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RESUMO 
 

PEREIRA, Márcia Batista. Tratamento Contábil dos Ativos Intelectuais Focados em 
Ativos Humanos de Empresas de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São 
Paulo. 2006. 164p. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis). Programa de Pós-
Graduação em Ciências contábeis da Universidade Regional de Blumenau. Blumenau, 2006. 

 
Após a era da reengenharia e dos altos investimentos em qualidade total, na atualidade, o 

mundo corporativo percebeu que para as empresas se tornarem competitivas não basta ter os 

melhores recursos tecnológicos, pois sozinhas não são capazes de alcançar um diferencial no 

mercado. Surge então a era do conhecimento, recurso capaz de gerar benefícios intangíveis e 

que está diretamente relacionado ao Ativo Humano. Dessa forma, o objetivo geral desta 

dissertação é verificar qual o tratamento contábil aplicado aos Ativos Intelectuais focados em 

Ativos Humanos, nas empresas de Governança Corporativa Nível 1, Nìvel 2 e Novo Mercado 

da Bolsa de Valores de São Paulo. O trabalho insere-se na linha de pesquisa Contabilidade 

Financeira do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional 

de Blumenau. A metodologia aplicada na pesquisa consistiu-se de um estudo exploratório e 

descritivo, sendo a abordagem da pesquisa qualitativa, utilizando como instrumento de coleta 

de dados um questionário com perguntas fechadas e abertas. Os resultados da pesquisa 

permitem verificar qual o tratamento contábil que as empresas aplicam aos Ativos 

Intelectuais, bem como o entendimento dos gestores. Também pode-se verificar a percepção 

dos gestores em relação à importância prática da  divulgação dos  Ativos Intangíveis, 

considerando se as normas contábeis devem ser alteradas a fim de contabilizar os Ativos 

Humanos e quais seriam os aspectos positivos dessa divulgação. Concluiu-se que não existe 

tratamento contábil sobre os Ativos Intelectuais, porém existe a consciência de sua 

importância e a necessidade de prover informações para a gestão dos Ativos Humanos e 

tomada de decisões. 

 
Palavras-chave: Tratamento contábil. Ativos intelectuais. Ativos humanos. 
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ABSTRACT 
 

PEREIRA, Márcia Batista. Countable treatment of the Intellectual Assets Focados in 
Human Assets of Companies of Corporative Governança of the Stock exchange of São 
Paulo. 2006. 164p. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis). Programa de Pós-
Graduação em Ciências contábeis da Universidade Regional de Blumenau. Blumenau, 2006. 

 
After the reorganized age and of the high investments in total quality, in the present time, the 

corporative world notices that for the companies to become competitive is not enough to have 

the best technological resources, for that reason, by themselves, they are not able to reach a 

differential in the market. At this moment, appears the knowledge age, which means, resource 

that is able to generate intangible benefits and that it is directly related to the Human Asset. 

Of this form, the mean purpose of this dissertation is to verify which is the countable 

treatment applied to the focus Intellectual Assets in Human Assets, in Corporative 

Governance Level 1 and level 2 companies, and New Market São Paulo Stock Exchange. The 

work inserts in the research line Financial Accounting of the Program of After-Graduation in 

Countable Sciences of the Regional University of Blumenau. The methodology applied in the 

research was consisted of a exploratory and descriptive study, being the boarding of the 

qualitative research, using as instrument of collection of data a questionnaire with closed and 

opened questions. The results of the research allow to verify which the countable treatment 

that the companies apply to the Intellectual Assets, as well as the agreement of the managers. 

Also the perception of the managers in relation to the practical importance of the spreading of 

the Intangible. Assets can be verified, considering if the countable norms they must be 

modified in order to enter the Human Assets and which would be the positive aspects of this 

spreading. It was concluded that countable treatment does not exist on the Intellectual Assets, 

however exists the conscience of its importance and the necessity to provide information for 

the management with the Human Assets and taking of decisions. 

Key-words: Countable treatment. Intellectual assets. Human assets. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existem evidências de que os Ativos Intangíveis, incluindo os Ativos Intelectuais, têm 

assumido um papel cada vez mais importante no desenvolvimento das empresas. Afirma Lev 

(2001, p. 1) que “riqueza e crescimento na economia de hoje são direcionados principalmente 

pelos Ativos Intangíveis”.  

Embora não seja um tema recente, os estudos dos Ativos Intangíveis têm despertado 

crescente interesse da comunidade acadêmica e de negócios. Esse fenômeno se intensifica 

principalmente em função do esforço das organizações na busca por diferenciações dos seus 

concorrentes. Para tanto, o propósito deste trabalho é fazer um estudo sobre os Ativos 

Intelectuais focados em Ativos Humanos, baseados no entendimento dos gestores das 

empresas de Governança Corporativa, segundo a classificação da BOVESPA – Bolsa de 

Valores de São Paulo.  

Para poder competir e enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais exigente, o 

desenvolvimento de novas tecnologias continuará a afetar a natureza da administração e da 

organização. Contudo, o tema “Ativos Intelectuais”, focado em Ativos Humanos, emerge em 

um momento histórico singular a ponto de promover a discussão sobre a sua relevância na 

riqueza das organizações.  

