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TOBIAS, Márcio. O Marketing e a Criação de Valor para o Acionista. São

Paulo: EAESP/FGV, 2002. 90 p. (Dissertação de Mestrado apresentada ao

Curso de Mestrado Profissional em Administração de Empresas da

EAESP/FGV).

Resumo: A forma como a teoria de marketing tem tratado a questão da criação

de valor para o acionista sob uma perspectiva histórica e contemporânea.

Aborda os principais métodos financeiros de apuração de valor ao acionista.

Aponta o elo interdisciplinar entre marketing e finanças que possibilita

relacionar e identificar a contribuição de marketing para a criação de valor para

o acionista.
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1 CAPíTULO - DELIMITAÇÃO DA ÁREA TEMÁTICA

1.1 Introdução

o foco tradicional do marketing baseava-se, em grande medida, no

pressuposto tácito de que o seu sucesso mercadológico se traduziria

automaticamente em resultados positivos para a organização. Essa visão de

marketing, entretanto, não consegue precisar qual o impacto de suas ações na

geração de valor para a empresa e seus acionistas e, portanto, não abarca a

relação interdisciplinar marketing-finanças com a propriedade necessária

(SRIVASTAVA et aI, 1998, p. 2).
A importância dessa relação já era destacada por George S. DAY e

Liam FAHEY, em Valuing Marketing Strategies (1988): quando diziam que se o

marketing existia para impulsionar a renovação e o crescimento do negócio,

conseguir e reter clientes, por conseguinte, ele deveria também resultar em

superiores fluxos de caixa, que, ao fim e ao cabo, seriam o crítico pré-requisito

para aumentar o valor para o acionista.
Uma outra forma de se visualizar esse ângulo da teoria de marketing

nos foi proporcionada por Paul ANDERSON, em The Marketing Management-

Finance Interface (1979):

"Muito freqüentemente o marketing tende a focar em

crescimento de vendas e participação de mercado, e,

desse modo, geralmente falha em reconhecer o impacto

das decisões de marketing em variáveis como níveis de

inventário, necessidade de capital de giro, custo de

financiamentos, razão da dívida pelo capital, e preço das

ações. Assumir que esses fatores são puramente

responsabilidade de finanças é ser culpado de assumir

um tipo de miopia de marketing não menos danosa que a

miopia descrita por Levitt (1960)1".(ANDERSON, 1979, p.

326 "trad. por").

I LEVITT, T. Marketing Myopia. Harvard Business Review, Boston, vol. 38, p. 41-50, jul./ago. 1965.
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Percebe-se, atualmente, uma crescente necessidade de

aprofundamento dessa relação de causa e efeito entre as dimensões

mercadológica e financeira e exige-se, cada vez mais, que a visão de

marketing contemple o impacto das estratégias e atividades do marketing na

geração de valor. E, de outro modo, que finanças procure mensurar essas

atividades e estratégias com mais propriedade.

Há uma teoria de marketing que busca relacionar as atividades e

estratégias de marketing à sua geração de valor para a organização e para os

acionistas. Fundamental na construção dessa teoria são os trabalhos de

SRIVASTAVA et aI (1998 e 1999). De acordo com essa linha de estudo nota-se

que a influência do marketing, como disciplina e como função, só se justificaria

na medida em que se lograsse proceder a sua relação e ligação com a

dimensão financeira organizacional.

Há um crescente reconhecimento da importância da criação de valor

para o acionista como sendo o critério decisivo na avaliação de qualquer

estratégia corporativa. Apesar disso, pouca atenção tem sido dispensada sobre

como as estratégias de marketing impactam a criação de valor para o acionista,

haja vista a pouca literatura de marketing tratando da conexão entre essas

duas variáveis. De outro modo, concomitantemente, a literatura financeira tem,

via de regra, ignorado a contribuição das atividades de marketing para a

criação do valor para o acionista (SRIVASTAVA et ai, 1998, p. 3).

A ausência de um forte entendimento do relacionamento entre

marketing e finanças leva os profissionais de marketing - e toda a organização

_ a não identificarem o valor criado pelas suas atividades. A conseqüência

deste processo é que isto pode limitar o investimento em marketing e, mais

adiante, diminuir o seu papel na estratégia corporativa, o que, ao fim e ao cabo,

acabaria por restringir a habilidade da organização de criar valor

(SRIVASTAVA et ai, 1998, p. 3) .

De acordo com SRIVASTAVA et aI (1998), sob essa perspectiva,

então, torna-se fundamental que os profissionais de marketing continuamente

identifiquem e articulem mudanças nos pressupostos tácitos relativos ao campo

de atuação do marketing isto é, os pressupostos tradicionais de marketing

devem ser estendidos para incluir a interface marketing-finanças. Em particular,
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com relação ao movimento para adotar medidas de desempenho baseadas na

geração de valor para o acionista,

1.2 ObjetivoProposto

A proposta deste estudo é proceder a uma revisão bibliográfica

sobre a contribuição do marketing para a criação de valor para o acionista.

De forma resumida, o nosso objetivo poderia ser desdobrado nos

seguintes pontos:
1) Proceder a uma revisão bibliográfica com o intuito de analisar

como a teoria do marketing tem tratado a questão da criação

de valor ao acionista;
2) Apontar como parte da teoria de marketing começa a construir

uma linha de pensamento que intenta relacionar as suas

estratégias com a geração de valor ao acionista;

3) Revisar como a teoria financeira aborda a questão da

mensuração do valor ao acionista;

Far-se-á uma revisão bibliográfica, em um primeiro momento, sobre

como a questão da geração de valor vinha sendo abordada até os dias de hoje

pela literatura de marketing. Torna-se necessário, para o alcance do objetivo

exposto no parágrafo anterior, a compreensão das principais linhas de

pensamento teórico do marketing e a existência de uma visão do marketing

baseada numa perspectiva histórico-evolutiva.
Um estudo mais aprofundado sobre a literatura que começa a ser

construída com o intuito de aprofundar a interface entre marketing e finanças e

ligar de forma direta a contribuição do marketing à criação de valor para o

acionista será parte importante de nosso estudo.
A intenção é analisar quais têm sido os construtos do conhecimento

que norteiam os esforços para o estabelecimento de uma tentativa de tipificar

uma relação causal entre as duas variáveis em exame, a variável

independente, os ativos de marketing, e a variável dependente, a citada criação

de valor.
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Os ativos de marketing são, a princípio, a fonte primordial da geração

de valor do marketing, seja para o consumidor, seja para o acionista e,

pretende-se aqui, portanto, fazer uma revisão sobre a base conceitual na qual

se assenta esse conceito teórico fundamental para a visão emergente de

marketing.

Oferecem-se, como conseqüência, a partir deste ponto, as condições

para que se possa ter uma perspectiva comparativa entre a visão tradicional do

marketing e a visão emergente do marketing, com o intuito de tentar visualizar

como, a priori, se inter-relacionam, se adicionam e se complementam estas

duas linhas de pensamento.

Far-se-á uma abordagem que buscará abranger os principais

métodos financeiros tradicionais que também são usados como medidores de

desempenho da geração de valor organizacional, apesar da crescente

importância e aceitação da criação de valor ao acionista como sendo o critério

mais apropriado para a avaliação de iniciativas estratégicas corporativas.

Uma análise comparativa entre os métodos de criação de valor

abordados será necessária e, mais que isso, na medida do possível, através da

literatura existente será delineada qual é a relação fundamental entre os ativos

de marketing e o valor gerado ao acionista.
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2 CAPíTULO - O MARKETING TRADICIONAL

2.1 Teoria de Marketing

Em Marketing Theory, Jagdish N. SHETH et ai (1988) procederam a

uma revisão teórica com o intuito de clarear a diferenciação e o entendimento

das principais linhas de pensamento construídas sobre a teoria do marketing.

Elaborou-se uma forma de compreensão e classificação das principais

correntes de pensamento do marketing através de uma matriz classificatória do

tipo 2 x 2. Os critérios chaves para a diferenciação teórica eram, primeiro, as

suas dimensões interativas e não-interativas e, segundo, as suas perspectivas

econômicas e não-econômicas.

A dimensão interativa ou não-interativa diz respeito à incorporação

ou não do conceito de balanceamento de poder entre os vendedores e os

compradores no mercado. As escolas teóricas não-interativas acreditavam que

não havia um balanceamento do poder entre as duas partes do processo e que

uma das partes tinha condições de impor a outra sua vontade na negociação.

Acreditava-se que, via de regra, o produtor tinha o maior poder. Ao contrário,

as escolas teóricas interativas acreditavam que havia um balanceamento de

poder entre a oferta, a procura e a distribuição e, portanto, haveria a

necessidade de negociação constante entre as partes envolvidas no processo

de trocas (SHETH et aI, 1988, p.19).

No que concerne à dimensão econômica ou não-econômica da

matriz, temos que as escolas econômicas compreendiam o marketing como

uma ciência de objetivo econômico enquanto que as não econômicas

consideravam que o fenômeno do marketing não poderia ser explicado através

de uma análise puramente econômica (SHETH et ai, 1988, p. 21).

O Quadro 2.1, mostra a matriz elaborada por Jagdish N. SHETH et ai

(1988).



12

Quadro 2.1 Classificação das Escolas de Marketing

Perspectiva Não Perspectiva

Interativa Interativa

Comum Institucional
Perspectiva

Funcional Funcionalista
Econômica

Regional Gerencial

Dinâmica
Perspectiva Comportamental

Organizacional
Não Ativista

Sistemas
Econômica Macromarketing

Intermediação Social

Fonte: (SHETH et ai 1988, p. 20, "trad. por").

De acordo com SHETH et ai (1988), as escolas de marketing

baseadas em uma perspectiva não-interativa tiveram uma atuação bastante

marcante nos primórdios do pensamento de marketing e tiveram um certo

renascimento entre alguns teoristas de marketing nas décadas de 60 e 70. À

medida que o foco no consumidor passou a se cristalizar como essencial na

ação do marketing esta linha de pensamento se reduziu. Afinal, ao assumir-se

que existe um desbalanceamento do poder entre os atores transacionais,

quase que naturalmente o foco do marketing se desloca para a persuasão do

consumidor final e para a venda agressiva e, reconhecidamente, esta

concepção de marketing está em declínio atualmente. (SHETH et ai 1988, p.

21).

Em Organizational Buying Behavior, Thomas V. BONOMA et ai

(1978) resumem a distinção entre as perspectivas interativas e não-interativas

de marketing e colocaram que o comportamento de qualquer tipo não pode ser

analisado ou explicado independentemente do contexto no qual ele ocorre.

As explicações de marketing devem levar em consideração a

estrutura contextual da interação sob consideração, pois o marketing é uma

atividade social e os estudiosos deveriam adotar uma perspectiva social para a

análise do marketing (BONOMA et ai, 1978, p. 53, "trad. por").

No que tange à outra dimensão da teoria do marketing, a econômica,

temos que a sua criação foi a resultante do fato de que alguns pensadores do

marketing adotaram uma forte perspectiva econômica subjacente à concepção
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de marketing. Nesta visão, pressupõe-se que os atores de marketing, ao fim e

ao cabo, sempre objetivam maximizar resultados econômicos em suas ações.

Esta frase de Jagdish N. SHETH et ai, em Marketing Theory (1988) nos

proporcionam uma boa descrição do que vem a ser escola econômica do

marketing:

"...0 objetivo do sistema de marketing é o preenchimento

das necessidades básicas do consumo, com produtores,

membros de canal, e consumidores lutando para

desenvolver suas respectivas funções da maneira mais

eficientemente possível com o intuito de maximizar o seu

lucro" (SHETH et ai, 1988, p. 22, "trad por").

De acordo com SHETH et ai (1988), inversamente, a corrente teórica

não econômica do marketing acreditava que o marketing era um processo

social amplo com implicações muito mais complexas do que as puramente

econômicas, abrangendo, desse modo, questões de cunho psicológico,

antropológico e social. De acordo com esta teoria, a imensa complexidade do

marketing não poderia ser resumida a uma simples equação econômica e,

portanto, ela demandava uma investigação ampla de todas as possíveis

variáveis intangíveis que influenciavam os atores de marketing.

Jagdish N. SHETH et ai (1988), ao compararem as escolas não-

econômicas e econômicas de pensamento mercadológico sintetizaram as suas

principais diferenças (SHETH et ai, 1988, p. 22, "trad por"):

1) Pressupõe-se que os produtores lutem por sobrevivência e

estabilidade no longo prazo ao invés de maximizar o seu

retorno financeiro de curto prazo;

2) O comportamento do consumidor é percebido mais como o

resultado das complexas motivações psicológicas e da pressão

social, do que através do simples uso de uma renda finita para

satisfazer suas ilimitadas necessidades e desejos;

3) A estrutura do canal de distribuição é vista mais como o

resultado da interposição de poder, conflitos e regras do canal

do que de forças econômicas eficientes.

O objetivo deste estudo, a análise da contribuição do marketing para

a geração do valor ao acionista, remete-nos a ter a atenção voltada para o
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estudo das escolas econômicas e interativas do pensamento de marketing. A

explicação para isso é que a escola econômica têm relação direta com o nosso

objetivo de focar o valor gerado ao acionista e a interativa devido ao fato de

que parece haver, hoje, um consenso a respeito da existência da interatividade

entre os agentes de marketing. Deter-nos-emos no estudo das escolas

econômicas e interativas de marketing, a saber, a funcional, a institucional e a
gerencial.

2.2 Teorias Econômico-Interativas de Marketing

2.2.1 A Escola Institucional

A teoria institucional surgiu na década de 1910 em decorrência da

necessidade de se compreender a estrutura dos custos de transação dos

canais de distribuição. Havia uma sensação crescente, na época, de que os

intermediários do canal de distribuição não agregavam valor à distribuição e

isso causava à população em geral um aumento insuportável dos preços

(SHETH efal, 1988, p. 74).

O método usado por um grupo de profissionais de marketing na

análise desta problemática foi de cunho eminentemente econômico, mais

especificamente, pela fundamentação das explicações através das eficiências

econômicas das estruturas dos canais. Esse tipo de abordagem desenvolveu

uma nova forma de se visualizar o marketing naquela época.

Wroe ALDERSON, em Facfors Governing fhe Developmenf ot

Markefing Channels (1954) escreveu:

"...intermediários surgem no processo de trocas porque

eles podem aumentar a eficiência do processo. A

justificativa para o intermediário reside numa habilidade

específica em uma série de atividades e, em particular, no

debulhamento1 dos produtos. O princípio da discrepância

de volumes explica porque os sucessivos estágios do

I Por debulhamento entende-se, nesse estudo, a diminuição do tamanho dos lotes ofertados desde o
produtor, passando pelo atacado e pelo varejo até o consumidor final.
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marketing são operados por entidades independentes"

(ALDERSON 1954, p.13, "trad. por").

De acordo com SHETH (1988), a partir dos anos 70, a escola

institucional de pensamento entrou em estagnação. A principal razão para o

seu declínio foi a emergência da chamada escola dinâmica organizacional, que

se apropriou dos fundamentos criados pela escola institucional e acrescentou a

eles uma orientação comportamental. Como claramente refletido nos trabalhos

de BUCKLlN (1965) e MALLEN (1973), a escola institucional baseava-se

fortemente em conceitos econômicos de eficiência, com quase nenhuma

atenção dada às variáveis comportamentais que poderiam contribuir para o

entendimento da estrutura e desempenho do canal.

2.2.2 A Escola Funcional

A escola teórica funcional foi, em grande medida, criada por uma só

pessoa, Wroe Alderson. O fundamento de sua conceitualização residia na

essencial importância do processo de trocas e na heterogeneidade da oferta e

da demanda. Havia, nesse construto teórico, três elementos fundamentais: os

comportamentos, as expectativas e a formação de grupos de interesse no

mercado.

