorrentes.
Para fins de tomada de decisão, tanto os investidores, quanto os administradores das
empresas, necessitam de informações completas. Sendo assim, apenas a utilização das
demonstrações contábeis não é suficiente, pois estas não refletem o valor total da empresa.
necessário também que os ativos intangíveis sejam evidenciados e mensurados.
Conforme demonstrado, é possível efetuar a mensuração dos ativos intangíveis da
empresa, contemplando todas as peculiaridades apresentadas por esses elementos.
Quanto A pesquisa efetuada, verificou-se que os objetivos propostos foram alcançados.
Foi efetuada a mensuração do goodwill da empresa Alpha Ltda. em períodos distintos, e logo
após, procedeu-se à análise da evolução desse intangível na empresa durante os períodos
verificados.
possível perceber, por meio dos resultados alcançados com a pesquisa, que
atualmente o ativo intangível da Empresa Alpha representa grande parte do seu patrimônio.
Sendo assim, cabe ressaltar que esses elementos possuem elevada importância em relação ao
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desempenho apresentado pela

empresa, e, portanto, não convem que

sua existência seja

ignorada.
Recomenda-se, para eventuais estudos futuros, que seja ressaltada a importância do
reconhecimento contábil dos ativos intangíveis, já que esses elementos representam um
-gs-ande valor para as empresas na atualidade.
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