Autores como Granstrand (1999), Lev (2001) observam que uma nova ordem 

econômica, como o capitalismo intelectual e os Ativos Humanos, emerge à medida que suas 

principais correntes – conhecimento acumulado através de treinamento e formação ao longo 

da vida e a segunda corrente refere-se ao fortalecimento dos sistemas econômicos capitalistas 

– convergem, ou seja, no momento de sua transição para uma sociedade baseada 

principalmente em conhecimentos científicos e tecnológicos, ocorrendo assim o 

fortalecimento de fato dos sistemas econômicos capitalistas, o que significa para seus gestores 
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preocupações com a gestão da mais recente inovação tecnológica baseada em conhecimento e 

informação. 

A velocidade da inovação tecnológica costuma levar as pessoas a agir com rapidez, 

pois o mundo parece ter ficado menor e mais intensamente ligado por meio das modernas 

tecnologias de comunicação. Atualmente exige-se muito dinamismo dos empresários e com o 

fenômeno da globalização, os gestores depararam-se com a complexidade de gerir uma 

organização e investir em recursos humanos. A valorização do conhecimento passou a ser o 

diferencial para a geração de riqueza, servindo como estratégia para poder competir e 

enfrentar os desafios do mercado.  

Em um contexto economicamente competitivo, as organizações fazem uso intenso dos 

recursos do conhecimento tecnológico a fim de se manterem dentro de um mercado 

competitivo no qual esse fato vem impactando, sobretudo, nas suas atividades, nas estruturas 

gerenciais e desempenhos. 

Segundo Granstrand (1999), uma parcela crescente da atividade econômica na 

atualidade consiste da troca de conhecimentos, informações e serviços, na qual a lucratividade 

corporativa é impulsionada muito mais pelas capacidades organizacionais, pelas 

possibilidades de produção e de geração de idéias inovadora, do que pelo controle de recursos 

físicos. 

Verifica-se presentemente que o Capital Humano tornou-se a fonte principal de 

geração de riquezas e, portanto, pode ser considerado como ator central na transformação 

global que o mundo vem vivenciando. Esse novo modelo econômico movido pelo 

conhecimento e pela propriedade intelectual quebrou paradigmas e instituiu no mercado 

necessidades de informações que pudessem melhor permitir a verificação do desempenho 

financeiro das empresas. 

O Capital Humano das organizações pode ser entendido como toda capacidade, 
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conhecimento, habilidade e experiência individual dos empregados e gerentes, incluindo a 

criatividade. É composto pelas pessoas, desde o mais simples operário ao seu principal 

executivo. Inclui também os valores, a cultura e a filosofia da empresa Edvinsson e Malone 

(1998). Crawford (1994, p. 17) “Capital Humano - que significa pessoas estudadas e 

especializadas – é o ponto central na transformação global”. 

A aplicação desses recursos, somando às tecnologias disponíveis empregadas para 

garantir a sua continuidade, acaba por produzir benefícios intangíveis que resultam na 

agregação de valores para a organização. A esse conjunto de elementos intangíveis tem-se 

denominado “Capital Intelectual”. 

Dessa forma, conforme salienta Lynn (2000), qualquer organização, tanto quanto as 

pessoas, deve “cultivar” seu ativo intelectual se realmente espera sobreviver e florescer neste 

novo milênio. Assim, é desejável que as empresas tornem conhecidos os seus Ativos 

Intangíveis capitalizados.  

A definição e conceito de Capital Intelectual encontra-se ainda em construção, bem 

como o termo Ativo Intelectual. Nesta dissertação, os termos, Capital Intelectual e Ativo 

Intelectual terão o mesmo significado, conforme pode verificar na Fundamentação Teórica. 

Torna-se relevante para o pesquisador um estudo mais aprofundado sobre as 

dinâmicas das organizações e a importância das informações sobre os Ativos Intangíveis, em 

especial os Ativos Intelectuais nos quais estão inseridos os Ativos Humanos. Esse assunto, 

também será abordado neste trabalho, considerando sua aderência ao campo de atuação dos 

contadores e a importância das informações na construção de um cenário transparente e 

confiável para tomada de decisões e gestão de negócios. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Como são tratados contabilmente os Ativos Intelectuais focados em Ativos Humanos, 
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das empresas de Governança Corporativa Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da BOVESPA – 

Bolsa de Valores de São Paulo? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta dissertação consiste em verificar qual o tratamento contábil 

aplicado aos Ativos Intelectuais focados em Ativos Humanos, através de uma pesquisa de 

campo com os gestores das empresas de Governança Corporativa Nível 1, Nível 2 e Novo 

Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) evidenciar quais os indicadores de mensuração dos Ativos Intelectuais, em especial 

os Ativos Humanos utilizados pelas empresas pesquisadas; 

b) identificar a avaliação sobre os componentes dos Ativos Intangíveis, na visão dos 

gestores das empresas pesquisadas; 

c) verificar qual a utilização das informações sobre os Ativos Intangíveis, dentro das 

empresas estudadas; 

d) verificar se as empresas divulgam as mesmas informações no Brasil e no Exterior; 

e) verificar como os gestores avaliam o Ativo Humano e os Ativos Intelectuais; 

f) identificar qual a percepção dos gestores com relação à importância dos Ativos 

Intangíveis e Ativos Intelectuais, inclusive a importância prática da sua divulgação; 

g) identificar quais os aspectos que os gestores antevêem como positivo dos Ativos 
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Intelectuais para que possam ser mensurados e divulgados; 

h) verificar como são evidenciados os dados relacionados aos Ativos Humanos e quais 

as informações que a Contabilidade dispõe sobre os Ativos Intelectuais; 

i) identificar perante as empresas pesquisadas como são divulgadas as informações 

sobre os Ativos Humanos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Desde os primórdios da civilização, a Contabilidade tem buscado ferramentas capazes 

de suprir as necessidades provocadas pelas mudanças na economia. Assim, da sociedade 

primitiva à sociedade do conhecimento, a Contabilidade sempre esteve presente. Segundo 