O trabalho desenvolvido por Shelby D. HUNT ef ai Alderson's

General Theory of Markefing: A Formalizafion (1981) tentou homogeneizar e

integrar o trabalho de Alderson através da formalização de sua teoria. Estes

autores articularam as principais proposições da teoria de Wroe Alderson

(HUNT et ai, 1981, p. 267-272):

1) "Marketing é a troca que ocorre entre grupos de consumidores

e grupos de produtores" (p. 268);

2) "A família é um dos dois principais sistemas de organização do

comportamento no marketing" (p. 268);

3) "A empresa é o segundo sistema de organização do

comportamento no marketing" (p. 268-269);
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4) "Dada a heterogeneidade da demanda e da oferta, o propósito

fundamental do marketing é efetuar trocas e casar os

segmentos da demanda com os segmentos de oferta" (p. 270);

5) "O terceiro sistema de organização do comportamento no

marketing é o canal de distribuição" (p. 270);

6) "Dada a heterogeneidade da demanda e da oferta, sem os

requisitos institucionais para efetuar o debulhamento dos

produtos e as transformações necessárias para possibilitar o

casamento entre os segmentos da demanda com os

segmentos da oferta, o processo de marketing levará recursos

agrupados em seu estado natural e trará produtos sem sentido

às mãos dos consumidores" (p. 271).

Uma generalização ampla acerca da escola funcionalista é que a

formação de seus pesquisadores, via de regra, era em economia. E, por isso,

eles tendiam a ver o marketing através de uma perspectiva sistêmica onde os

processos econômicos trabalhavam numa base interdependente (SHETH et aI,

1988, p. 86).

2.2.3 A Escola Gerencial

Esta escola surgiu nas décadas de 40 e 50 a partir de uma tentativa

de aproximação entre a teoria econômica e a teoria de marketing. O objetivo

inicial dos seus pensadores era a tradução das abstratas teorias econômicas

para o mundo prático dos negócios (SHETH, 1988, p. 24).

Joel DEAN (1951) em seu clássico livro, Managerial Economics,

claramente articulou a visão dominante dessa escola de pensamento:

"O objetivo deste livro é mostrar como a análise

econômica pode ser usada na formulação de políticas de

negócios. Este é, desse modo, o ponto de partida da

principal linha dos escritos econômicos sobre a teoria da

firma, muitos dos quais são muito simples em seus

pressupostos e muito complicados para o
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desenvolvimento lógico de seu uso gerencial" (DEAN,

1951, p. 7, "trad por").

Entretanto, a real essência dessa escola de pensamento surgiu nas

décadas de 50 e 60 pela influência de autores como Ted Levitt, Neil Borden e

Wendell Smith e Philip Kotler (SHETH et aI, 1988, p. 25). Os conceitos centrais

desta teoria são contemporâneos nossos, tais como, marketing estratégico,

marketing operacional, mix de marketing, ciclo de vida de produto e

segmentação de mercado".

De acordo com SHETH et aI (1988), talvez pela simplicidade de seus

conceitos, ou, talvez pela alta praticabilidade de sua linha de pensamento, esta

escola teórica adquiriu uma extrema popularidade e força que perdura até os

dias de hoje. E, inclusive se confunde, hoje a escola gerencial de marketing

com a teoria do marketing.

Philip Kotler, reconhecidamente, é um dos expoentes da escola

gerencial de marketing e traz em sua obra uma mudança profunda na

concepção do marketing em relação às perspectivas de marketing de cunho

não interativas".

Philip KOTLER, em seu livro Marketing Management: Analysis,

Planning, Implementation, and Control (2000), declara ver o marketing da

seguinte forma:

"Eu vejo marketing como a arte e ciência de escolher

segmentos de mercado e a respectiva obtenção,

manutenção e aumento desses clientes através da

criação, entrega e comunicação de um valor superior para

o cliente" (KOTLER, 2000, p. 8, "trad. por").

A definição citada por KOTLER (2000) abrange o caráter interativo

da teoria de marketing ao destacar a necessidade de criação de valor e

interação com o cliente como parte do foco principal do marketing.

Para KOTLER (2000) uma organização voltada para o marketing é

aquela que se origina da necessidade do consumidor. Interessante ressaltar

que essa conceituação de marketing traz uma grande mudança na forma de se

2 Não nos deteremos na definição de cada um desses conceitos da escola gerencial de marketing em
virtude de fugir ao escopo de nosso estudo.
3 Ibidem. p. 12.
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compreender o marketing, se a comparamos, por exemplo, aos conceitos não-

interativos de orientação para:

1) A produção - os clientes" tenderão a preferir produtos em larga

escala e a preços baixos;

2) O produto - os clientes irão preferir aqueles produtos que

oferecem a maior qualidade, desempenho e características

inovadoras;

3) A venda - que traz a idéia de que os clientes, se deixados

sozinhos, não irão comprar uma quantidade suficiente de

produtos e a organização deve, desse modo, fazer um

agressivo esforço de venda e promoção de seus produtos.

Philip KOTLER (2000), no livro citado anteriormente, quando coloca,

de forma clara, a importância da satisfação da necessidade do cliente em

primeiro plano diz que essa necessidade efetiva seria satisfeita não somente

através do produto em si, mas, também, em seu bojo, por toda uma série de

coisas tangíveis ou intangíveis associadas com a sua criação, sua entrega e

seu consumo.

De acordo com KOTLER (2000), ao se identificar a necessidade do

consumidor, proceder a segmentação de mercado, escolher o mercado alvo,

de forma correta, cria-se valor para o consumidor. Este valor depende também

do grau de diferenciação deste conjunto abrangente de coisas que compõe o

produto em relação à concorrência. Esta criação de valor para o consumidor e

a sua posterior satisfação se reverterá automaticamente em lucro para a

empresa. O lucro, para KOTLER (2000) é a medida de criação de valor ao

acionista na visão de KOTLER (2000).

O tratamento dado à questão da criação de valor para o acionista é

abordado e explicitado por Philip KOTLER (2000) em sua definição sobre a

natureza do marketing, na qual ele afirma que a construção da sua teoria do

marketing se baseia em quatro pilares básicos: segmentação de mercado,

necessidade do consumidor, marketing integrado e lucratividade.

4 Considerar-se-á, para os fins deste trabalho, consumidor e cliente como sinônimos, apesar de que se
pode alegar haver distinção conceitual entre ambos.
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A relação entre o marketing e o lucro na visão de Philip KOTLER

(2000) está ilustrado na figura 2.1:

Figura 2.1 Fluxo do Marketing

Segmento Necessidade Marketing
do

Alvo Consumidor lnteqrado

Fonte: (KOTLER, 2000, p. 6, "trad. por")

o fundamental propósito do conceito de marketing é ajudar as

organizações a conseguir os seus objetivos. No caso de organizações

privadas, o objetivo principal é ter lucro. Organizações privadas não deveriam

almejar o lucro por si só, mas, sim, almejar criar um valor superior para o

consumidor, pois, assim, a lucratividade será uma conseqüência. Uma

companhia faz dinheiro satisfazendo a necessidade do consumidor melhor do

que seus concorrentes (KOTLER, 2000, p. 23).

A relação da escola gerencial de marketing com a criação de valor

para o acionista pode ser melhor compreendida pela análise das obras de

Richard P. BAGOlll et ai (Org.), em Marketing Management (1998) e Warren

J. KEEGAN, em Global Marketing Management (1998).

Para BAGOZZI et ai (Org.) (1998), a medida de desempenho

financeiro, ou, em outras palavras, a criação de valor para o acionista inclui

vários indicadores financeiros como a margem bruta, o lucro, a lucratividade

das vendas, o retorno sobre o capital e o retorno sobre o investimento. Em sua

opinião, não existe uma regra pré-definida de mensuração financeira da

atividade de marketing e a decisão sobre qual é o melhor indicador irá variar de

acordo com as condições específicas de cada organização.

BAGOlll et ai (Org.) (1998), entretanto, reconhecem que todas as

possíveis medidas de desempenho, descritas acima, são referentes a um

desempenho de curto prazo, e, portanto, oferecem um valor limitado de

análise. Como conseqüência, os autores sugerem o uso da comparação do



indicador escolhido com outros períodos passados, assim como com o

planejado, para a aferição do resultado, Além disso, os referidos autores

recomendam o uso do benchmark como uma medida da apuração do resultado

do marketing. Em suas próprias palavras:

uÉ útil comparar as medidas (de desempenho) através do

tempo e em comparação com os padrões da concorrência

e dos líderes do setor no qual a organização se insere"

(BAGOZZI et ai (Org.), 1998, p. 709, "trad por").

Portanto, ao invés de definir claramente uma referência objetiva

geral que expressasse a relação entre marketing e finanças, BAGOZZI et ai

(Org.) (1998) optaram por apresentar um modelo de ajuda à análise

organizacional. Tal modelo, denominado Modelo Estratégico do Lucro, tem a

função de auxiliar as organizações a decidir qual seria o método mais

adequado para sua situação específica. O modelo criado está na figura 2.2:

Figura 2.2 O Modelo Estratégico do Lucro

Administração do
Capital

Administração da
Margem

Margem Bruta
Lucro Líquido/Vendas Líquidas

Giro do Ativo
Vendas Liquidas/ Ativo Total x

Retorno s/ Ativo
Lucro Liquido/Ativo Total

x Administração
Financeira

Taxa de A lavancagem
Ativo Total/Giro Líquido

Adm inistração do
Retorno

Retorno s/ Investimento
Lucro Líquido/Giro Liquido

Fonte: BAGOZZI et ai (Org.), 1998, p. 709, "trad por"

Para outro expoente da escola gerencial da teoria econômico-

interativa do marketing, Warren J. KEEGAN, em Global Marketing Management

(1998) o lucro é apenas um em meio a outros fins essenciais da teoria de

marketing:

20
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"Uma das tarefas da administração de marketing é fazer o

lucro, que é a origem dos fundos para o reinvestimento no

negócio e para remunerar os acionistas e a

administração. Desta forma, o lucro é ainda uma medida

crítica de sucesso do marketing, mas não é um fim em si

mesmo. O objetivo do marketing é criar valor para os

públicos de interesse, e o público de interesse chave é o

consumidor" (KEEGAN, 1998, p. 4).

Depreende-se, portanto, dos exemplos citados, que a teoria

econômico-interativa do marketing reconhece, portanto, o fim econômico como

um dos objetivos do marketing. A escola gerencial do marketing, a mais

contemporânea e difundida de suas três escolas, como exposto anteriormente,

também o faz, entretanto, usualmente tendo como referência medidas

contábeis de mensuração de desempenho financeiro como, por exemplo, o

lucro, ou outros indicadores de natureza contábil.

A perspectiva de maximização dos resultados econômicos dos

agentes de marketing subjacente à teoria econômica do marketing é o que

define esta teoria de marketing como nosso objeto de estudo. Isto é, se o

objetivo deste estudo é analisar a contribuição do marketing para a criação de

valor para o acionista é por que, implicitamente, crê-se que o acionista busca

maximizar o seu retorno econômico e, sob essa perspectiva, seria natural

supor que não só o acionista, mas todos os agentes também tenham tal

motivação.

Corrobora, essa escolha o fato de que há uma corrente recente da

teoria econômico-interativa de marketing, cujo um dos expoentes é

SRIVASTAVA et aI (1998 e 1999), que incorpora o fluxo de caixa como a

medida de aferição do alcance econômico último do marketing, isto é, como

medida da criação do valor para o acionista. Esta linha de pensamento é um

dos focos de análise deste estudo por propor uma abordagem que tenta

identificar a contribuição do marketing para a criação do valor ao acionista

através da tipificação de uma relação causal entre as estratégias de marketing

e o fluxo de caixa gerado.

Esta visão de marketing tem suscitado súbito interesse porque tenta

definir e transportar toda a atuação do marketing organizacional para um
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conjunto de ativos específicos, de um lado, e, de outro, lograr utilizar medidas

financeiras de longo prazo como medida de geração de valor ao acionista.

Objetiva-se, com isso, estabelecer as bases iniciais, ao menos, para que se

intente estabelecer uma relação causal entre as variáveis de marketing e de

finanças.

Esta escola de pensamento contribui sobremaneira, portanto, para a

compreensão e o alcance do objetivo deste estudo, qual seja, a contribuição do

marketing para a criação de valor para o acionista, como nenhuma outra logrou

fazer.

2.3 O Escopo do Marketing - Uma Perspectiva Cronológica

De acordo com HUNT (1983) pode-se afirmar, com boa dose de

segurança, que desde o início do marketing, enquanto campo do

conhecimento, estabeleceu-se um debate vigoroso sobre, afinal, o que é o

marketing, quais os seus propósitos, o seu campo de atuação e, além disso,

qual a sua distinção em relação aos outros campos do conhecimento.

Há um reconhecimento público da própria American Markefing

Associafon, em 1973, onde se assume explicitamente a dificuldade de se

definir com precisão o marketing: "marketing não é de fácil definição. Ninguém

ainda foi capaz de formular uma clara e concisa definição que encontre uma

aceitação universal" (AMERICAN MARKETlNG ASSOCIA TlON, citado por

HUNT, 1983, p. 6, "trad. por").

A mesma American Markefing Associafion, em 1960, na ânsia de

clarear o objeto do marketing, definiu-o como sendo "o desempenho das

atividades de negócios que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao

consumidor ou utilizador" (AMERICAN MARKETlNG ASSOCIA TION, citado por

HUNT, 1983, p. 6, "trad. por").

Em 1965, a Ohio Sfafe Universify, definiu o marketing como sendo:

"O processo na sociedade pelo qual a estrutura da

demanda para bens econômicos e serviços é antecipada

ou abrangida e satisfeita através da concepção,

promoção, troca e distribuição física de bens e serviços"
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(OHIO STATE UNIVERSITY, citado por HUNT, 1983, p.

6, "trad. por").

Interessante notar que a definição da Ohio Sfafe Universify

deliberadamente omite a parte referente às "atividades de negócios" constante

na definição anterior da American Markefing Associafion. Essa omissão tem

por objetivo a indução ao leitor de que o marketing não deve se restringir

somente aos negócios, cujo fim último é a realização do lucro, mas, sim, deve

incluir todo o processo social como fazendo parte do seu campo de ação.

Kotler e Levy, em 1969, vieram a defender e reforçar a tendência

que se desenhava no sentido de se alargar cada vez mais as fronteiras do

marketing. Pela sua perspectiva o marketing deveria incluir também as

organizações não voltadas para a realização do lucro, aproximando-se, desse

modo, novamente de uma atuação socialmente abrangente (HUNT 1983, p. 6).

De forma muito sintética, pode-se dizer que a argumentação básica

usada por estes autores foi de que a observação empírica nos revela que todos

os tipos de organizações sociais também usam as mesmas ferramentas do mix

de marketing. Isto é, de forma explícita ou implícita, consciente ou inconsciente,

tanto as igrejas, quanto órgãos públicos e o governo e as organizações não

governamentais utilizam-se do marketing.

As palavras de Philip KOTLER e Sidney LEVY, em 1969, no Joumal

of Markefing a respeito do marketing social são bastante claras:

"A escolha a ser feita por aqueles que gerenciam

organizações não lucrativas não é se elas devem ou não

fazer marketing, dado que nenhuma organização pode

evitar o marketing. A escolha será entre fazê-lo bem ou

mal" (KOTLER. e LEVY, citado por HUNT, 1983, p. 6).

William Lazer, no Joumal of Markefing, em 1969, reforça essa linha

de pensamento: "O marketing deveria reconhecer as dimensões societais, isto

é, levar em conta as mudanças verificadas nas relações sociais" (LAZER,

citado por HUNT, 1983, p. 7).

A definição do que é o marketing social foi criada por Philip Kotler e

Gerald Zaltman, em 1971:

"A criação, implementação e controle de programas

calculados para influenciar a aceitabilidade das idéias
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sociais, envolvendo considerações de planejamento de

produto, preço, comunicação, distribuição e pesquisa de

marketing" (KOTLER e ZAL TMAN, citado por HUNT,

1983, p. 7).

A noção de marketing social difundiu-se e as questões relacionadas

ao papel do marketing em um macroambiente social assumiram uma posição

relevante na teoria de marketing.

Em 1971, Leslie Dawson, no Joumal of Marketing, disse "uma

abordagem do marketing real e de seu papel em relação aos problemas sociais

é, pelo menos, tão relevante quanto os aspectos técnicos de seu campo de

atuação" (DAWSON, citado por HUNT, 1983, p. 7.)

A controvérsia a respeito da natureza do marketing, no entanto, não

diminuiu e, ao contrário, continuou a haver muitas vozes a manifestar o seu

desconforto com essa alegada perda relativa de foco.

Uma linha de pensamento da qual um dos expoentes era David Luck

insistia que o marketing deveria se limitar somente àqueles processos de

negócio e atividades que resultavam em uma transação de mercado. A

argumentação se residia no fato de que, mesmo dentro destas fronteiras, o

marketing ainda teria um enorme escopo e essencial importância como teoria e

prática.