Iudícibus (2004, p. 34), “alguns historiadores remontam os primeiros sinais objetivos da 

existência de contas aproximadamente 2.000 a C”. Entretanto, antes disso, o homem 

primitivo, ao inventariar o número de instrumentos de caça e pesca disponíveis, ao contar seus 

rebanhos, já estava praticando uma forma rudimentar de Contabilidade. Os objetivos da 

Contabilidade têm se aprimorado de acordo com as mudanças e exigências da atividade 

econômica, podendo-se afirmar que a evolução contábil está atrelada à evolução da história da 

economia mundial. 

O interesse nos desempenhos financeiro, econômico, social e ambiental das 

organizações aponta para mais uma necessidade de informação contábil, ou seja, para o 

estudo dos Ativos Humanos. Vive-se, presentemente, na era da tecnologia da informação, na 

qual o símbolo de riqueza é o conhecimento retido por pessoas, sendo assim, as empresas 

costumam considerar os Ativos Intelectuais, especialmente os Ativos Humanos, como uma 

vantagem competitiva e também o consideram como uma fonte de inovação.  

Todavia, são raras as empresas que os contabilizam como “ativos”. Stewart (1998) 
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considera dois tipos básicos de dispêndios de capital que as empresas fazem: o primeiro é o 

investimento em propriedades, equipamentos e outros ativos. Os investimentos de longo 

prazo, pesquisa e desenvolvimento e treinamento, por exemplo, constituem uma forma de 

dispêndio de capital também, embora as regras contábeis insistam que normalmente sejam 

tratados como o outro tipo de dispêndio da empresa, as despesas. Sabe-se que o conhecimento 

tornou-se valioso e poderoso recurso em vários setores da economia, assim, estudar sua 

contabilização, mensuração e evidenciação nas empresas é um desafio para contadores e 

pesquisadores.  

Para Crawford (1994, p. 155), “embora o maior recurso de uma economia seja seu 

Capital Humano, as regras-padrão de Contabilidade não atribuem nenhum valor aos recursos 

humanos no balanço de uma empresa”. No entanto, o autor elaborou um balanço ajustado 

para uma análise financeira na economia do conhecimento, o qual será abordado no decorrer 

da Fundamentação Teórica. 

O método contábil tem limitações, tais a como dificuldade em lidar com elementos 

não quantitativos, que faz com que os relatórios contábeis não revelem exatamente a realidade 

financeira e econômica da organização, apesar de seguir os procedimentos estabelecidos pelos 

Princípios Fundamentais de Contabilidade. Segundo Szuster (2004), como conseqüência, a 

Contabilidade tem sido criticada por diversos profissionais, entre eles os Professores Sérgio 

de Iudícibus, Alexandre Assaf, Adriana Procópio, Baruch Lev e Bennet Stewrt, sócio da Stern 

& Stewart, por não apresentar informações em quantidade e qualidade desejadas por seus 

diversos usuários, em especial no que se refere a uma avaliação mais adequada do valor do 

patrimônio das empresas. 

A evolução do pensamento contábil dá-se por sua importância na mensuração e 

evidenciação dos atos e fatos contábeis de uma Entidade. O ativo tangível já tem sua forma de 

contabilização, mensuração, avaliação e evidenciação estruturada, porém o Ativo Intangível 
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apresenta subjetividade na mensuração do seu valor. 

Segundo Schmidt e Santos (2002, p. 9), “de acordo com o índice mundial da Morgan 

Stanley (Corretora dos Estados Unidos), o valor das empresas cotado na Bolsa de Valores é, 

em média, o dobro de seu valor contábil. Nos Estados Unidos, o valor de mercado de uma 

empresa varia normalmente entre duas e nove vezes seu valor contábil”. Os autores atribuem 

como relevante o aumento do Ativo Intangível em relação ao ativo tangível salientando, “[...] 

em especial o impacto da tecnologia da informação, o crescimento, a sofisticação e a 

integração dos mercados financeiros internacionais, além da fonte de riqueza proporcionada 

pela inteligência humana e os recursos intelectuais” (SCHMIDT; SANTOS, 2002, p. 9). 

Os Ativos Intelectuais, segundo Edvinsson e Malone (1998) é a posse de 

conhecimento, experiência aplicada, tecnologia organizacional, relacionamento com clientes e 

habilidades profissionais que proporcionem alguma vantagem competitiva no mercado. 

Contudo, no contexto da gestão moderna, são valores que, por sua relevância, devem ser 

pesquisados e estudados. Acredita-se que as empresas brasileiras, população de pesquisa desta 

dissertação, por atenderem exigências para obtenção dos níveis de classificação de 

Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo - possuam informações e gestão 

elaborada com maior transparência, uma vez que seu compromisso principal e a melhoria na 

prestação de informações ao mercado e a dispersão acionária. 

 Saber qual a percepção dos gestores dessas empresas, entendimento e tratamento 

sobre o tema Ativos Intelectuais e Ativos Humanos pode ser relevante para o estudo da 

Contabilidade, pois constitui um tema que é normalmente considerado na gestão da empresa, 

no âmbito da mensuração e tomada de decisões. 

Este trabalho não esgota o assunto no contexto do tratamento contábil do Ativos 

Intelectuais, contudo, no âmbito Ativos Humanos abrem-se janelas para sua contabilização, 

mensuração, avaliação e divulgação desse ativo estratégico, que será objeto de nosso interesse 
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e análise no decorrer da elaboração desta dissertação. 

O trabalho insere-se na linha de pesquisa Contabilidade Financeira, especificamente 

no grupo Pesquisa em Teoria da Contabilidade e Contabilidade Internacional do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências contábeis da Universidade Regional de Blumenau. 

 

1.4  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

   

Para cumprir os objetivos propostos nesta fase do estudo, estruturou-se o trabalho em 

cinco capítulos, descritos a seguir. 

O primeiro capítulo, apresenta a contextualização e problema, o objetivo geral e os 

específicos, a justificativa e sua relevância quanto ao tema ora proposto. 

  O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, no qual estarão pautados os 

seguintes tópicos: sociedade baseada no conhecimento, Ativos Intangíveis, definição, 

classificação e estudos sobre o Goodwill, um breve histórico sobre o Capital Intelectual, 

apresentação de modelos de mensuração do Capital Intelectual, indicadores de avaliação 

corporativa, o Ativos Humanos e a Contabilidade, a origem e evolução da Contabilidade de 

recursos humanos dentro de uma abordagem conceitual, enfocando aspectos referentes aos 

recursos humanos e à Contabilidade, o valor do Ativo Humano e a mensuração e avaliação de 

valor de recursos humanos e, finalmente, o conceito básico de custos, despesa, gasto e valor e, 

avaliação de Ativos Humanos.  

  O terceiro capítulo trata do método e técnica de pesquisa, dando um enfoque de como 

são trabalhados, a pesquisa de campo, o questionário aplicado às empresas de Governança 

Corporativa Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, o 

instrumento de coleta de dados, as delimitações, as limitações da pesquisa e os procedimentos 

de coleta e análise dos dados. 

  O quarto capítulo abordará a apresentação e análise dos resultados por meio da análise 
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dos questionários enviados às empresas. Tabelas e quadros serão utilizados para melhor 

compreensão dos resultados obtidos. 

  O quinto capítulo versa sobre as conclusões e recomendações. Nesse capítulo, são 

extraídos os comentários de acordo com os resultados obtidos e analisados, bem como 

sugestões para o desenvolvimento de novas pesquisas.  

Finalmente são anexados à dissertação as principais práticas agrupadas no Nível 1 e 2 

de Governança Corporativa e Novo Mercado; Sinopse de alguns pensadores que contribuíram 

para a evolução da identificação do Capital Intelectual e Modelos de mensuração do Capital 

Intelectual, além das referências bibliográficas, anexos e apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo abordará como temas principais os seguintes conceitos: sociedade 

baseada no conhecimento, os Ativos Intangíveis, goodwill, breve histórico sobre o Capital 

Intelectual, modelos de mensuração do Capital Intelectual, indicadores de avaliação 

corporativa, o Ativos Humanos e a Contabilidade e, finalmente, a origem e a evolução da 

Contabilidade de recursos humanos. 

A partir das contribuições teóricas desses grandes temas estabelecem-se elementos 

para compreender qual o entendimento e qual o tratamento contábil aplicado aos Ativos 

Intelectuais focados em Ativos Humanos nos relatórios das empresas de Governança 

Corporativa. 

 

2.1 SOCIEDADE BASEADA NO CONHECIMENTO 

 

O conhecimento, atualmente, é considerado segundo Crawford (1994) Stewart (1998), 

Davenport e Prusak (1998), e Antunes (2000), como o fator mais importante no contexto 

competitivo das empresas.  Embora tendo presença abstrata, o conhecimento, não só 

atualmente, mas desde os tempos remotos, traz resultados e benefícios pela riqueza de quem o 

detém. A velocidade dos acontecimentos, seja na área da tecnologia da informação, da ciência 

biológica e na área  espacial, entre outras, faz com que a decadência e ou a supremacia sejam 

muito mais contundentes.  

De acordo com Teixeira Filho (2000, p. 170), “o conhecimento – em todos os seus 

tipos e formas – tem sido importante há muito tempo. Ao longo da história, a supremacia nos 

conflitos, mais cedo ou mais tarde, foi daqueles que detinham maior conhecimento”. Isso 

valeu para o ser humano que lutava para se adaptar em um ambiente hostil na pré-história e 
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valeu, também, para as civilizações da Antiguidade. Também vem sendo verdade até hoje, no 

momento no qual se entra em um tipo de sociedade diferente, onde o trabalho tende a ser mais 

intelectual e menos braçal. 

Na visão de Drucker (apud TINOCO, 2003, p. 67), “os ativos mais valiosos de uma 

empresa do século XX eram seus equipamentos de produção. Os mais valiosos ativos de uma 

instituição do século XXI, seja empresa ou não, serão seus trabalhadores do conhecimento e 

sua produtividade”.  

O conhecimento detido por pessoas e usado em benefício da entidade faz com que 

aumente sua vantagem competitiva. Atualmente, já não é mais possível considerar máquinas e 

equipamentos como os ativos mais valiosos como eram no século passado. Esse novo século 

diferencia-se por incorporar novos conceitos e reescrever uma nova realidade. Mudanças são 

necessárias e novos estudos são importantes, pois o conhecimento nunca se esgota e as 

empresas precisam incorporar esses conhecimentos alocados em pessoas para obter retorno, 

enquanto esses indivíduos que detêm conhecimento permanecerem na organização, 

estimulando-os, contudo, a transferirem conhecimento para outros colaboradores.  