Segundo David LUCK (1969): "O marketing deve limitar-se às

atividades que resultam em transações de mercado" (LUCK, citado por HUNT,

1983, p. 8).

David J. Luck, e muitos outros, levantaram a voz para criticar essa

proliferação de definições e conceitos. Luck se referia a essa proliferação de

definições que começava a surgir no marketing como uma "selva semântica".

Este autor sugeria que essa "selva semântica" apresentava um desserviço aos

esforços dos profissionais de marketing para compreender com clareza os

fundamentos da disciplina (HUNT, 1983, p. 7).

Robert Bartels abordou a questão da perene controvérsia a respeito

da natureza do marketing e procurou sublinhar os aspectos perniciosos que tal

falta de foco conceitual poderiam acarretar. Os três principais pontos colocados

foram: primeiro, enfatiza-se a metodologia em detrimento da substância;

segundo, desenvolve-se uma literatura de marketing por demais eclética e
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abstrata e, terceiro, desvia-se a atenção dos pesquisadores e profissionais de

marketing de importantes problemas na área da distribuição física. Por fim,

concluía:

"Se o marketing é para ser olhado como abrangendo as

atividades econômicas e não-econômicas, talvez o

marketing, como foi concebido, reapareça em breve com

outro nome" (BARTELS, citado por HUNT, 1983, p. 8).

George FISK,no livro Marketing Systems: An /ntroductory Ana/ysis

(1967), buscou uma nova abordagem de marketing que se baseava,

primordialmente, na tentativa de construir, transpor e aplicar em marketing uma

série de modelos otimizadores para situações complexas e sofisticadas. O

ferramental básico dessa linha incluía modelos de programação linear e

dinâmica (HUNT, 1983. p. 13).

Nas próprias palavras de George FISK (1967):

"Nesta abordagem os objetivos, organização,

recursos e resultados do marketing são examinados para

determinar o quão eficiente e o quão efetivo o marketing

é. Restrições, incluindo a competição e o governo, são

também estudados porque eles também afetam tanto o

nível de eficiência quanto o tipo de efeitos obtidos" (FISK,

citado por HUNT, 1983, p. 8).

Philip Kotler, em 1972, elaborou um esquema em que buscava

classificar todo o construto do marketing, isto é, todas as esferas de ação do

marketing, quaisquer que fossem, poderiam ser classificadas usando os

conceitos micro, macro, normativo e positivo. O esquema propunha que todos

os fenômenos mercadológicos, os assuntos e os tópicos fossem classificados

usando-se três categorias dicotômicas: (1) setor com fim lucrativo ou não-

lucrativo, (2) micro ou macro-ambiente e (3) positivo ou normativo. Deter-nos-

emos, aqui, somente na análise do setor lucrativo dado o objetivo de nosso

trabalho. A denominação que foi dada a esse modelo foi Modelo Tridicotômico

(HUNT, 1983, P 9-14).
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A parte do modelo que se refere às organizações do setor lucrativo

está ilustrada na Tabela 2.1:

Tabela 2.1 O Modelo Tridicotômico do Marketing para o Setor Lucrativo

Positivo
MicroMicro

a) comportamento de compra do
consumidor

b) como as firmas determinam os
preços

c) como as firmas determinam os
produtos

d) como as firmas determinam a
promoção

e) como as firmas determinam os canais de
distribuição

f) estudo de casos de prática de
marketing

Macro
a) agregar padrões de

consumo
b) a abordagem institucional

do marketing
c) a abordagem comoditizada

do marketing
d) aspectos legais do

marketing
e) marketing comparativo
f) a eficiência dos sistemas de

marketing
g) se o pobre paga mais
h) se o marketing impulsiona

o crescimento econômico
i) relações de poder e conflito

nos canais de distribuição
j) se as funções de marketing

são universais
k) se marketing é do interesse

dos consumidores

Normativo

a) determinar o marketing mix
b) tomar decisões de preço
c) tomar decisões de produto
d) tomar decisões de promoção
e) tomar decisões de embalagem
f) tomar decisões de compra
g) tomar decisões internacionais de

marketing
h) organizar os departamentos de

marketing
i) controlar os esforços de

marketing
j) planejar a estratégia de marketing
k) aplicar a teoria de sistemas ao

marketing
I) gerenciar os estabelecimentos de varejo
m) gerenciar os atacadistas
n) implementar o conceito de marketing

Macro
a) como o marketing pode ser feito mais

eficiente
b) se os custos de distribuição são muito

altos
c) se advertising é socialmente desejável
d) se a soberania do consumidor é

desejável
e) se o pobre deve pagar mais
f) se as leis que regulam o marketing são

ideais
g) se os sistemas verticais de marketing

são desejáveis
h) se o marketing deveria ter

responsabilidade social

Fonte: HUNT, 1983, p.1O.
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No setor lucrativo incluíam-se as organizações cujo objetivo era o

lucro. No setor não lucrativo" incluíam-se todas as entidades cujo objetivo não

incluía a realização do lucro. Distinguia-se entre o micro e o macro marketing: o

micro referia-se às atividades de marketing das unidades individuais

(empresas, clientes ou famílias) e o macro referia-se a um maior nível de

agregação, como sistemas de marketing ou segmentos de consumidores.

O marketing positivo está intimamente relacionado com a

perspectiva de descrever, explicar, prever e entender as atividades e

estratégias de marketing. Isto é, seria a realidade do marketing. O marketing

normativo adota a perspectiva de tentar prever o que as organizações e os

indivíduos deveriam ser ou, de outro modo, que tipo de sistemas de marketing

a sociedade deveria ter na sua forma ideal (HUNT, 1983, p. 11).

Durante as últimas três décadas, a definição do conceito de

marketing tem mudado radicalmente. A crescente aceitação da abordagem

gerencial de marketing, e a sua própria evolução enquanto teoria, tem

deslocado paulatinamente o foco do marketing do produto, com base em

padrões e valores internos à organização, para o foco no consumidor, com

base na ótica do consumidor.

Ambas as perspectivas mencionadas acima são de uma perspectiva

econômica e ambas objetivavam o lucro, em última instância, mas divergiam

radicalmente na forma como alcançar esse objetivo. A escolas não-interativas

de marketing usavam a venda agressiva e a persuasão do consumidor como o

meio de se auferir o lucro, enquanto que a gerencial passava a incluir a

estratégia e o mix de marketing como forma de interação com o consumidor, ou

os 4 Ps, como eles se tornaram conhecidos: produto, preço, promoção e ponto.

A partir da década de 90, o conceito de estratégia de marketing

mudou o foco para o consumidor, e ampliou o seu contexto para uma

perspectiva macro-ambiental. Percebeu-se, que não é suficiente saber tudo do

cliente e não compreender o contexto ambiental no qual a organização se

insere. Por esta linha de pensamento o marketing precisa abranger, a um só

termo, a concorrência o governo, e as tendências macro-econômicas, sociais e

políticas.

5 A análise da Tabela do Modelo Tridicotômico para o setor não lucrativo não faz parte do escopo deste
estudo
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A evolução do marketing em anos recentes toma corpo e começa a

estruturar uma nova perspectiva evolutiva da definição do marketing conhecida

como estratégia de marketing voltada para o mercado.

Jean-Jacques LAMBIN, em Market-Driven Management (2000) tem

uma definição bastante descritiva sobre o que é o conceito de uma organização

voltada para o mercado:

"Uma organização voltada para o mercado é aquela que

desenfatiza os papéis funcionais dos departamentos de

marketing, e amplia a definição de mercado para todos os

atores-chave (e não somente ao cliente) e coloca que o

desenvolvimento de relações com o cliente e com a

criação de valor ao consumidor é tarefa de todos na

organização" (LAMBIN, 2000, p. 64).

Nesse contexto, surge uma linha de pensamento de marketing, cujas

obras de SRIVASTAVA et ai (1998 e 1999) são um marco importante. Esta

abordagem define o objetivo do marketing, de forma clara, como a criação de

valor para o acionista. Além de considerar as questões da criação do valor ao

consumidor e da distribuição da função de marketing ao longo da organização

- e não em um departamento de marketing.

Assumir-se-á, neste estudo, como definição de marketing ideal a que

nos foi dada por Jean-Jacques LAMBIN (2000):

"Marketing é o processo social voltado para satisfazer as

necessidades e desejos das pessoas e organizações por

meio da troca livre e competitiva de produtos e serviços

que gerem valor para as partes envolvidas no processo."

(LAMBIN, 2000, p. 7)

A definição de LAMBIN (2000) é interessante porque abrange, a uma

só vez, o marketing transacional, o marketing social, a satisfação do

consumidor e a criação de valor para a organização. Enfim, em uma mesma

definição engloba-se a grande parte da evolução histórica do marketing

analisada neste estudo e o que é principal, faz-se uma referência clara à

criação de valor para ambas partes, tanto para o consumidor quanto para o

acionista.



29

Depreende-se, desta definição, que se não for criado valor para o

acionista não se completa o processo social do marketing. Isto é, para que o

processo do marketing seja pleno é necessário que se identifique a

contribuição do marketing para a criação de valor ao acionista. Este é o elo

conceitual entre a escola gerencial de marketing - da qual Jean-Jacques

Lambin é um dos expoentes - e a linha de estudo desenvolvida por

SRVISTAVA et ai (1998 e 1999).

Enquanto a primeira crê na criação de valor ao acionista como parte

fundamental do processo de marketing a segunda busca identificar e mensurar

a contribuição do marketing nesta criação de valor. Ou seja, elas se

complementam conceitualmente.

Sob este prisma, faz-se necessário, então, a identificação dessa

contribuição e é justamente neste ponto que se faz a ponte conceitual com a

linha de pensamento que busca identificar a contribuição de marketing para a

criação de valor para o acionista.

2.4 A Criação de Valor ao Acionista

2.4.1 Uma Perspectiva Histórica

Procedeu-se, nos tópicos anteriores, a uma análise da teoria do

marketing tanto conceitual quanto cronológica. A série de definições

sucessivas, a respeito do marketing, nos propicia uma boa compreensão da

origem evolutiva e da formação do marketing. Pode-se compreender a

construção teórica que busca definir o campo de atuação, a área temática, o

objeto e a função do marketing.

Um olhar atento às escolas de pensamento do marketing nos revela,

a princípio, a formação de uma teoria que apresenta uma movimentação

pendular entre uma sustentação conceitual de cunho econômico e uma de

cunho social, psicológico e antropológico.

Uma análise da perspectiva cronológica das definições de marketing

expostas, e de seu respectivo delineamento do escopo da disciplina, revela, ao
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longo do tempo, um contínuo alargamento do escopo do marketing.

Depreende-se, desta evolução, grosso modo, que desde o início, a construção

do marketing fundamenta-se em grande medida na existência de uma estrutura

da demanda, entre outros fatores, e, também nas ações efetivas destinadas à

sua satisfação. Subentende-se, tacitamente, que o casamento entre ambas

sela o sucesso do marketing.

Interessante notar que a despeito dessa abrangência conceitual e da

proliferação de perspectivas diferentes de visão do que é o marketing, como

reconhecido pela American Marketing Associetioo", e forte motivo de

controvérsia entre os estudiosos do marketing, não houve durante muito tempo,

nenhuma referência explícita à criação de valor ao acionista, seja na figura do

lucro, seja na forma de outra medida de mensuração de criação de valor.

Vista sob uma perspectiva histórico-evolutiva, a falta de explicitação

conceitual é reveladora da pouca atenção dada à dimensão financeira desde o

início da teoria do marketing e é, talvez, um importante elemento de

compreensão do porquê da pouca interdisciplinaridade existente entre ambas

as áreas do conhecimento até os dias de hoje.

A impressão que esta amostragem teórica tende a nos transmitir é

de que o marketing tacitamente assume um pressuposto de que a sua prática,

em certa medida, automaticamente, se reverterá em uma garantia de geração

de valor. Isto é, assume-se que o sucesso do produto no mercado é a chancela

de uma estratégia vitoriosa de marketing - e, pode não ser, pois o sucesso no

mercado não é necessariamente criador de valor ao acionista?

O fato de haver um consenso de que a prática de marketing, tomada

no seu todo, gera valor para empresa não justificaria, a princípio, a

desconsideração dessa perspectiva apuradora de valor para cada uma das

atividades de marketing tomadas isoladamente.

Um exemplo que talvez denote mais claramente a pouca relevância

da questão da geração de valor ao acionista na evolução do marketing é o fato

de não constar nenhuma referência a essa questão no Modelo Tridicotômico

ilustrado na Tabela 2.1.

6 Ibidem. p. 22.
7 No Tópico 2.4.2 apresentamos a diferenciação entre estratégia e valor na visão de George DAY, em
Marketing Driven Strategy: Processes for Creating Value (1990).
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A finalidade de Philip Kotler quando apresentou o modelo, em 1972,

na American Marketing Association, era, justamente, a de classificar à

exaustão todo o fenômeno de marketing e, sem dúvida, este modelo foi um

marco na teoria do marketing dos anos 70 e 80 e um grande centro de atenção

e debate sobre a natureza do marketing. A despeito disso, apesar de

classificar, num primeiro momento, 41 questões fundamentais do marketing,

em nenhum momento foi considerado qualquer medida de desempenho

financeiro, ou, de aferição do valor criado para o acionista.

Por outro lado, há que se reconhecer que as escolas econômicas de

marketing, ao menos na teoria, consideram o lucro um objetivo. Entretanto, às

vezes, a impressão que se tem é de que ele é apenas mais um em meio a

outros tantos objetivos estratégicos e operacionais de marketing e não "o"

objetivo principal.

Philip KOTLER, em seu livro Marketing Managemenf: Analysis,

Planning, Implementation, and Control (2000), reconhece a importância da

dimensão financeira para a teoria do marketing, mas a restringe à figura do

lucro. Sob outro aspecto, reconhece-se a busca do lucro como um dos

objetivos fundamentais do marketing, mas, e isso é importante ressaltar, ao

lado de outros objetivos tais como a segmentação de mercado, necessidade do

consumidor, marketing ínteqrado". Nesse ponto a sua posição é muito

semelhante à adotada por Warren KEEGAN 9(1998).

Richard P. BAGOZZI et ai (Org.), em Marketing Management (1998),

vêem a questão da dimensão financeira da atividade do marketing como

multifacetada e relativa 10. Estes autores consideram que não há uma única

medida criteriosa de apuração do resultado das atividades e estratégias de

marketing, mas, sim, vários indicadores para várias situações diferentes. A

dificuldade em se atingir a interface marketing-finanças com precisão leva os

autores a recomendarem uma prática de benchmark e um modelo de ajuda

para a tomada de decisão de qual seria o melhor indicador financeiro para cada

situação específica. Enfim, percebe-se a dificuldade em se estabelecer a

conexão interdisciplinar entre marketing e finanças.

8 Ibidem. p. 18.
9 Ibidem. p. 19.
10 Ibidem p. 19.
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Depreende-se do exposto que a escola econômico-interativa de

marketing reconhece a figura do lucro, entre outros indicadores financeiros

contábeis de curto prazo, em seus pressupostos teóricos. A geração de valor

ao acionista é compreendida como resolvida em grande medida a partir da

questão da lucratividade. Entretanto, convém ressaltar, que há uma certa

ambigüidade na definição do lucro como o fim maior a ser percebido - como

demonstram os três parágrafos anteriores.

A teoria econômico-interativa de marketing somente muito

rencentemente, principalmente através dos trabalhos de SRIVASTAVA et ai

(1998 e 1999), começa a abordar a questão do valor para o acionista sob o

prisma do fluxo de caixa11, que crescentemente ganha a aceitação como

medida essencial de apuração de valor ao acionista.

Vale ressaltar, sob um outro ângulo, que finanças, por sua vez,

também, em grande medida, historicamente não têm logrado um diálogo

facilitador e integrativo com a teoria de marketing. E, nesse ínterim, destaca-se

a incapacidade de finanças lidar com a intangibilidade. Por fim, grande parte

dos ativos intangível acaba por ser excluída das demonstrações financeiras

tradicionais e de sua apuração de valor. Como os ativos de marketing são

geralmente intangíveis instalam-se as bases para a dificuldade de integração

interdisciplinar.