Para Crawford (1994, p. 15), “nesta nova economia, informação e conhecimento 

substituem capital físico e financeiro, tornando-se uma das maiores vantagens competitivas 

nos negócios, e a inteligência criadora constitui-se na riqueza da nova sociedade”.  

 

2.1.1  Teoria e definição do conhecimento 

 

Cotrim (1995) cita que filósofos como Rorty e Giles preocupavam-se com o 

conhecimento humano desde a antiguidade Grega.  Entre os principais problemas filosóficos 

está o do conhecimento. Isso porque a humanidade quer compreender a si e ao mundo, e quer 

entender sua capacidade de entender. 
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A teoria do conhecimento, segundo Cotrim (1995, p. 76), é a “reflexão filosófica sobre 

o conhecimento, tendo como objetivo investigar suas origens, suas possibilidades, seus 

fundamentos, sua extensão e seu valor. Pode receber várias denominações: epistemologia, 

crítica do conhecimento, gnosiologia”. 

O filósofo Richard Rorty (apud COTRIM, 1995, p. 70) definiu conhecimento, na 

forma mais freqüente da filosofia: “Conhecer é representar cuidadosamente o que é exterior à 

mente”, e complementa: “a representação é o processo pelo qual a mente absorve a idéia ou 

um objeto”. Richard Rorty afirma que, para existir o conhecimento haverá, sempre dois 

elementos básicos: um sujeito conhecedor (nossa consciência, nossa mente) e um objeto (a 

realidade, o mundo, os inúmeros fenômenos). 

Numa linguagem contemporânea e prática, Crawford (1994, p. 21) apresenta assim sua 

definição: “o conhecimento é a capacidade de aplicar informação a um trabalho ou a um 

resultado específico” e a seguir conclui: “A informação é matéria-prima para o 

conhecimento”. 

Teixeira Filho (2000, p. 21) corrobora com o autor supracitado, quando afirma que “o 

conhecimento é matéria prima da carreira profissional dos indivíduos, dentro e fora da 

empresa”. Sendo assim, o gerenciamento do conhecimento e o seu uso estratégico é que faz a 

diferença num mercado globalizado e competitivo.  

Entende-se que o ser humano já nasce com a capacidade de raciocinar, necessitando 

apenas que seja administrado adequadamente; todavia, esse conhecimento é algo adquirido 

com o passar do tempo sendo ele incorporado durante toda a sua vida, pois sua aprendizagem 

é contínua e nunca se esgota. 

Segundo Drucker (apud KLEIN, 1998, p. 15), “a gerência como prática é muito antiga. 

O executivo mais bem sucedido em toda a história, certamente foi aquele Egípcio que, há 

4.500 anos ou mais, primeiro concebeu a pirâmide sem qualquer precedente, a projetou e 
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construiu, e o fez num período de tempo surpreendentemente curto”. Conclui o autor que 

aquele Egípcio demonstrou a essência da gerência eficaz do conhecimento, capaz de 

equilibrar suas atividades criativas nas quais cultivam-se as matérias-primas da mente, com o 

cumprimento disciplinado necessário para transformar boas idéias em mercadorias de valor.  

Davenport e Prusak (1998, p. 6) definem conhecimento como: “mistura fluida de 

experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, que 

proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de novas experiências e 

informações. Sua origem é aplicada na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele 

costuma estar embutido não só em documentos ou relatórios, mas também em rotinas, 

processos, práticas e normas organizacionais”.  Em sua definição, o autor expressa a interação 

entre o conhecimento explícito e o tácito. 

Antunes (2000, p. 27) cita que: 

 
Conhecimento explícito pode ser expresso em palavras e números, é facilmente 
comunicado e compartilhado sob a forma de dados brutos, fórmulas científicas, 
procedimento codificados ou princípios universais. Conhecimento tácito, por sua 
vez, abrange as habilidades desenvolvidas por meio de know-how adquirido mais as 
percepções, crenças e valores que se tomam  como certo e que refletem na imagem 
de como vê a realidade, moldando a forma como se percebe e se lida com o mundo. 

 

Por outro lado, a codificação do conhecimento tem um critério básico considerando as 

várias formas de classificação estabelecidas, segundo seu caráter tácito e explícito. O 

conhecimento tácito é aquele difícil de formalizar e comunicar, ele reside na mente das 

pessoas e é usado para favorecer o grupo, como, por exemplo, as capacidades de liderança, o 

conhecimento individual das pessoas com a interação entre as outras que formam parte do 

grupo de trabalho da organização. 

O conhecimento explícito, por sua vez, é aquele que codifica e é transferido por meio 

da linguagem formal e sistemática. Por exemplo, os manuais da organização, as patentes e o 

processo formalizado de aproveitamento da empresa.  

A relevância do critério deriva da possibilidade do conhecimento possuído pela 
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empresa descrito formalmente, de forma que se poderá decidir que quanto mais tácito o 

conhecimento, mais difícil é ser copiado por empresas adversárias, o que facilitará a geração 

das vantagens competitivas.  

Na visão de Nonaka e Takeuchi (apud KRUGLIANSKAS; TERRA, 2003), essa 

interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito é denominada de conversão 

do processo de conhecimento. 