O olhar histórico nos revela, portanto, que há numerosas definições

sobre o que é marketing e também sobre qual é a sua função nas organizações

e em geral nelas não se estressa a importância do seu impacto na geração de

valor ao acionista. Não que a criação de valor não ocorra, pois o marketing é a

ferramenta primordial de criação de valor nas empresas, porém, há, via de

regra, uma pressuposição básica de que ela será automática à satisfação do

consumidor e ao sucesso do produto no mercado. Nota-se, nesse ponto, que

embora não formalizados, esses pressupostos básicos condicionam e

restringem ambas a teoria e a prática.

II Sequentia. p. 60.
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2.4.2 As Estratégias de Marketing e a Criação do Valor ao Acionista

Destacamos, no tópico anterior, como a teoria do marketing tem

confiado nas suas estratégias e atividades como meio de geração de valor e,

além disso, como ela tem assumido que o sucesso do produto no mercado e a

satisfação do consumidor se converterão automaticamente em resultados

financeiros positivos.

Procederemos, agora, a uma análise conceitual e comparativa entre

os conceitos de estratégia e de valor.

De acordo com George S. DAY, em Marketing Driven Strategy:

Processes for Creating Value, (1990) o critério definitivo para se avaliar o

sucesso de uma estratégia é a sua capacidade de criar e sustentar uma

vantagem competitiva. O autor procura através dessa definição separar o

sucesso no mercado da criação da vantagem competitiva. Isto é, se uma

estratégia tem sucesso no mercado, mas não é uma fonte de vantagem

competitiva ela não gera valor para a organização. Se não tem sucesso no

mercado, tampouco o cria também. "Uma estratégia saudável deve ter ambos

os ingredientes (sucesso no mercado e criação de vantagem competitiva) e ser

avaliada pela sua capacidade de satisfazer ambos os critérios" (DAY, 1990, p.

347).

Peter DRUCKER (1988) reforça essa idéia e, inclusive, relativiza a

importância dos indicadores financeiros:

"Nem a quantidade produzida, nem os lucros, constituem

em si mesmos, uma medida adequada do desempenho

da gerência e do empreendimento. Posição de mercado,

inovação, produtividade, desenvolvimento de pessoal,

qualidade, resultados financeiros, todos são cruciais para

o desempenho de uma empresa e, certamente para a sua

sobrevivência" (DRUCKER, 1988, p. 67).

Para George DAY (1990), embora a análise de valor para o acionista

e as análises de estratégia baseadas em evidências de vantagens competitiva,

tratem ostensivamente da mesma coisa - a identificação das melhores

alternativas de estratégia - elas não são sinônimos nem equivalentes.
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Para George DAY (1990), na verdade, elas diferem nitidamente em

quase todos os atributos. Elas não só empregam concepções diferentes de

valor, mas também falam a grupos de referência diferentes, pertencem a

mercados diferentes, usam níveis de análise diferentes, são dirigidas a

variáveis de decisão diferentes e enfatizam medidas diferentes. Em resumo,

elas vêm o propósito da estratégia de forma diferente. A Tabela 2.2 compara as

duas perspectivas, a estratégica e a de valor:

Tabela 2.2 Perspectiva Estratégica X Perspectiva de Valor

Análise da Estratégia
Análise de Valor para o

Acionista

Propósito da

Estratégia

Estabelecer um valor

superior para o cliente

e/ou conseguir o custo

mais baixo

Maximizar o retorno aos

acionistas

Acionistas ou seus
Grupo de Referência Clientes e concorrentes

procuradores

Insumos (recursos e

qualificações) e resultados
Receitas, custos,

Variáveis para intermediários (por
investimentos e estrutura

Decisão exemplo, participação de

mercado e custos
de capital

relativos)

Unidade de negócios, Empresa e unidade de

Nível de Análise segmentos de produto e negócios (centros de

de mercado investimentos)

Percepção dos benefícios

pelos cientes, Preços das ações, valor

Base de Medição
comparação com os presente líquido do fluxo

concorrentes, análise de de caixa, relações

custos, julgamentos da mercado/contábil

gerência

Fonte: DAY, 1990, p. 348, "trad. por".
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Há várias maneiras de estratégias de sucesso não se refletirem em

criação de valor ao acionista. Por exemplo, uma organização que tenha um

grande aumento de participação de mercado, em decorrência de uma política

agressiva de precificação e vendas, pode, como conseqüência da redução nos

preços, ter uma queda acentuada na sua margem bruta (preço bruto - custo) e

lucro. Seja a medida de apuração da criação do valor ao acionista o lucro ou o

fluxo de caixa, certamente, ela refletirá uma piora de desempenho. O sucesso

estratégico não criará valor, ao contrário, destruirá valor.

Estamos diante, então, de uma abordagem que compara as duas

perspectivas de sucesso, implícitas e explícitas, para a avaliação da prática de

marketing. Uma análise sobre a Tabela 2.2, a princípio, poderia concluir que a

distância conceitual entre as duas disciplinas seria bastante acentuada. Apesar

de estressar a dicotomia entre as duas abordagens, DAY (1988) nos oferece

um modelo que, de acordo com o autor, resolveria essa questão conceitual.

O referido modelo, denominado Modelo de Análise de Valor, é

basicamente estatístico e, resumidamente, trabalha com o cálculo de três tipos

de erro:

1) O erro que resulta da aceitação de uma alternativa que deveria

ser rejeitada;

2) O erro que resulta da rejeição de uma alternativa que deveria ter

sido aceita;

3) O erro que acontece quando o problema é mal especificado.

A proposta de DAY (1988) é de que esses erros têm uma

contrapartida bem definida no processo estratégico do marketing, explicitada a

seguir:

1) Supervalorização da alternativa de estratégia, aumentando a

probabilidade da escolha da alternativa errada;

2) Subvalorização da alternativa e rejeição de uma estratégia

saudável;

3) Deixar de aproveitar o potencial de valor, por nem mesmo

analisar a melhor alternativa.

O escopo de nosso estudo não irá abranger se esse modelo exposto

aqui tem aplicabilidade prática e conceitual como método de avaliação de
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estratégias de marketing, mas sim abordar a diferenciação entre esses dois

conceitos.

Se confrontarmos a constatação de que as estratégias de marketing

assumem um pressuposto tácito de resultados financeiros na teoria tradicional

de marketing, com o fato de que, a priori, a vantagem competitiva no mercado

não se traduz automaticamente em valor para o acionista, como argumenta

George DAY (1988), chegamos a uma importante e interessante constatação

teórica: o pressuposto tácito de criação de valor automática ao sucesso no

mercado e à satisfação do consumidor não se assenta sobre uma base teórica

sustentável.

Esse cruzamento conceitual entre as teorias estudadas acaba por

colocar em questionamento pressupostos básicos assumidos por autores

expoentes da escola gerencial e econômico-interativa de marketing expostos

neste trabalho, tais como KOTLER (2000), KEEGAN (1998) e BAGOZZI et ai

(Org.) (1998).
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3 CAPíTULO - A VISÃO EMERGENTE DO MARKETING

3.1 Conceituação Teórico-Comparativa

A análise evolutiva da teoria de marketing, feita neste trabalho, pôde

constatar a dificuldade em se estabelecer uma estrutura conceitual que possa

unir a perspectiva de marketing com a financeira, especialmente no que tange

à criação de valor ao acionista.

O que definimos como sendo uma visão emergente de marketing,

neste estudo, é uma incipiente linha de pensamento que tenta, ao que nos

conta, pela primeira vez, tentar estabelecer uma estrutura conceitual que

possibilite um maior diálogo entre as duas áreas do conhecimento. Convém

ressaltar que o termo "emergente" é usado aqui sem qualquer conotação de

valor, mas, sim, apenas para caracterizar a sua perspectiva temporal mais

recente.

Referências fundamentais, nessa nova perspectiva, são os trabalhos

de SRIVASTAVA et ai (1998 e 1999). Neste estudo os autores tentam construir

uma estrutura conceitual integrada, que abranja em seu conjunto a relação

entre marketing e finanças, assim como as implicações dessa

interdisciplinaridade para a teoria e a prática do marketing.

É importante ressaltar que, de acordo com SRIVASTAVA et ai

(1998), esses novos pressupostos sobre o relacionamento entre finanças e

marketing não vêm tomar o lugar dos pressupostos tradicionais, ao contrário,

eles vêm para os incorporar e os adicionar (SRIVASTAVA et ai, 1998, p. 2).

Os pressupostos tradicionais e os novos pressupostos a respeito do

marketing estão sumarizados na Tabela 3.1.
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Pressupostos Tradicionais Pressupostos Emergentes

Propósito do marketing

Criar valor para os

consumidores; vencer no

mercado

Criar e administrar ativos de

marketing para gerar valor ao

acionista

Resultados positivos do

Relação entre marketing e produto no mercado

finanças traduzidos em resultados

financeiros

A interface marketing-finanças

deve ser administrada

sistematicamente

Perspectiva sobre

consumidores e canais

o objeto das ações de

marketing

Um ativo relacional que deve

ser cultivado e alavancado

Impute para a análise do

marketing

Entendimento do mercado e

da organização

Conseqüências financeiras

das decisões de marketing

Concepção de ativos
Específicos à organização Resultado das relações entre

a organização e o ambiente

Tomadores de decisão de

marketing: interno

Principalmente profissionais

de marketing, outros se

necessário

Todos administradores,

independente de função ou

cargo

externo

Marketing Stakeholders: Consumidores, concorrência,

canais, governo

Acionistas, investidores

potenciais

o que é medido

Resultados do produto,

percepções do consumidor,

canais e concorrência

Resultados financeiros,

configuração dos ativos de

marketing

Medidas operacionais

Volume de vendas,

participação de mercado,

satisfação do consumidor,

retorno sobre as vendas,

ativos e capital

Valor presente líquido do fluxo

de caixa, valor ao acionista

Fonte: (SRIVASTAVA et ai, 1998, p. 2, "trad. por").

Há uma mudança profunda na forma de se entender o marketing

quando se considera, por exemplo, que o consumidor ou os outros parceiros do

canal de distribuição não são apenas objetos da atuação do marketing, mas

sim ativos que a organização possui. Essa forma de conceituação coloca sob o

controle da organização tais ativos e cria as bases concretas para que possa

haver um maior controle, mensuração e otimização do marketing nas

organizações, em primeiro lugar, e abre a possibilidade de sua valorização
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financeira posterior, em segundo lugar. Facilita, com isso, um diálogo mais

próximo com finanças.

A base conceitual desta teoria está na visão de que a fonte original

de geração de valor ao consumidor e ao acionista são os ativos de marketing.

Desse modo, o foco da ação do marketing tem que ser sobre os ativos de

marketing, no sentido de desenvolvê-los e alavancá-Ios.

Se na teoria tradicional de marketing, o objeto da ação do marketing

era os consumidores finais e o canal, nesta linha de pensamento este objeto se

desloca para a criação de valor para o acionista. Ao se definir claramente o

objetivo de marketing como sendo a criação de valor ao acionista há uma

mudança radical de perspectiva com relação a dois pontos fundamentais.

Primeiro, esta forma de se visualizar o marketing elimina uma certa

dubiedade existente na teoria tradicional do marketing com relação a qual é o

seu fim último, se a satisfação do consumidor final, ou a geração de valor ao

acionista. Como colocado na explanação da escola gerencial de marketing,

autores como KOTLER (2000) e KEEGAN (1998)1 definem a dimensão

financeira como sendo "um" dos objetivos últimos do marketing. E não "o"

objetivo final.

Segundo, elimina-se, por conseqüência, o pressuposto tácito da

criação automática de valor para o acionista de estratégias mercadológicas de

sucesso, seja este sucesso baseado na obtenção da satisfação do consumidor,

seja ele baseado em outras métricas, tais como participação de mercado,

volume de vendas, métricas contábeis, etc ...

A definição clara do valor presente líquido do fluxo de caixa como

sendo a única medida de apuração de valor ao acionista e, portanto, a única

medida de aferição das estratégias de marketing, unifica o conceito e acaba

com uma imensa variedade de indicadores para a aferição da atividade do

marketing. Vale lembrar, por exemplo, que BAGOZZI et ai (1998) chegaram a

elaborar um modelo, chamado Modelo Estratégico do Lucro, com a finalidade

de auxiliar as organizações a decidir qual seria o indicador financeiro mais

adequado para cada situação específica de marketinq".

I Ibidem. p. 18 e 19.
2 Ibidem. p. 19.
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George DAY e Liam FAHEY (1988) falam sobre a crescente

importância das novas medidas de desempenho organizacional que são

diretamente ligadas ao valor para o acionista:

"Administradores de diversificadas organizações estão

rapidamente reajustando suas medidas de desempenho,

como, por exemplo, participação de mercado,

crescimento em vendas, retorno sobre o investimento,

pelas abordagens que avaliam estratégias de marketing

pelas suas habilidades de aumentar o valor para o

acionista" (DAY e FAHEY, 1988, p. 45, "trad. por").

3.1.1 O Redesenho do Escopo do Marketing

A comparação entre a delimitação da área de atuação do marketing

nos revela que há uma grande diferença conceitual entre o escopo tradicional

de marketing e o delineamento do campo de atuação do marketing pela teoria

emergente de marketing.

A teoria emergente de marketing assume como pressuposto básico

que as únicas fontes de geração de valor são os processos organizacionais

que tenham a capacidade de gerar valor para o consumidor'. Tais processos

seriam, então, o escopo de atuação do marketing.

SRIVASTAVA et aI (1999) explicam essa questão:

"A proposição central desta teoria é que, se o objetivo do

marketing é a realização de sua contribuição potencial

para a organização como um todo e para o seu

desempenho financeiro, ele deve se conectar com os

processos essenciais geradores de valor, ao menos de

dois inter-relacionados e reforçadores modos. Primeiro,

ele deve fazer isso como uma disciplina. Segundo, as

tarefas individuais do marketing devem se conectar aos

sub-processos específicos dentro de cada processo

organizacional essencial, coordenando, integrando e

3 Sequentia. p. 41.



dilapidando o trabalho inerente aos sub-processos ao

longo dos processos essenciais" (SRIVASTAVA et aI,

1999, p.169, "trad. por").

Ao se assumir isto, cria-se uma interessante questão teórico-

conceitual, pois muitos dos processos organizacionais internos não são

tradicionalmente vistos pela teoria tradicional de marketing como fazendo parte

do escopo de marketing. Pela visão exposta acima, por exemplo, tanto os

processos de gestão de desenvolvimento de produtos quanto o processo de

gestão da cadeia de suprimentos são parte integrante do foco de atuação do

marketing na medida em que eles levam a cabo uma atividade geradora de

valor para o cliente. Este é o critério básico escolhido por esta teoria para

definir qual é o escopo de atuação do marketing.

Uma análise da concepção acima nos reforça a percepção de que

se o marketing existe para satisfazer o consumidor, então, ele deve

diretamente influenciar os processos de negócio que explicitamente contribuem

para gerar e manter o valor para o consumidor. O fato desses processos serem

internos ou externos à organização parece irrelevante neste contexto.

A efetivação dessa nova perspectiva de marketing na visão de

SRIVASTAVA et aI, (1999) só teria condições de ocorrer se a organização

adotasse uma postura de marketing orientada para o mercado ao invés de

outras orientações como as para o produto, produção ou venda".

3.2 Ativos de Marketing

Um ponto que se coloca de antemão no estudo das fontes geradoras

de valor em marketing, e que se mostra extremamente complexo para que se

proceda um diálogo com finanças é a questão da intangibilidade dos ativos.

Enquanto não se lograr uma base conceitual que supere e transponha esse

obstáculo, incompleto será, provavelmente o diálogo entre o marketing e a

finanças.

Há um crescente reconhecimento de que grande parte do valor

gerado pelas empresas se deve aos ativos intangíveis, ativos de difícil

4 Ibidem. p. 18.

41

e~u..
~
~ •
t!.":'"
u,,-
C
t:'lI'"



42

mensuração e transformação pecuniária objetiva e que, portanto, estão, salvo

raras exceções, fora das demonstrações financeiras. De acordo com a teoria

emergente de marketing, a fonte de geração de valor do marketing é o ativo de

marketing. E este, em grande medida, é intangível.

Robert LUSCH e Michael HAVEY, em Opinion: The Case for An Off

Balance Sheet Contral/er (1994) dizem a respeito disso que o desempenho

organizacional está crescentemente ligado a ativos intangíveis como, por

exemplo, a cultura corporativa, as relações com o cliente e o capital intangível

da marca. Apesar disso, finanças, que controla e mede o desempenho das

organizações, tradicionalmente se concentra em tangíveis e ativos constantes

nas demonstrações financeiras, tais como, o caixa, o imobilizado, os

equipamentos e os níveis de inventário.