Nonaka e Takeuchi (apud BRANCO, 2003) escrevem que a gestão do conhecimento 

ocorre dentro de um processo denominado espiral do conhecimento (Figura 1), no qual o 

conhecimento surge pelas quatro possíveis combinações.  

 
Figura 1 - Conhecimento tácito  e explícito  
Fonte: adaptada de Branco (2003). 

 

Combinações possíveis: 

Primeira - a socialização é um processo de troca de experiências e, portanto, de criação 

do conhecimento tácito, como modelos e habilidades mentais compartilhados;  

Segunda - a exteriorização é um processo de articulação do conhecimento tácito em 

conceitos explícitos. Os livros sobre gerenciamento constituem exemplos de exteriorização; 
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Terceira - a combinação é um processo de sistematização de conceitos explícitos em 

um sistema de conhecimento, ou seja, é a combinação de diferentes partes do conhecimento 

explícito em um novo conhecimento por meio da análise, da categorização e da 

reconfiguração de informações. Os bancos de dados e as redes de computadores são as novas 

ferramentas para esse tipo de conversão de conhecimento; 

Quarta - a interiorização é a absorção de conhecimento explícito em conhecimento 

tácito e está intimamente relacionada ao aprendizado pela prática. O conhecimento 

verbalizado na forma de histórias contadas oralmente ou a utilização de outros processos de 

documentação de sistemas é fator que favorece a interiorização. (KRUGLIANSKAS;  

TERRA, 2003, p. 68-69).  

O conhecimento, se aceito, como um novo fato gerador de produção e riqueza, junta-

se aos demais (terra, trabalho e capital) nesse contexto, assim, entende-se que é preciso 

verificar a característica e o desenvolvimento histórico que culminaram na passagem da 

economia industrial para a economia pós-industrial. 

   

2.1.2 Principais características da sociedade baseada no conhecimento 

 

Verificaram-se nas últimas décadas mudanças gradativas, porém profundas, nos 

sistemas: social, político e econômico. Os avanços tecnológicos na informática, 

telecomunicação e na tecnologia de informação desencadearam o processo da globalização, e 

assim surgiu a percepção de sociedade como um todo.  Vive-se na era da informação e do 

conhecimento, na qual o Ativo Intelectual é considerado o grande diferencial capaz de gerar e 

desenvolver riqueza, segundo enunciam diversos pesquisadores. 

Stewart (1998) exemplifica a lata de cerveja como um artefato de uma nova economia 

baseada no conhecimento. Há três décadas a lata era de aço. Após várias pesquisas a lata 
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passou a ser de alumínio. Dessa forma, a pesquisa proporcionou a mudança da matéria-prima, 

expôs a vantagem de ter alta maleabilidade, resistência para agüentar as instabilidades dos 

transportes de caminhões e, por fim, sua reciclagem. Com todas essas vantagens, o alumínio 

encontrou o mercado comercial. 

A Ferrovia tornou a Revolução Industrial um fato marcante e consumado, que mudou 

para sempre o estilo de vida dos trabalhadores da época: chefe, jornada de trabalho, filhos na 

escola. Essa transformação sócio econômica fez surgir, então, a classe média - a era do 

acúmulo de capital. Hoje, as fontes fundamentais de riquezas são o conhecimento e a 

comunicação, conceitos que se disseminaram por meio da globalização, da tecnologia de 

informação, do crescimento da informática e do desmantelamento da hierarquia empresarial. 

Segundo Stewart (1998), pode-se dizer que uma empresa voltada para o 

conhecimento, como os talentos dos funcionários, a eficácia dos sistemas gerenciais e o 

relacionamento com clientes contribui muito mais para o valor do produto final (bens e 

serviços) do que os ativos tangíveis, pois as partes mais valiosas desses trabalhos tornaram-se 

essencialmente tarefas humanas: sentir, julgar, criar, desenvolver relacionamentos. 

Crawford (1994), expõe e  permite a análise das principais características da sociedade 

através do tempo, considerando o comportamento dos fatores que contribuíram para sua 

evolução, conforme Quadro 1.  
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Sociedade Primitiva Agrícola Industrial Conhecimento 

Tecnologia Energia: humana. 
Materiais: pele de 
animais,  pedras. 
Ferramentas: para 
corte. 
Métodos de 
Produção: nenhum. 
Sistema de 
Transporte: pé.  
Sistema de 
comunicação:  a voz. 

Energia: natural. 
Materiais: recursos 
renováveis. 
Ferramentas: força  
muscular ou naturais. 
Método de Produção: 
artesanato. 
Sistema de Transporte: 
cavalo, barco, carroça.  
Sistema de 
telecomunicação: 
manuscrito 

Energia: óleo, carvão. 
Materiais: recursos 
renováveis.  
Ferramentas: máquinas para 
substituir a força humana.  
Métodos de produção: linha 
de montagem e partes 
intercambiáveis.  
Sistema de transporte: barco 
a vapor, ferrovia, automóvel 
e avião.  
Sistema de comunicação: 
imprensa, televisão. 

Energia: sol, vento e nuclear. 
Materiais: recursos 
renováveis (biotecnologia), 
cerâmica, reciclagem.  
Ferramentas: máquinas para 
ajudar a mente 
(computadores e eletrônica 
relacionada).  
Métodos de produção: robôs.  
Sistema de transporte: 
espacial [sic].  
Sistema de comunicação: 
individuais, ilimitadas por 
meio eletrônico. 

    Economia Colheita, caça e 
pesca 

Local, descentralizado 
e auto-suficiente. 
Produção para 
consumo. Divisão do 
trabalho em função da 
comunidade: nobreza, 
sacerdotes, guerreiros, 
escravos e servos. A 
terra é o recurso 
fundamental. 

Economia de mercado 
nacional cuja atividade 
econômica é a produção de 
bens padronizados, 
tangíveis com divisão entre 
produção e consumo. 
Divisão complexa da mão-
de-obra baseada em 
habilidades específicas, 
modo de trabalho padrão e 
organizações com vários 
níveis hierárquicos. O 
capital físico é o recurso 
fundamental. 

Economia global integrada 
cuja atividade econômica 
central é a provisão de 
serviços baseados em 
conhecimento. Maior fusão 
entre produtor e consumidor. 
Organizações 
empreendedoras de pequeno 
porte. O Capital Humano é o 
recurso fundamental. 

Sistema 
social 

Pequenos grupos ou 
tribos 

Esquema familiar 
estratificado, com 
definições claras das 
funções em virtude do 
sexo.  Educação 
limitada à elite. 
 

Família nuclear com divisão 
de papéis entre os sexos e 
instituições imortais que 
sustentam o sistema. Os 
valores sociais enfatizam 
conformidade, elitismo e 
divisão de classes. A 
educação é em massa. 

O individuo é o centro com 
diversos tipos de família e 
fusão dos papéis sexuais com 
ênfase na auto-ajuda e em 
instituições mortais. Os 
valores sociais enfatizam a 
diversidade, o igualitarismo e 
o individualismo. 

 Sistema 
político 

Tribo: unidade 
política básica na 
qual os anciãos e os 
chefes governam. 

Feudalismo: leis, 
religião, classes 
sociais e políticas 
atrelados ao controle 
das terras com 
autoridade transmitida 
hereditariamente. 

Capitalismo e Marxismo: 
leis, religião classes sociais 
e políticas são modeladas de 
acordo com os interesses da 
propriedade e do controle de 
investimento de capital. 
Nacionalismo: governos 
centralizados e fortes tanto 
como forma de governo 
representativo quanto na 
forma ditatorial. 

Cooperação global: 
instituições são modeladas 
com base na propriedade e no 
controle do conhecimento. As 
principais unidades de 
governo e a democracia 
participativa definem as 
normas. 

Paradigma Mundo visto em 
termos naturais. 

Base do 
conhecimento: 
matemática e 
astronomia. Idéias 
centrais: humanidade 
vista como controlada 
pelas forças superiores 
(deuses), 
religiosidade, visão 
mística da vida e 
sistema de valores 
com ênfase na 
harmonia com a 
natureza. 

Base do conhecimento: 
física e química. Idéias 
centrais: os homens se 
colocam como 
controladores do destino 
num mundo competitivo 
com a crença de que uma 
estrutura racional pode 
produzir harmonia num 
sistema de castigos e 
recompensas 

Base do conhecimento: 
eletrônica quântica, biologia 
molecular, ecologia. Idéias 
centrais: os homens são 
capazes de uma 
transformação contínua e de 
crescimento (pensamento 
com cérebro integrado).  
Sistema de valores enfatiza 
um indivíduo autônomo 
numa sociedade 
descentralizada com valores 
femininos dominantes [sic]. 

Quadro 01 - Principais características da sociedade através do tempo 
Fonte: Crawford, (1994, p. 18). 
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Crawford (1994) foi muito objetivo quando sintetizou as características das sociedades 

e as principais mudanças ocorridas desde o início das civilizações até os dias atuais, utilizando 

os subsistemas tecnológico, econômico, social e político para demonstrar  os traços e 

características chave, agrupando sociedade primitiva, sociedade agrícola, sociedade industrial 

e  sociedade do conhecimento, sendo essas as quatro sociedades que ele considerou como 

básicas. 

No Quadro é possível observar as características específicas de cada momento vivido 

pelas sociedades, as formas de comunicação, os recursos de sobrevivência e trabalho, as 

transformações. Observa-se também que o grande salto ocorreu na transição da economia  

primitiva para a economia agrícola e, sucessivamente, para as outras economias. Na sociedade 

industrial,  as máquinas  e os recursos renováveis completavam o trabalho pesado.   

A influência da administração científica impulsionada por Taylor fez com que 

aumentasse a produtividade, já que a maioria dos trabalhadores não tinha qualificação alguma 

e só a produtividade interessava aos empregadores, ou seja, o trabalho seqüencial e braçal.  

Novas máquinas e novas tecnologias foram determinantes para a implantação da 

sociedade do conhecimento, pois, com máquinas modernas, os trabalhadores tinham que 

aprender a manuseá-las, ler manuais e, com isso, aos poucos foram buscando novos 

conhecimentos, retornando ao ensino formal, buscando novas qualificações.  

A globalização foi a responsável pelo crescimento acelerado da economia e também 

da mão-de-obra qualificada. Como a maioria das pessoas tornaram-se detentoras de 

conhecimentos específicos, o grande diferencial passou a ser a criatividade, a versatilidade e a 

capacidade de pensar.   

Segundo Antunes (2000, p. 32), “na Sociedade Agrícola, os detentores da terra 

tomavam as decisões; na Sociedade Industrial, o poder de decisão passou para os detentores 

do capital; na Sociedade do Conhecimento, os possuidores do conhecimento centralizam o 
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poder. São os verdadeiros capitalistas, pois detêm o capital e dependem da aplicação de seu 

capital”. 