Talvez a melhor definição do que se considera um ativo de marketing

seja a concepção abrangente de Jay SARNEY, em 1991:

"Os ativos de marketing são definidos como qualquer

atributo que possibilite à organização gerar e implementar

estratégias que melhorem a sua eficiência e eficácia,

independentemente do fato de ser ele um atributo físico,

organizacional ou humano" (SARNEY, citado por

SRIVASTAVA et ai, 1998, p. 4).

Concluí-se, a partir desta definição, que o critério fundamental de

diferenciação de um ativo qualquer em um ativo de marketing é a sua

capacidade de geração de estratégias.

Esta estruturação teórica nos revela, portanto, que a abrangência do

que, a princípio, pode ou não pode ser um ativo de marketing é considerável. A

conseqüência disso é que os ativos de marketing podem ser tanto internos à

organização, como, por exemplo, o conhecimento do mercado consumidor que

uma empresa possui, quanto externos à organização, como, por exemplo, o

seu capital relacional com os outros integrantes da cadeia de distribuição.

Ressalta-se aqui o fato de que há uma dicotomia entre essa forma

de se conceituar um ativo com a conceituação tradicional da teoria financeira já

que esse ativo, geralmente, não consta das demonstrações financeiras, apesar

de se reconhecer, via de regra, a sua capacidade de criação de valor.
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A questão que se apresenta a posterior i desta conceituação e que

tem sido discussão também em outras áreas do conhecimento, como finanças,

remete-nos à discussão acerca de quais as características e atributos de um

ativo. Enfim, como podemos identificar metodologicamente quando um possível

ativo é uma fonte de geração de valor organizacional. Ou, em outras palavras,

o que é que cria a capacidade geradora de estratégias.

Aparentemente não há ainda um consenso acerca dessa delicada

questão conceitual e metodológica; entretanto, tal fato não diminui, a priori, o

valor dessa abordagem conceitual. Ao contrário, demonstra, apenas, a

incipiência desse novo campo do conhecimento.

SRIVASTAVA et ai (1998) propõem o uso da metodologia utilizada

pela linha de pensamento que estuda e relaciona a existência das vantagens

competitivas com a base e o uso dos recursos disponíveis, como meio de se

delimitar os ativos de marketing.

Essa linha sugere que um ativo contribui para a geração de valor

quando ele satisfaz as quatro proposições abaixo relacionadas (SRIVASTAVA

et ai, 1998, p. 4) :

1) Conversibilidade: é a capacidade de uso de um mesmo ativo

de diferentes maneiras, seja para a uma ação defensiva, como,

por exemplo, a neutralização de uma ameaça, quanto ofensiva,

como, por exemplo, a exploração de uma nova oportunidade.

Se um ativo é capaz disso ele é capaz de criar e manter valor;

2) Raridade: a raridade de um ativo, por si só, é uma fonte

potencial de geração de valor;

3) Imitabilidade: quanto maior a dificuldade de imitação de um

ativo pelos rivais, maior tende a ser a sua geração de valor

potencial;

4) Insubstitubilidade: se os rivais não possuírem ativos

equivalentes conversíveis e for difícil desenvolvê-los, então o

potencial de criar valor é aumentado.

Entretanto, há que se ressaltar a busca do entendimento do que faz

um ativo ser uma fonte de geração de valor ainda está em aberto. A

contribuição de um ativo de marketing para a criação do valor para o cliente e o

acionista certamente tem que satisfazer a estes quatro itens em alguma
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medida. Entretanto, antes de examinar este método, nós devemos, primeiro,

refinar a noção dos ativos de marketing (SRIVASTAVA et aI, 1998, p. 4).

Os ativos de marketing são definidos como sendo de dois tipos: os

relacionais e os intelectuais (SRIVASTAVA et ai, 1998, p. 5):

- os ativos de marketing relacionais são produtos da relação entre a

empresa e os seus principais públicos de interesse, incluindo-se os

distribuidores, os varejistas, os clientes finais, outros parceiros estratégicos,

grupos comunitários, e mesmo agências governamentais;

- os ativos de marketing intelectuais são os tipos de conhecimento

que uma organização possui sobre o ambiente em que se insere, como as

condições emergentes de mercado e o seu estado potencial, assim como, do

conhecimento de suas respectivas instituições como, por exemplo, a

concorrência, os canais, os fornecedores e os grupos de interesse sociais e

políticos.

Por esta definição, teríamos, então, que uma marca seria o resultado

de uma relação construída entre a organização e o cliente final pelas iniciativas

e estratégias de marketing levadas a cabo. Outro exemplo de ativo de

marketing relacional seria as relações construídas e cultivadas ao longo do

tempo no canal de distribuição com os fornecedores, parceiros e distribuidores.

Para Shelby HUNT e Robert MORGAN, em The Comparative

Advantage of Theory Competition (1995), o relacionamento constitui-se em um

ativo já que pode ser explorado e alavancado para o incremento e a geração

de negócios entre a organização e seus agentes externos, sejam eles os

parceiros dos canais de distribuição ou os próprios clientes e consumidores.

No que tange aos ativos de capital intelectual, teríamos, como

exemplo, o conjunto do conhecimento acumulado por uma organização a

respeito de seus clientes, a respeito do macroambiente em que se insere ou,

então, a respeito de como desenvolver um produto específico.

Uma análise sobre esta conceituação de ativos de marketing nos

permite construir a percepção de que ambos os tipos de ativos expostos se

originam, em parte, da interação da organização com o seu micro e

macroambiente. Os relacionamentos internos e externos da organização são,

nesta definição, a fonte potencial de geração de valor que possibilita à firma

construir, desenvolver e refinar o seu conhecimento acumulado.
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Ressalte-se, entretanto, o caráter inter-relacionado entre os dois

tipos de ativos de marketing. Citando nosso exemplo anterior, se, por um lado,

a marca é um ativo relacional construído com o cliente final, o conhecimento

que construiu a marca, de. outro modo, só pode existir em um grupo de

indivíduos. Portanto, os ativos relacional e intelectual acabam se inter-

relacionando entre si como elos naturais de um processo.

Os ativos de marketing seriam as fontes de geração de valor ao

consumidor final e, por conseguinte, ao acionista. O objetivo a ser alcançado

pelas organizações, desse modo, seria o desenvolvimento e a otimização da

utilização desses ativos. A obtenção da alavancagem dos ativos de marketing

seria, ao fim e ao cabo, a grande ferramenta prática de geração de valor.

Há três proposições centrais relacionadas aos ativos de marketing

(SRIVASTAVA et aI, 1998, p. 5).

Primeiro, quanto maior o valor que pode ser gerado por um ativo de

marketing externo, maior tende a ser a satisfação e o desejo do agente externo

em se envolver com a organização, e, por conseguinte, maior tende a ser o

potencial valor desse agente externo com a organização.

Segundo, quanto mais o ativo de marketing satisfizer os quatro pré-

requisitos expostos anteriormente", maior será o valor potencial gerado por ele.

Terceiro, o valor para o acionista, na figura do fluxo de caixa, será

criado na mesma medida em que a firma conseguir alavancar ou preencher os

seus ativos de marketing.

A explicação para a primeira proposição remete-nos à questão da

convergência de interesses e ganhos de sinergia, isto é, o poder de atração do

ativo de marketing tende a gerar interesse de agentes externos, e esse

interesse per si já é gerador de valor.

A segunda proposição assenta-se sobre uma perspectiva de termos

relativos em relação à concorrência, isto é, quanto maior for a conversibilidade,

a insubstitubilidade, a raridade e a dificuldade de imitação de um ativo, maior

tende a ser a sua fonte de geração de valor relativo em relação à concorrência.

Como o pressuposto do ativo de marketing é ser uma fonte de

geração de valor ao consumidor e ao acionista, na medida em que a

5 Ibidem. p. 42.
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organização logre a sua otimização e alavancagem, geram-se fluxos de caixas

descontados ao valor presente maiores. Ou seja, cria-se valor para o acionista.

3.2.1 Uma Perspectiva Comparativa: Ativos Financeiros, de Marketing,

Tangíveis e Intangíveis

O conceito de ativos de marketing delineado anteriormente pode ser

refinado e estendido para uma comparação com os ativos constantes das

demonstrações financeiras tradicionais, isto é, edifícios, máquinas e

equipamentos, inventários, entre outros.

De acordo com José Carlos MARION, em Contabilidade Empresarial

(1993) "o ativo são todos os bens e direitos de propriedade da empresa,

mensurável monetariamente, que representam benefícios presentes ou

benefícios futuros para a empresa" (MARION, 1993, p. 53).

A primeira grande dicotomia que se coloca entre os dois tipos de

ativos é a questão da mensuração monetária. Enquanto a conversão financeira

é uma condição sine qua non para a ativação financeira, ela é de difícil

captação nos ativos de marketing. Infelizmente, o valor dos ativos de marketing

é de difícil mensuração e não aparece nas demonstrações financeiras,

portanto, é menos fácil de ser percebido.

SRIVASTAVA et aI (1998) fizeram uma interessante comparação

entre os ativos financeiros e os ativos de marketing e concluíram que, apesar

da diferença principal relacionada à possibilidade de atribuição de um valor

objetivo, há muito mais aspectos em comum entre estes dois tipos de ativo do

que pode parecer, à primeira vista. A Tabela 3.2 sumariza essa comparação.
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Tabela 3.2 Atributos de Ativos Financeiros e Ativos de Marketing

Atributo Ativos Financeiros Ativos de Marketing

Tipo de ativo Largamente Tangível Largamente Intangível

Exemplos
Planta e equipamento Ativos de marketing tais como

consumidor/marca e canais

Eles podem ser comprados ou Sim. Propriedades tangíveis

vendidos? tem valor de mercado.

Eles podem ser alavancados

para diminuir os custos?

Sim. Através do aumento da

produtividade.

Sim. Por exemplo, a aquisição

da McCaw Celiular pela AT&T.

Sim. Eles podem resultar em

custos menores de venda e

serviços graças ao

conhecimento superior de

consumidores e canais.

Sim. Qualidade superior de

produto ou funcionalidade
Eles podem alavancar o

podem ser usados para
incremento de participação de

justificar preços mais altos.
mercado e de preço?

Sim. Capital de marca e de

canal levam a um maior valor

percebido que pode ser

preenchido com preços e

participação de mercado

maiores.

Sim. Outros devem fazer Sim. O custo de troca e a

Eles podem gerar barreiras de similar investimento para ser lealdade do consumidor

entrada? competitivos. reduzem a vulnerabilidade

competitiva.

Eles podem criar uma

vantagem competitiva?

Sim. Eles podem fazer outros

ativos, como os empregados

mais produtivos.

Sim. Eles podem fazer outros

recursos mais produtivos (por

exemplo, consumidores

satisfeitos são mais

responsivos aos esforços de

marketing).

Sim, se a planta e o

Eles podem criar opções para equipamento podem ser

os administradores? compartilhados pelos

produtos.

Sim. Consumidores satisfeitos

são mais prováveis de tentar

extensões de marca e

categoria.

Sim. Planta e equipamentos

Os custos de aquisição de podem ser pagos durante

ativos são amortizados? vários anos.

Não. Os custos de marketing

são tratados como "despesas"

e devem ser reconhecidos no

curto prazo.

Fonte: SRIVASTAVA et ai, 1998, p. 6.
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A Tabela 3.2 demonstra que os ativos de marketing têm atributos

muito semelhantes aos atributos dos ativos financeiros, exceto no que tange às

questões da tangibilidade, da mensuração objetiva e do tratamento dado ao

seu reconhecimento contábil. Enquanto que, pela regra contábil, o ativo

financeiro pode ser reconhecido ao longo de vários anos, o ativo de marketing

tem que ser reconhecido todo de uma só vez, como uma despesa do período.

Abre-se, nesse ponto, uma interessante questão conceitual

controversa a respeito da interdisciplinaridade entre marketing e finanças, já

que o reconhecimento dos consumidores, distribuidores e das marcas como

ativos de marketing levanta a questão de saber se as despesas de marketing

também não deveriam ser tratadas como investimentos de capital e, como

conseqüência, serem amortizadas nas demonstrações financeiras ao longo de

vários anos.

De acordo com Shelby D. HUNT e Robert P. MORGAN (1995), o

tratamento das despesas de marketing como investimentos de capital faria com

que se criasse um argumento favorável ao marketing na competição por

recursos com outras despesas de capital, especialmente em setores onde os

ativos intangíveis são uma larga proporção do valor organizacional.

Uma outra forma de se ver a questão dos ativos é pelo prisma da

(in)tangibilidade. Interessa-nos, nesse ponto, compreender até que ponto um

ativo tangível difere, ou se assemelha, a um ativo intangível. Visto que os

ativos de marketing são basicamente intangíveis enquanto que os ativos

financeiros, ao contrário, são basicamente tangíveis.

SRIVASTAVA et aI, (1998) usaram como critério base o valor efetivo

de uso de cada ativo, ou, como ele pode ser alavancado a favor da

organização.

Os ativos tangíveis podem ser usados pela organização para

(SRIVASTAVA et aI, 1998, p. 5):

1) Diminuir custos para aumentar a produtividade;

2) Aumentar as vendas através de preços mais altos se, por

exemplo, a matéria prima e o equipamento levarem a uma

superior funcionalidade do produto;

3) Servir como barreira de entrada à mobilidade porque outros

devem fazer investimentos similares;
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4) Prover uma vantagem competitiva na mesma medida em que

fazem outros ativos (por exemplo, empregados) mais valiosos;

5) Prover os administradores com opções gerenciais, como, por

exemplo, se a planta ou os equipamentos puderem ser

compartilhados pelos diversos produtos.

A mesma forma de análise também foi feita para os ativos

intangíveis. Eles também podem ser alavancados pela organização para

(SRIVASTAVA et aI, 1998, p. 6):

1) Diminuir custos; relacionamentos e conhecimentos superiores

levam a custos de vendas e serviços menores;

2) Reter preços premium: capital de marca e canal levam a um

maior valor percebido;

3) Gerar barreiras competitivas: lealdade do consumidor e custos

de troca deixam os consumidores e agentes do canal menos

propensos a compras de rivais;

4) Prover uma vantagem competitiva ao fazer outros recursos mais

produtivos (por exemplo, compradores satisfeitos são mais

responsivos aos esforços de marketing).

5) Prover administradores com opções - por exemplo, através das

extensões de marca e categoria.

Depreende-se, a partir da comparação feita nas duas perspectivas

de ativos expostas acima - tangível e intangível - que os ativos de marketing

podem ser usados para muitos dos propósitos dos ativos tangíveis.

De acordo com SRIVASTAVA et aI (1998), os ativos de marketing -

que são largamente intangíveis - servem melhor como base de criação de

valor ao consumidor no longo prazo devido a três razões: primeiro, os ativos de

marketing satisfazem com mais propriedade os quatro testes citados

anteriormente"; segundo, eles adicionam a capacidade de gerar valor de outros

ativos físicos; terceiro, eles são idealmente desenhados para explorar os

benefícios das redes de trabalho organizacionais.

6 Ibidem. p. 42.
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3.3 Os Processos Organizacionais Essenciais à Criação de Valor

Há que se reconhecer que a delimitação de quais são os ativos de

marketing capazes de criar e manter o valor tanto para o consumidor quanto

para o acionista é uma tarefa complexa, considerando-se a imensa quantidade

de possíveis variáveis que se apresentam e, também, o caráter ainda incipiente

desse conceito teórico.

Tentaremos aqui, de forma resumida e explorando uma sequência

lógica, explicar qual foi a linha de raciocínio seguida por SRIVASTAVA et ai

(1999) na sua concepção de ativos de marketing: há um certo consenso entre

os estudiosos de marketing que o objetivo do marketing é atrair e reter

consumidores; para que isso ocorra, a condição sine qua non, é que as

organizações têm que criar um valor superior em comparação à concorrência;

por fim, torna-se, então, necessário que a organização execute práticas de

atuação melhores do que as praticadas por seus concorrentes. Essas "práticas"

mencionadas seriam os processos organizacionais. Estes processos são,

então, a origem da criação de valor para o consumidor.

As atividades organizacionais essenciais para a criação de valor

para o consumidor, seriam três (SRIVASTAVA et ai, 1999, p. 169):

1) O desenvolvimento de novas soluções para o cliente e a

revigoração das atuais soluções;

2) A contínua melhoria da transformação dos imputes de produção

em produtos desejados pelos consumidores;

3) A criação e alavancagem de ligações e relacionamentos com

outras organizações, especialmente com os do canal de

distribuição e com o cliente final.

Vale ressaltar que essa definição refere-se às atividades, ou, às

tarefas a serem levadas a cabo pela organização e não aos processos em si.

Há uma diferenciação conceitual aqui entre atividade organizacional e processo

organizacional. A primeira se refere à tarefa, ao trabalho que tem de ser feito,

enquanto que o segundo diz respeito à forma, ao modo, como isso será feito.

Para que a execução destas atividades essenciais possa ocorrer em

toda a sua plenitude é necessário que a organização desenvolva e alavanque
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os três processos organizacionais essenciais destacados a seguir

(SRIVASTAVA et ai, 1999, p. 169):

A Figura 3.1 ilustra os três processos essenciais

Processo de Gestão de

Desenvolvimento de

Produto

Processo de Gestão da

Cadeia de Suprimentos

Processo de Gestão de

Relações com o Cliente

Identificar as novas

necessidades do cliente

Selecionar e qualificar

fornecedores

Identificar potenciais novos

consumidores

Desenhar novos produtos

para o cliente

Estabalecer e administrar a

logística interna

Determinar as necessidades

latentes e efetivas de novos

clientes

Identificar e administrar as Estabelecer e administrar a Aprender sobre o uso do

produto e a sua aplicaçãofunções internas e as relações logística externa

interdepartamentais

Desenvolver e manter redes

de ligações com entidades

externas

Desenhar o fluxo de trabalho

na montagem da linha de

produção

Desenvolver/executar novos

planos publicitários

Coordenar atividades de Administrar e otimizar os lotes Desenvolver/executar novos

desenvolvimento de produto e de produção planos de promoção

acelerar os processos

Adquirir, instalar e manter a

tecnologia do processo

produtivo

Desenvolver/executar novos

planos de serviços

Entrada de pedidos,

faturamento, precificação e

descontos

Desenvolver/executar novos

planos de vendas

Administrar múltiplos canais Gerir as equipes externas de

suporte ao cliente

Administrar serviços ao

cliente, como as instalações

para o uso do produto

Melhorar a confiança e a

lealdade do cliente

Gerir as vendas cruzadas e a

alavancagem de serviços

adicionais

Fonte: (SRIVASTAVA et ai, 1999, p. 169, "trad. por").
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o desenvolvimento de novas soluções para o cliente e a revigoração

de atuais soluções é alcançado através do processo de desenvolvimento de

produto, cujo objetivo principal é o de criar as soluções que os consumidores

necessitam e querem.

A melhoria contínua do processo de produção é implementada

através de uma gestão ativa da cadeia de suprimentos, processo que engloba

a aquisição de todos os imputes físicos e, também, o modo pelo qual esses

imputes são transformados em soluções para o cliente final.

O desenvolvimento e otimização da rede relacional com o cliente

final, e outras entidades externas, é executado através do gerenciamento da

relação com os clientes, processo que engloba as atividades de identificação

de clientes, criação de conhecimento da base de clientes, construção do

relacionamento com os clientes, e formatação das percepções do cliente

acerca da organização e de seus produtos.

Há alguns pontos importantes que gostaríamos de destacar sobre

essa construção teórica:

1) A perspectiva de classificação é vista de uma forma mais ao

nível macro do que micro, isto é, em sua definição busca-se

atingir um pequeno, mas representativo número de atividades

essenciais que possam ser ligadas à criação de valor e ao

marketing. E, ao que parece, não se objetiva com essa

classificação exaurir e abranger todas as imagináveis

possibilidades existentes.

2) Os processos organizacionais essenciais são de natureza

interdependente, isto é, não funcionam de forma isolada no

contexto organizacional.

"Se a estratégia de marketing de uma empresa resulta em

determinados processos de relações com o cliente, o

desenho modular de um produto e as suas plataformas

de produção são partes do processo de desenvolvimento

do produto" (SRIVASTAVA et ai, 1999, p.169).

Via de regra, esses processos organizacionais essenciais vão se

desdobrando em uma série de outros sub-processos à medida que partimos do

nível macro para o nível micro.
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Com relação às perspectivas macro e micro, Gorge DAY e Liam

FAHEY, em Valuing Market Strategies (1994), explicam que muitos desses

processos podem ser detalhados a seguir em outros sub-processos. Por

exemplo, o processo de gestão da cadeia de suprimentos envolve sub-

processos tão distintos quanto identificar e qualificar potenciais fornecedores,

gerir a linha de montagem do produto, adquirir, instalar e manter a tecnologia

do processo; e administrar a logística, distribuição e rede de serviço ao cliente.

No que tange a outros processos reconhecidamente importantes

como os recursos humanos, finanças, tecnologia de informação, a

argumentação usada é de que esses processos devem ser vistos, a princípio,

como sendo áreas de suporte aos três processos organizacionais essenciais

mencionados acima.

Há que se ressaltar o fato de que, nesse ponto, abre-se uma questão

propícia a um rico debate conceitual e a teoria emergente de marketing é

passível de questionamento.

Um olhar atento aos quatro pré-requisitos de um ativo exposta neste

trabalho? e, também, à definição de ativo de marketing descrita", aponta para a

conclusão de que se essas áreas também prestam uma contribuição efetiva na

geração de valor para o consumidor, também podem ser ativos de marketing.

Tome-se como exemplo finanças: a princípio não se pode negar que a

dimensão financeira de uma organização possa ser capaz de satisfazer aos

pré-requisitos da conversibilidade, raridade, imitabilidade, e insubstitubilidade.

E, segundo, talvez se possa considerar que finanças é um tipo de

conhecimento específico criador de valor para o cliente. Ao se aceitar essas

duas hipóteses como verdadeiras, aceitar-se-ia, a princípio, que finanças é,

também, um ativo de marketing.

7 Ibidem. p. 42.
8 Ibidem. p. 41.
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4 CAPíTULO - MÉTODOS FINANCEIROS DE APURAÇÃO DE VALOR

4.1 Resultado do Exercício (Lucro)

o Resultado do Exercício constitui-se num dos principais indicadores

de desempenho das empresas. Presente nas demonstrações contábeis

publicadas é relativamente simples e compreensível. Talvez por isso, seja uma

das referências mais citadas pela teoria do marketing como medida de

apuração de valor. Por exemplo, para Philip Kotler", este indicador, na figura do

lucro, é um dos quatro pilares básicos do marketing.

Para Alfred RAPPAPORT (1986), apesar de largamente usado na

prática, o resultado tem vários fatores que afetam negativamente sua

relevância como gerador de valor:

1) A necessidade de investimento é ignorada;

2) O risco é ignorado;

3) A variedade de formas de contabilização distorce o lucro.

A principal crítica a respeito dos indicadores baseados em critérios

contábeis convencionais é de que eles são um indicador viezado da geração

de valor organizacional devido ao fato de serem regidos por uma série de

convenções e regras contábeis e que, portanto, podem mudar razoavelmente

ao sabor das classificações contábeis. Portanto, não deveriam , a princípio,

fundamentar as decisões dos gestores.

FIPECAFI, Martins E. (Org.) (1991) precisa os pontos críticos:

"Alguns exemplos de formas de contabilização que

alteram o resultado do exercício são: estoques (PEPS,

UEPS, custo médio, etc.), pesquisa e desenvolvimento

(despesas do período ou capitalização para posterior

amortização), depreciação (linha reta, soma dos dígitos,

etc.), leasing (compra financiada ou aluguel), etc."

(FIPECAFI, Martins E. (Org.), 1991, p. 239).

1 KOTLER, Philip. Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control.
Millennium. s.n .. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
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4.2 Retorno sobre o Investimento (ROI)

o Retorno sobre o Investimento, ou Refum on Invesfment (ROI)

representa a razão entre o lucro líquido (normalmente o contábil tradicional,

com base no custo histórico) e o capital total investido (idem).

ROI =
Resultado do

exercício
Ativo total

De acordo com FIPECAFI, Martins E. (Org.) (1991), o ROI, apesar de

ser mais completo que o Resultado Líquido, também padece das limitações

inerentes aos critérios contábeis. Outro ponto crítico, associado ao anterior, é a

influência da idade do ativo. Assim, empresas possuidoras de ativos

permanentes mais antigos, principalmente quando os efeitos da inflação são

ignorados, podem apresentar indicadores mais favoráveis. Além disso, o ROI

ignora a política de financiamento da empresa. Portanto, despreza a influência

da estrutura de capital no balanceamento dos riscos e retorno, aspecto que

afeta o preço da ação.

4.3 Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido, ou Refum on Equify, apura a

relação entre o resultado do exercício e o capital investido na organização

pelos sócios investidores. Sua equação seria:

ROE =

Resultado do
exercício

Patrimônio
líquido

Ao fazer essa comparação, o ROE procura medir qual o retorno do

capital investido pelos sócios na empresa. A principal diferença entre o ROI e o

ROE, é que enquanto o primeiro busca medir o desempenho de todo o capital
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investido na empresa (seja ele com recursos próprios ou de terceiros) em

relação ao ativo construído, o ROE, tenta medir qual é o retorno do capital

investido pelos sócios da empresa, somente, na figura do patrimônio líquido.

De acordo com FIPECAFI, Martins E. (Org.) (1991), o ROE tem

como aspecto positivo o fato de poder avaliar como está a gestão de recursos

próprios e de terceiros em benefício dos sócios e para este autor é o melhor

indicador de desempenho global da empresa de origem contábil. Entretanto,

também apresenta limitações relevantes como métrica de apuração de valor ao

acionista:

1) Também é uma medida contábil:"

2) Mistura os desempenhos financeiro e operacional, inviabilizando

comparações com outras empresas, bem como uma análise de

tendência.

4.4 Lucro Residual (LR)

o Lucro Residual, LR, são os recursos gerados pela organização

após a dedução dos juros reais aplicados sobre o capital investido pelos

sócios. Sua equação seria a seguinte:

LR = RL-JI

Onde:

LR - lucro residual;

RL - resultado líquido do exercício;

JI - juros sobre o investimento dos sócios.

O Lucro Residual é o cálculo que procura considerar o custo de

oportunidade do investimento feito pelos acionistas, já que reduz o resultado

gerado no exercício, pelo que, em teoria, seria o rendimento desse montante

aplicado em outro investimento.

Apresenta um avanço em relação ao ROE no sentido de que busca

incorporar o custo de oportunidade do capítaf'; por exemplo, um investimento

2 Ibidem. p. 53.
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com um ROE positivo pode ter um LR negativo, visto que está abaixo de seu

custo de oportunidade. Isto significa que apesar de gerar algum lucro, isto

ocorre a uma taxa abaixo da média de mercado.

Entretanto, ainda é uma medida contábil com todas as suas

inerentes limitações e, além disso, tem a difícil questão conceitual acerca da

definição de qual seria a taxa base para o cálculo do custo de oportunidade.

4.5 Economic Value Added (EVA)

Uma boa definição do que é o EVA nos foi dada por AI EHRBAR

(1999):

"Aritmeticamente, é o lucro operacional após o

pagamento de impostos menos os encargos sobre o

capital, apropriado tanto para o endividamento quanto

para o capital acionário. O que resta é o valor em dólares

pelo qual o lucro excede ou deixa de alcançar o custo do

capital utilizado para realizar aquele lucro [...] é o resíduo

que sobra depois de todos os custos serem cobertos.

Economistas também se referem a isto como o lucro

econômico ou aluguel econômico. Nós o chamamos de

EVA, valor econômico adicionado." (EHRBAR, 1999, p.

2).

A diferença entre o Lucro Residual e o EVA é que enquanto o

Lucro Residual calcula o custo de oportunidade somente para o capital

investido pelos acionistas, o EVA faz isso para todo o capital investido. O EVA

é, portanto, mais abrangente.

A equação do EVA seria:

EVA = Lolai - (CCP%*PL)

Onde:

3 Custo de oportunidade é definido como o retomo médio esperado de um montante de capital em outras
alternativas factíveis de investimento.
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Lolai = lucro operacional líquido após os impostos;

CCPO/O= custo do capital próprio em percentagem;

PL = patrimônio líquido.

Auster Moreira NASCIMENTO (1998) sumarizou as vantagens e

desvantagens do EVA:

1) Vantagens:

a. Capacidade de conscientizar rapidamente o gestor

sobre as expectativas do investidor em relação a sua

atuação; e

b. Simplicidade de compreensão.

2) Limitações

a. Apesar de reconhecer a inadequação dos resultados

contábeis tradicionais para a mensuração do valor do

empreendimento, o modelo limita-se a ajustá-los

globalmente, em vez de tratar as informações à medida

que ocorrem os eventos; e

b. A base de resultados globais da empresa impede a

identificação da contribuição gerada por área.

4.6 Market Value Added (MVA)

O conceito do MVA se baseia na tentativa da mensuração da riqueza

gerada por um empreendimento em termos do mercado relativa ao valor de

seus títulos mobiliários. Conseqüentemente a sua equação seria:

MVA = valor de mercado - capital total

Matematicamente:

Valor = Capital investido + Valor presente dos EVAs projetados
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Trabalhando com as duas equações acima, percebe-se que o MVA é

igual ao valor presente dos EVA projetados para os períodos futuros.

De acordo com AL EHRBAR, em EVA - Valor Econômico Agregado:

a Verdadeira Chave para a Criação de Riqueza, (1999), o MVA de uma

empresa é o valor presente do montante pelo qual investidores esperam que os

lucros futuros excedam ou fiquem aquém do custo de capital. Em outras

palavras, o 'lucro' que determina o MVA é o lucro econômico, ou lucro

operacional, menos o custo de capital. Entretanto, isso é o EVA. Assim, por

definição, o MVA é o valor presente do EVA futuro esperado - na sua visão,

esta é a maneira mais direta de gerir visando um aumento de MVA. De forma

simplista, se uma empresa aumenta seu EVA e investidores esperam que o

seu aumento seja permanente, o MVA aumentará pelo EVA adicional

capitalizado pelo custo de capital.

Tomando a metodologia proposta por EHRBAR (1999), citada

anteriormente, o MVA parece lembrar ao gestor duas atitudes básicas

associadas à criação de valor para o acionista. São elas:

1) Exploração eficaz dos recursos captados, consistentemente

com o EVA;

2) Busca de um canal de comunicação com o mercado,

objetivando influenciar a sua percepção a respeito do valor do

empreendimento.

Ambos os indicadores de criação de valor ao acionista, EVA e MVA,

incorporam a mesma intenção de uso eficaz dos recursos captados. Contudo,

enquanto o MVA mede a percepção do mercado sobre os esforços realizados

pelos gestores para gerar riqueza, o primeiro constitui-se no canal de

comunicação entre agentes externos e internos, do compromisso corporativo

com diretrizes que agregam valor aos sócios (FIPECAFI, Martins E. (Org.),

1991, p. 249).

4.7 Lucro Econômico

Thomas E. COPELAND et aI, em Valuation: Measuring and

Managing the Value of Companies (1994), definem o lucro econômico como
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medida de criação de valor da empresa em um único período de tempo. Este

valor pode ser calculado como:

Lucro Econômico = Lolai - (Capital investido x CMPC)

ou

Lucro Econômico = Capital investido x (ROIC - CMPC)

Onde:

Lolai = lucro operacional líquido (antes do imposto de renda) menos

impostos sobre o lucro.
Capital investido = capital de giro operacional + ativos fixos líquidos

de depreciação + outros ativos.

CPMC = custo médio ponderado de capital à taxa de juros que

expressa o custo de oportunidade do capital da empresa.

COPELAND ef ai (1994) afirmam que é o diferencial entre o ROl4 e o

CMPC que afere o valor criado para os acionistas. Desse modo, quando ROI =
CMPC não há criação de valor; quando ROI > CMPC, cria-se valor; quando

ROI < CMPC, está se destruindo valor.

Apesar da praticabilidade desse método de aferição de criação de

valor para os acionistas, a principal deficiência deste modelo está no fato de

possuir uma perspectiva de avaliação calcada no curto prazo.

4.8 Fluxo de Caixa Descontado (DCF)

Thomas E. COPELAND, em Valuafion: Measuring and Managing fhe

Value ofCompanies (1994), define o Fluxo de Caixa Descontado, como o valor

presente dos fluxos de caixa livres de uma empresa gerado ao longo de sua

vida útil econômica. Por esta abordagem, estimam-se os fluxos de caixa livres

ao longo de um horizonte de tempo definido e um valor residual para a

empresa após esse período, trazendo todos esses fluxos a valor presente

descontados pela taxa que reflita o custo de oportunidade de capital da

empresa, que é o seu custo médio ponderado de capital (CMPC).

4 Ibidem. p. 54.
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Assim, temos que:

Valor Criado = Valor presente dos fluxos de caixa livres + Valor

presente do valor residual.

A equação do fluxo de caixa descontado é:

FCl = lolai + depreciação - variação no capital de giro - novos

investimentos em capital fixo.

Onde,

lolai = lucro operacional líquido após os impostos.

De acordo com FIPECAFI, Martins E. (Org.) (1991), há que se

diferenciar os conceitos de fluxo de caixa disponível e fluxo de caixa livre, na

medida em que o primeiro é gerado pelas operações correntes e está

disponível para distribuição, enquanto que o segundo, prevê novos

investimentos, variações no capital de giro líquido da empresa e alterações em

seu imobilizado.

As principais diferenças entre os modelos do EVA, MVA e os

modelos do lucro Econômico e Fluxo de Caixa Descontado se referem às

definições necessárias para o cálculo do fluxo de caixa livre e do valor do

capital investido. O EVA e o lucro econômico tem como principal limitação o

fato de considerarem a medida do valor econômico gerado a cada ano como a

métrica ideal de apuração do valor gerado ao acionista. O Fluxo de Caixa

Descontado, ao contrário, engloba em sua concepção uma perspectiva

temporal de longo prazo.

Alfred RAPPAPORT (1986) enfatiza o Fluxo de Caixa Descontado

como a verdadeira medida de apuração de valor adicionado aos acionistas e

não acredita na eficácia de métricas calculadas em único período

isoladamente.
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4.9 Geração de Valor ao Acionista (GVA)

o Boston Consulting Group (BCG)5 e a Fundação Getulio Vargas

(FGV)6 desenvolveram um conjunto de métricas para a aferição do

desempenho econômico das organizações e para a aferição do valor criado

para o acionista.

A Geração de Valor ao Acionista (GVA) é uma métrica que objetiva o

retorno total de uma empresa através de sua valorização no mercado em dois

momentos de tempo mais todo o fluxo de caixa livre? gerado neste intervalo. A

equação do GVA é:

FCl...
GlA =

V1- \,{)
V1

+

Onde:

VO = valor da empresa no momento O;

V1 = valor da empresa no momento 1;

FCl = fluxo de caixa livre gerado no período.

Portanto, para se chegar ao valor gerado ao acionista precisamos

calcular:

1) O valor inicial do negócio (VO);

2) O valor do negócio ao final do intervalo considerado para a

análise (V1);

3) Os fluxos de caixa livres gerados e cada período durante o

intervalo de tempo analisado.

De acordo com MALTA (1999), para se avaliar o negócio pela

abordagem BCG-FGV, seja no início ou no final do período, há basicamente

duas alternativas possíveis:

5 Doravante ao nos referirmos ao Boston Consulting Group, usaremos a sigla SeG.
6 Doravante ao nos referirmos à Fundação Getulio Vargas usaremos a sigla FGV.
7 Ibidem. p. 59.
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1) A utilização de múltiplos, ou seja, fatores que multiplicados por

uma base extraída de dados da empresa ou unidade de

negócios em questão gerarão o valor do negócio. São os

seguintes, os principais múltiplos, em ordem crescente de

precisão, complexidade e disponibilidade de informação:

a. Multiplicador de lucros:

Valor = Lucros x múltiplo

b. Multiplicador de valor contábil de ativos ("Book Value"):

Valor = Valor contábil dos ativos x múltiplo

c. Multiplicador do Fluxo de Caixa Bruto (FCB8):

Valor = FCB x 1 / (CMPC + d)

e
d = CMPC / (1 + CMPC)" - 1

Este último multiplicador baseia-se no conceito de que a empresa

deve ter um fluxo de caixa que seja capaz de gerar um retorno sobre o capital

empregado igual ao custo médio ponderado de capital (CMPC), além de

recompor seu próprio valor dentro de um dado número de anos, uma vez que o

ativo quando posto em operação deprecia-se e deve ser reposto.

2) A utilização do modelo de Fluxo de Caixa Decrescente. O

princípio básico deste modelo é o de incorporar as expectativas

de mercado no cálculo do valor para a empresa. Assim o

modelo projeta os fluxos de caixa futuros da empresa apoiando-

se no princípio de que as forças externas à empresa exercerão

pressão sobre um desempenho muito acima ou abaixo da média

de mercado. Como conseqüência, no longo prazo, há uma

tendência de convergência dos fluxos de caixa.

Outra métrica desenvolvida pelo BCG - FGV é o CVA, Cash Value

Added. O CVA é uma métrica que tem como propósito a medição de geração

do acionista em um único período. O CVA é calculado da seguinte forma:

8 FCB = Fluxo de Caixa Bruto
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CVA = FCl - K x d - K x CMPC

Onde:

FCl = fluxo de caixa livre;

K = valor do capital investido;

d = fator de amortização do capital;

CMPC = custo médio ponderado de capital.

4.10 Análise Comparativa e Definição da Métrica Ideal de Apuração de

Valor ao Acionista

As métricas de apuração de criação de valor ao acionista baseadas

em medidas contábeis como, por exemplo, o resultado, o ROI e o ROE, têm

como principal desvantagem o fato de que são distorcidas pelos padrões e

convenções contábeis. Parece haver pouca dúvida de que essas métricas

sozinhas não podem refletir inteiramente o valor gerado ao acionista.

THE BOSTON CONSUl TING GROUP - FUNDAÇÃO GETULIO

VARGAS (1999), em Métricas de Valor para o Acionista, acrescenta que o fluxo

de caixa tomado isoladamente (lucros mais a depreciação e a amortização)

elimina muitas das distorções de contabilidade ou incompatibilidades inerentes

às métricas de lucro. Mas, mesmo o crescimento do fluxo de caixa seria

inadequado para captar inteiramente a geração de valor, pois assim como os

lucros, ele ignora tanto o custo de capital como a eficiência na gestão do

balanço. (THE BOSTON CONSUl TING GROUP - FUNDAÇÃO GETULIO

VARGAS, 1999, p. 14).
Há um outro grupo de métricas que procura incorporar o ROI, o

crescimento e o custo de capital no cálculo do valor criado ao acionista. Estas

medidas de desempenho são conhecidas como métricas de valor adicionado.

Como exemplos, deste grupo, temos o EVA, MVA e os lucros Residual e

Econômico. Apesar dessa classe de indicadores empregarem uma visão

conceitual mais abrangente, eles trazem em seu conceito as mesmas
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deficiências contábeis inerentes aos métodos contábeis. Já que sua base é

construída sobre indicadores contábeis.

As medidas de criação de valor criadas pela associação BCG - FGV,

como o CVA, para um só período, e o GVA, para mais de um período,

removem as distorções de origem contábil inerentes às medidas de valor

adicionado citadas acima porque o seu foco é na medida do fluxo de caixa e no

caixa investido e não em indicadores contábeis.

MALTA (1999) procedeu a uma análise comparativa entre os

modelos EVAlMVA, Lucro Econômico(LE)/Fluxo de Caixa Descontado(DCF) e

GVAlCVA9.

O pressuposto básico assumido pelo autor é de que um modelo de

mensuração do valor gerado ao acionista deveria apresentar as seguintes

características (MALTA, 1999, p.14):

1) Consistência teórica: isto é, apresentar coerência entre todos os

seus pressupostos e as diferentes métricas de curto e longo

prazo propostas dentro do modelo;

2) Consistência de resultados: o modelo ideal deve apontar

idêntica criação de valor em momentos diferentes no tempo,

desde que as condições econômico-financeiras (direcionadores

de valor) presentes nestes momentos sejam iguais. Na ausência

de alterações nos direcionadores de valor, o resultado deve ser

igual para dois períodos distintos;
3) Comparabilidade: o resultado obtido pela métrica proposta no

modelo deve ser de fácil comparação entre empresas

pertencentes ao mesmo setor, seja no próprio país, seja em

qualquer lugar do mundo.

A conclusão de MALTA (1999) no que tange à medida ideal de

apuração de valor ao acionista está exposta no Quadro 4.1:

Quadro 4.1 Métricas de Apuração de Geração de Valor ao Acionista

9 o detalhe da metodologia utilizada neste estudo pode ser conferida em MALTA, Arlindo B .. Geração de
Valor para o Acionista: Histórico, Crítica e a sua Aplicação na Análise de Rentabilidade de Produtos. São
Paulo, 1999. 75 p. Dissertação de Mestrado. Escola de Administração de Empresas de São Paulo,
Fundação Getulio Vargas.

1.
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Característica EVAlMVA LE/DCF CVAlGVA

Apresenta NÃO NÃO SIM

As métricas As métricas As diferentes

propostas pelo propostas pelo métricas propostas

modelo modelo pelo modelo

Motivo apresentam apresentam apresentam

resultados resultados resultados que se

Consistência teórica incongruentes incongruentes apóiam

entre si entre si mutuamente

Utilizar a Utilizar a

Correção
depreciação depreciação

econômica no econômica no -
proposta

lugar da lugar da

depreciação linear depreciação linear

Apresenta NÃO NÃO SIM

Iguais Iguais
Na ausência de

direcionadores de direcionadores de

valor provocam valor provocam
alteração nos

Motivo direcionadores, o
resultados resultados

resultado não se
Consistência de diversos em diversos em

altera
resultados periodos distintos períodos distintos

Não deduzir a Não deduzir a

Correção
depreciação depreciação

acumulada do acumulada do -
proposta

valor do capital valor do capital

investido investido

Apresenta NÃO NÃO SIM

Empresas de Empresas de porte
Indice obtido pode

ser facilmente
porte diferente não diferente não

Motivo comparável entre

Com parabilidade
podem ser podem ser

diferentes
comparadas comparadas

empresas

Adotar um índice Adotar um índice
Correção

de retorno total ao de retorno total ao
proposta

acionista acionista

Fonte: MALTA, 1999, p. 34.

Tendo como referencial básico a revisão bibliográfica feita acerca de

quais as possíveis medidas de apuração da geração de valor ao acionista
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concluímos que as métricas desenvolvidas pelo BCG - FGV são as que, hoje,

melhor desempenham essa função.

A análise das vantagens e desvantagens de cada um dos métodos

aqui analisados já delineavam essa constatação, que teve uma corroboração

definitiva nas obras de THE BOSTON CONSUL TlNG GROUP - FUNDAÇÃO

GETULIO VARGAS (1999) e, principalmente, de MALTA (1999).

Assumiremos, portanto, neste estudo, daqui em diante, que o CVA,

para um período, e o GVA, para intervalos de tempo, são as medidas ideais de

geração de valor para o acionista. Portanto quando nos referimos à criação de

valor, referimo-nos, em última instância, ao CVA e GVA.
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5 CAPíTULO - A CONEXÃO INTERDISCIPLINAR

5.1 Estrutura Teórico-Interconectiva

Alcançamos, nesse ponto de nosso presente estudo, o ponto em que

se tentará demonstrar conceitualmente como a teoria emergente de marketing

constrói as bases para, enfim, iniciar o elo de conexão entre o marketing e a

criação de valor para o acionista.

Assumindo-se, então, que o GVA é a melhor medida de aferição

disponível para aferir a criação de valor para o acionista em mais de um

período, temos que, ao fim e ao cabo, assumimos que o valor gerado ao

acionista é uma conseqüência direta de todo o fluxo de caixa futuro esperado

trazido ao valor presente líquido, já que o fluxo de caixa é uma das bases para

o cálculo do GVA.

De acordo com SRIVASTAVA et aI (1998), ao se aceitar o

pressuposto exposto no parágrafo anterior, os direcionadores das estratégias

de marketing se resumem a quatro possíveis dimensões para a criação de

valor ao acionista:

1) Uma aceleração do fluxo de caixa: fluxos de caixa anteriores

são preferíveis porque os ajustes relativos ao risco e ao tempo

reduzem o valor de fluxos de caixa tardios;

2) Um aumento no nível dos fluxos de caixa: por exemplo, maiores

vendas e/ou custos mais baixos, menores working capital e

investimentos fixos;

3) Uma redução no risco associado aos fluxos de caixa: por

exemplo, através da redução na volatilidade e na

vulnerabilidade dos fluxos futuros de caixa e, desse modo,

indiretamente, no custo de capital da empresa;

4) O valor residual do negócio: valor de longo prazo pode ser

melhorado, por exemplo, através do aumento da base de

clientes.
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A definição desses direcionadores de valor fornece as bases

conceituais necessárias à teoria emergente de marketing para estabelecer a

ligação entre os ativos de marketing e a criação de valor ao acionista.

Convém ressaltar que podem (e devem) haver frade-offs, ou

sinergias, envolvendo a influência dos ativos de marketing sobre os quatro

direcionadores de valor para o acionista. Por exemplo, é possível que

atividades para acelerar o fluxo de caixa também possam ter efeito sobre o

aumento da volatilidade dos fluxos de caixa. Desse modo, o critério para a

escolha de oportunidades de investimento entre os ativos de marketing

propostos deve incluir o impacto em todos os direcionadores da criação de

valor ao acionista.

5.1.1 Aceleração dos Fluxos de Caixa

Os ativos de marketing podem aumentar a riqueza gerada ao

acionista possibilitando a geração de fluxos de caixa mais cedo do que seriam

a princípio. A Tabela 5.1 mostra alguns exemplos de como efetivamente isso

pode ocorrer através dos três processos essenciais de criação de valor:
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Tabela 5.1 A Aceleração do Fluxo de Caixa e os Processos Essenciais

Processos Essenciais

Processo de
Processo da Cadeia Processo de Relações

Desenvolvimento de
de Suprimentos com o Consumidor

Produto

Acelerar o ciclo de Acelerar a adoção de Reduzir o tempo de

ns tempo para novas canais e equipamentos aceitação inicial no.~ns tecnologias originais de manufatura mercado (por exemplo,O
Q) ciclo de tempo da'C
I/) penetração de mercado)o
><~ Acelerar o Acelerar a adoção de Minimizar o ciclo de
LL
I/) desenvolvimento de componentes e tempo doo
'C produto, reduzir o suprimentos desenvolvimento daozns

tempo de lançamento solução ao consumidorUIns~
no mercado~

Q)
CJ Reduzir ciclo de tempo«

de entrega

Acelerar o volume de

produção

Fonte: (SRIVASTAVA et aI, 1999, p. 174).

Desta forma, se, por exemplo, uma organização consegue acelerar a

resposta do mercado aos seus produtos, ela estará acelerando o seu fluxo de

caixa e aumentando o valor gerado ao acionista.

Se, de outro modo, consegue-se melhorar a consciência e a atitude

de marca do consumidor sobre os seus produtos através dos sub-processos da

gestão do relacionamento com o consumidor, como, por exemplo, publicidade

e promoção, provavelmente, acelerar-se-á a resposta do consumidor e gerar-

se-á valor. Só para citar alguns exemplos.
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5.1.2 Aumento dos Fluxos de Caixa

Basicamente os ativos de marketing podem aumentar o valor gerado

ao acionista via aumento nominal dos fluxos de caixa através de quatro

maneiras (SRIVASTAVA et aI, 1998, p. 11):

1) Pela geração de maiores receitas;

2) Pela diminuição dos custos;

3) Pela diminuição dos requerimentos de capital de giro;

4) Pela diminuição das necessidades de investimentos fixos.

A Tabela 5.2 compreende possibilidades de criação de valor ao

acionista a partir da perspectiva do incremento dos valores nominais do fluxo

de caixa.
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Tabela 5.2 O Aumento do Fluxo de Caixa e os Processos Essenciais

cu
><'i
o
CI)
'C
111o
><::s
u..
111
o
'C

sc
CI)
E::s
c(

Processos Essenciais

Processo de

Desenvolvimento de

Produto

Processo de

Desenvolvimento de

Produto

Processo de

Desenvolvimento de

Produto

Diferenciação de produto Reengenharia da cadeia Praticar largas margens

para possibilitar preços e de suprimentospara com produtos de marca e

margens mais altos minimizar os custos (por serviço superiores

exemplo, através da

redução da taxa de

defeitos)

Canibalizar produtos Reduzir o capital de giro Vendas cruzadas de partes,

existentes por inovações através de metodologias acessórios e serviços

de maior margem/preço just-in-time

Designs simplificados Reduzir investimentos de Maximizar o valor para o

para reduzir custos capital pela terceirização consumidor (e as receitas)

de elementos da cadeia através da montagem de

de produção de baixo soluções (inclusive

valor adicionado produtos competitivos e

serviços)

desenhos Usar informação do Adquirir novosCompartilar
modulares de produtos mercado e previsões consumidores, aumentar a

para reduzir custos, para reduzir custos e base instalada

reutilizar designs estoques e aumentar a

capacidade de uso para

produtos de alto valor

agregado (por exemplo,

precificação dinâmica)

Adquirir e

tecnologia

licenciar Refinar a qualidade da base

de consumidores (para

recebíveisreduzir e
inventários)

Desenho de manufatura

e montagem para reduzir

custos e tempo

Reduzir os custos de

lançamento de produto,

diminuir os custos das

vendas e serviços

Fonte: (SRIVASTAVA et aI, 1999, p. 174).

O processo de desenvolvimento de produtos pode contribuir para o

aumento do fluxo de caixa e a geração de valor ao acionista, por exemplo, na

medida em que se desenhem produtos de soluções customizadoras ao
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consumidor, ou que possam usar uma plataforma compartilhada de produção,

ou ainda através do desenho de produtos mais simplificados.

O processo de relacionamento com o consumidor pode, por

exemplo, por seu turno, aumentar o fluxo de caixa através da identificação das

necessidades dos consumidores, ou promovendo, vendendo e oferecendo

serviços adicionais ao consumidor. Ou mesmo, reduzindo os custos das

vendas e serviços.

5.1.3 Redução da Volatilidade e Vulnerabilidade dos Fluxos de Caixa

Ativos de marketing também podem aumentar o valor para o

acionista através da redução da vulnerabilidade e da volatilidade dos fluxos de

caixa. Essa diminuição reduz o risco associado aos fluxos de caixa, o que,

conseqüentemente, reduz em um menor custo de capital, ou taxa de desconto.

Desse modo, fluxos de caixa que são mais estáveis e previsíveis terão um

maior GVA e criarão, por conseguinte, um maior valor para o acionista.

Assim, a capacidade que um ativo de marketing tem de reduzir a

volatilidade e vulnerabilidade dos fluxos de caixa tem uma forte influência na

criação de valor ao acionista. A Tabela 5.3 demonstra essa relação.
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Tabela 5.3 O Aumento do Fluxo de Caixa e os Processos Essenciais

Processos Essenciais

Processo de Processo de Processo de

íã Desenvolvimento de Desenvolvimento de Desenvolvimento de
.~ Produto Produto ProdutoC'\I
(,)

G> Aumentar a taxa de Aumentar os custos de Retenção do consumidor~
Ih inovação para se troca para os pela lealdade através deo
><~ manter à frente da distribuidores ao programas de atração e;;::::
o

concorrência oferecer programas de retenção, programas de~
G>~ serviço, incentivo e lealdadeC'\I
:2

lealdade:;
C'\I
Õ Alianças estratégicas e Reduzir o conflito com Aumentar os custos de
>
G> tecnológicas para os distribuidores, troca do consumidor
G>~

estabelecer padrões administrar a através do agrupamentoC'\I:2
:c orientados para o competição dentro e de produtos e serviços
C'\I•..

mercado fora dos canais deG>c
~ entregaZ-
C'\I Foco contínuo em Desenhar processos Excelência na entrega de.~
C'\I

diferenciação e design de entrega difíceis de intangíveis, atributos deo
G>~ de produtos difíceis de copiar experiência e serviços
Iho copiar, criar cestas><~
LI. únicas de produtos e
Iho serviços~
o

Desenho e Manufatura flexível à Alavancar ativos de(,)

Ih.~
demanda do mercado mercado (valorizaro configuração de

o
produto orientadas e do sistema de networks)~c

"N para o mercado entrega de pedidos,~~
G> Planejar migração de Programas de[t:

linha de produto e treinamento e educação

obsolescência de de consumidores

produto

Maximizar sinergias Programas de leasing

através do portfólio de

produto

Fonte: (SRIVASTAVA et ai, 1999, p. 174).

Teríamos, então, que a volatilidade do fluxo de caixa reduz-se na

mesma medida em que as relações da empresa com os seus consumidores e

parceiros de canal são mais estáveis.
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A retenção dos consumidores através da satisfação do consumidor,

lealdade e dos programas de marketing também são exemplos de redução da

vulnerabilidade do fluxo de caixa.

Interessante, aqui, destacar uma observação de SRIVASTAVA et ai

(1998):

"Embora as atividades de marketing possam ser

estruturadas para reduzir a volatilidade e vulnerabilidade

dos fluxos de caixa, tais atitudes na estratégia de

marketing são raras. As atividades tradicionais de

marketing freqüentemente podem ser acusadas de

aumentar a volatilidade e a vulnerabilidade dos fluxos de

caixa pelo uso de estratégia de promoção e preço que

encorajam os consumidores e parceiros de canais a

comprar mais instavelmente do que o fariam de outro

modo" (SRIVASTAVA et ai, 1998, p.13).

5.1.4 Valor Residual do Fluxo de Caixa

Alfred RAPPAPORT (1986) define o valor residual como sendo o

valor presente de um negócio atribuível ao período mais adiante de um

razoável período de previsão.

Alguns dos mesmos fatores que contribuem para aumentar os fluxos

de caixa e reduzir a sua volatilidade e vulnerabilidade também levam a maiores

valores residuais. Por exemplo, quanto mais larga a base de consumidores e

maior a qualidade da base de consumidores (como medido pela freqüência de

compra, desejo de pagar um preço premium, custos de serviço e vendas mais

baixos, etc.) maior tende a ser a lealdade (e, desse modo, menor o risco ou a

vulnerabilidade) e o valor residual. Este entendimento é importante porque para

criar valor ao acionista as organizações não devem somente aumentar a base

de consumidores, mas também refiná-Ia (SRIVASTAVA et ai, 1998, p.13).

A Figura 5.1 mostra a função do valor residual do fluxo de caixa.
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Figura 5.1 Função do Valor Residual do Fluxo de Caixa

Valor Residual do Negócio = função crescente do
tamanho, lealdade e qualidade da base de consumidores

Valor 3 Valor 4
Valor 2

Crescimento da base instalada,
venda cruzada de produtos e serviços,

extensões de marca, upgrades

Fonte: (SRIVASTAVA et aI, 1998, p. 14).
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6 CAPíTULO - CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E IMPLICAÇÕES

6.1 Considerações Finais

Há um crescente interesse na delineação das práticas

organizacionais que efetivamente geram valor ao acionista. A constante busca

pela eficiência e eficácia organizacionais está intimamente relacionada com a

capacidade de identificação das estratégias e atividades organizacionais

efetivamente geradoras de valor.
A identificação da contribuição do marketing para a geração de valor

ao acionista é parte fundamental do esforço organizacional, ora feito, para a

gerência e otimização da capacidade criadora de valor corporativo.

A análise histórico-evolutiva da teoria de marketing, feita neste

estudo, demonstrou que parte do pensamento de marketing não se baseia em

conceitos econômicos, mas sim psicológicos, sociais e antropológicos e,

portanto,fugiu ao nosso escopo de trabalho. Essa linha de pensamento é

conhecida historicamente como a teoria não econômica de marketing.

A outra parte da teoria tradicional do marketing que foi definida,

neste estudo, como a teoria econômica do marketing, cujo maior expoente é a

escola gerencial de marketing, por seu turno, considera os aspectos

econômicos como sendo a base do marketing e foi analisada em nosso estudo.

A forma como a teoria econômica do marketing tem abordado a

criação de valor ao acionista pelo marketing tem se mostrado insuficiente para

a identificação do valor criado para o acionista na forma como tem se

demandado nos dias atuais.
A teoria econômica do marketing não tem logrado, historicamente,

obter um consenso acerca de qual é a definição e o fim último do marketing.

Essa falta de clareza conceitual se reflete na forma como essa teoria se

relaciona com a dimensão financeira resultante da prática de marketing. Isto é,

apesar de se assumir a necessidade da geração de resultados econômicos da

atividade de marketing, não se consegue definir como se processará essa

relação.
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A teoria econômica do marketing, sob uma perspectiva histórico-

evolutiva, não consegue especificar com clareza se o fim último do marketing é

a satisfação do consumidor ou a criação do valor para o acionista. Por fim,

acaba por assumir, tácita ou explicitamente, que estas duas questões são

coisas simultâneas, conseqüentes e automáticas.

A questão da criação de valor ao acionista é abordada pela teoria

tradicional do marketing de uma forma multifacetada e não consensual. Há

uma profusão de métricas de apuração de valor das estratégias e atividades de

marketing e, na grande maioria das vezes, estressa-se a importância de

indicadores contábeis para a apuração do valor gerado pelo marketing.

Convém ressaltar que a dificuldade de se mensurar com precisão as

estratégias e atividades do marketing, certamente influi na argumentação

favorável ao marketing enquanto alternativa organizacional de alocação de

recursos escassos. Considerando-se que o marketing é essencial à criação de

valor organizacional, ao fim e ao cabo, coloca-se em risco a própria capacidade

organizacional de criar valor.

Começa a tomar corpo uma estruturação teórica recente de

marketing que se propõe a estreitar a interdisciplinaridade entre marketing e

finanças. Tal teoria traz em seu bojo a possibilidade da identificação objetiva da

contribuição de marketing para a geração do valor para o acionista. Esta teoria

de marketing foi definida, neste estudo, como a teoria emergente de marketing;

entretanto, ressaltou-se que tal definição exclui qualquer julgamento de valor e

se restringe à sua dimensão temporal recente.

A teoria emergente de marketing define claramente que o objetivo

último do marketing é a criação de valor ao acionista. Esta definição clara do

propósito do marketing vem adicionar um necessário grau de precisão à falta

de foco conceitual então vigente na teoria tradicional de marketing.

A incorporação da visão tradicional das estratégias e atividades de

marketing, assim como das relações com os consumidores e parceiros de

canal, dentro da estrutura conceitual dos ativos de marketing foi essencial na

possibilidade de identificação das fontes de geração de valor organizacional.

A definição dos ativos de marketing foi a condição teórica essencial e

sine qua non para que se pudesse estabelecer as bases iniciais para o

estabelecimento de uma relação causal entre o marketing e a criação de valor
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para o acionista. Isto porque esses ativos de marketing são as variáveis

independentes da tipificação da relação causal para a criação de valor ao

acionista, a variável dependente.

A teoria emergente de marketing busca incorporar toda a estratégia

e atividade de marketing sob o conceito de ativos de marketing. Todas as

fontes de geração de valor ao consumidor são ativos de marketing em

potencial e, portanto, fazem parte do escopo do marketing. Há, nesse ponto,

em certa medida, uma convergência com os setores do marketing tradicional

que advogam a conceito da orientação voltada para o mercado e da

distribuição da função de marketing ao longo da organização. Reconhece-se,

portanto, o caráter complementar da teoria emergente de marketing.

O construto teórico do ativo de marketing levanta uma questão

conceitual de caráter interdisciplinar entre marketing e finanças de relevante

interesse para o marketing. A análise comparativa entre os ativos de marketing

e os ativos financeiros demonstrou que eles são muito semelhantes entre si,

exceto no que tange à questão da intangibilidade e no tratamento contábil que

se reserva aos seus gastos. Isto posto, levanta-se a questão interdisciplinar do

porquê das despesas de marketing terem que ser reconhecidas em um único

período ao invés de serem consideradas como um investimento e, assim,

poderem ser amortizadas ao longo de vários períodos. Esta questão se cobre

de relevante interesse para a argumentação favorável à prática do marketing

quando competindo com outras alternativas de investimento organizacional.

Dado o caráter incipiente desta teoria de marketing há um

reconhecimento público por parte de seus expoentes de que os critérios para a

definição do que venha a ser um ativo de marketing ainda não é uma questão

fechada. À luz dessa conceituação vem a argumentação do porquê de áreas

como finanças, tecnologia de informação e recursos humanos também não

poderem ser consideradas como fontes geradoras de valor ao consumidor e,

desse modo, serem também ativos de marketing. Este é um ponto ainda a ser

aprofundado nessa nova teoria.

A teoria emergente propõe a redefinição do escopo do marketing,

cuja função seria de abranger todos os processos organizacionais que gerem

valor ao acionista. Sob essa perspectiva, ela vem adicionar à teoria tradicional

de marketing no que tange à inclusão dos processos de desenvolvimento de
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produtos e de gestão da cadeia de suprimentos como ativos de marketing e,

portanto, fazendo parte do campo de atuação do marketing.

As teorias financeira e de marketinq, ultimamente, têm,

concomitantemente, por diferentes meios, aprofundado o estudo das questões

relacionadas à criação de valor ao acionista. Começa-se a construir um

consenso, hoje em dia, de que a capacidade de criação de valor ao acionista é

a medida ideal de apuração da eficácia e eficiência organizacional.

O conceito de geração de valor para o acionista pela ótica financeira

tem se alterado ao longo do tempo. A evolução parte dos indicadores

puramente contábeis, como o resultado, o ROI e o ROE, depois, para conceitos

de valor adicionado como o EVA, MVA e os Lucros Residual e Econômico, até

começar a apontar, atualmente, para uma crescente aceitação das medidas de

apuração de valor baseadas no fluxo de caixa e no caixa investido, como o

CVAe o GVA.

A necessidade de unificação conceitual da aferição do valor criado

ao acionista já se mostrava necessária através da profusão de métricas de

apuração constatadas na visão tradicional de marketing.

A análise histórico-comparativa das métricas de apuração de valor

da riqueza gerada ao acionista procedida em nosso estudo, concluiu, com base

na literatura pesquisada, que a medida ideal de apuração de valor ao acionista

é o CVA, para um só período, e o GVA, para mais de um período, ambos

criados conjuntamente pelo Boston Consulting Group e pela Fundação Getulio

Vargas. A partir deste ponto, então, quando nos referíamos à criação de valor

de acionista usávamos esses indicadores como a medida de aferição do valor

criado.

6.2 Realização dos Objetivos Propostos

Os objetivos deste estudo foram:
1) Proceder a uma revisão bibliográfica, de caráter histórico-

evolutiva, sobre como a teoria do marketing tem tratado a

questão da criação de valor ao acionista;
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2) Apontar como parte da teoria recente de marketing começa a

construir uma teoria de marketing que intenta relacionar as

estratégias de marketing com a geração de valor ao acionista;

3) Revisar como a teoria financeira contemporânea aborda a

questão da mensuração do valor ao acionista;

A tentativa de cobrir esses objetivos específicos tinha como fim

último contribuir para a compreensão da contribuição do marketing para a

geração de valor para a acionista.

O Capítulo 2 procura fazer uma revisão bibliográfica de caráter

histórico-evolutivo-conceitual sobre como a teoria tradicional de marketing tem

tratado a questão da contribuição do marketing para a geração de valor ao

acionista.
Os Capítulos 3 e 5 procuram conceituar a recente teoria de

marketing e apontar como sua base teórica relaciona o marketing e a

contribuição de valor gerado ao acionista. Tipifica-se a relação causal

interdisciplinar entre marketing e finanças.
A forma como a teoria financeira tem abordado a questão da

mensuração da criação de valor ao acionista foi apontada, de forma

comparativa, no Capítulo 4 deste estudo.

6.3 Limitações

O presente estudo tem uma série de limitações, a saber:

1) A referência bibliográfica estudada com o intuito de caracterizar

a teoria tradicional do marketing é apenas uma amostra real

dessa construção teórica, e, portanto, pode não ser

representativa da teoria de marketing como um todo;

2) A visão emergente de marketing, por ser um campo novo do

conhecimento, ainda não oferece literatura suficiente para que

se possa ver essa estruturação teórica a partir de vários ângulos

diferentes. Como resultado a nossa revisão bibliográfica acerca

dessa questão, infelizmente, se restringiu a um número restrito

de autores;
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3) A teoria financeira que trata da apuração de valor ao acionista é

muito mais profunda, abrangente e rica em detalhes do que a

revisão bibliográfica ora apresentada, que se limitou ao restrito

escopo de nosso estudo.
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