Antunes (1999, p. 23), considerando os subsistemas tecnológicos e econômico afirma 

que: “pode-se entender que o primeiro grande salto do desenvolvimento econômico ocorrido 

foi a passagem de uma economia tribal de caça e pesca (Sociedade Primitiva) para uma 

economia agrícola (Sociedade Agrícola) onde, por meio de recursos renováveis e utilização da 

força humana e das forças da natureza, obtinha-se a subsistência”.  

Crawford (1994) aponta um dos momentos mais dramáticos da economia como sendo 

a mudança da economia industrial para a economia do conhecimento, isso devido a essa 

mudança ter levado somente uma geração, enquanto na mudança da economia agrícola para a 

economia industrial, várias gerações tenham sido levados. 

A partir do momento em que se descobriu que esses fatores e o domínio do 

conhecimento na organização eram mais importante do que os fatores produtivos tradicionais, 

o indivíduo passou a desempenhar papéis infinitamente mais importantes nas empresas. 

Assim sendo, a era pós-industrial caracteriza-se e reflete-se pelo domínio do conhecimento.  

Conseqüentemente, as operações da organização receberam um enfoque mais 

humanístico, atribuindo um peso especial aos fatores humanos, ao seu comportamento, às 

suas reações, entre outros.  

 

2.1.3 Conhecimento empresarial 

 

As empresas geralmente usam, entre outros  critérios para a contratação de pessoas, o 

fator experiência, ou seja, de forma implícita dão valor ao conhecimento.  Analisado por esse 

prisma, o conhecimento já é utilizado pelos gestores há muito tempo, não só na contratação, 

pois conforme Davenport e Prusak (1998, p. 14), “nas organizações, a maioria das pessoas, 
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quando precisa de aconselhamento em relação a determinado assunto, consulta outras pessoas 

que consideram conhecedoras daquele assunto”. Assim,  pode-se dizer que o funcionamento 

de uma empresa é o resultado do conhecimento praticado, chegando-se à conclusão de que, o 

conhecimento já faz parte implícita do comportamento da empresa. 

Os autores complementam esse pensamento quando afirmam: “novo é reconhecer o 

conhecimento como um ativo corporativo e entender a necessidade de geri-lo e cercá-lo do 

mesmo cuidado dedicado à obtenção de valor de outros ativos tangíveis. A necessidade de 

extrair o máximo de valor do conhecimento organizacional é maior do que no passado”. 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 14). 

Séculos atrás, os governos proibiam a exportação de produtos cujas habilidades eram 

economicamente importantes. Para Davenport e Prusak (1998, p. 18), “a França, por exemplo, 

tornou crime capital a exportação de conhecimento de manufatura de renda: qualquer pessoa 

que fosse flagrada ensinando a técnica a estrangeiros era condenada à morte”. 

Atualmente, algumas empresas  ainda conseguem manter segredo de comércio, e 

pode-se citar a Coca-Cola que, mesmo mantendo em segredo sua fórmula original, não 

conseguiu impedir que seus concorrentes produzissem produtos similares. À medida em que 

surgem produtos novos no mercado, a concorrência preocupa-se em pulverizar a novidade em 

similares para fazer com que a empresa criadora perca sua vantagem competitiva de ter um 

produto novo e exclusivo. A exclusividade atualmente, é algo muito difícil de se manter, até 

mesmo porque o ciclo de vida do produto ou serviço é muito curto. Para manter-se no 

mercado é necessário que a organização esteja preparada para o uso do conhecimento, 

daquelas habilidades economicamente importantes para a organização. 

De acordo com Davenport e Prusak (1998, p. 21), o estoque de conhecimento de uma 

empresa global, com escritórios e fábricas espalhados e um complexo mix de produtos e 

funções, é vasto, porém, o que seria uma dádiva torna-se parte de um problema. Como 



 35 

encontrar aquilo de que se precisa? A mera existência do conhecimento em alguma parte da 

organização é de pouca ajuda; ele só é um ativo corporativo valioso quando está acessível, e 

seu valor aumenta na proporção do grau de acessibilidade.  

A importância do conhecimento dentro das organizações aponta para um novo 

mercado, o do conhecimento. Esse mercado em funcionamento harmonioso atende às mesmas 

formas de comércio em uma transação normal de produtos ou serviços. A economia política 

desse mercado reconhece compradores, corretores e vendedores de conhecimento. Mas, para 

Davenport e Prusak (1998, p. 32-34): 

   
  Os compradores do conhecimento geralmente são pessoas que estão tentando 

resolver um problema cuja complexidade e incerteza não permitem uma resposta 
fácil [...] Vendedores do conhecimento são pessoas da organização que têm 
reputação no mercado interno por possuir substancial conhecimento de um 
determinado processo ou assunto [...], Corretores do conhecimento (também 
conhecidos como guardiões e demarcadores de área) colocam em contato 
compradores e vendedores:  aqueles que precisam do conhecimento e aqueles que o 
possuem. 

 

Na concepção de Teixeira Filho (2000, p. 74), “tudo gira em torno da ‘pessoa’, do 

‘trabalhador do conhecimento’, do ‘colaborador da empresa que detém o conhecimento 

crucial para a vantagem competitiva, seja sobre processos de negócios, sobre o mercado em 

que atua ou sobre os clientes’”. Sendo assim, pode-se afirmar que esse é um grande motivo 

para o Capital Intelectual ser considerado a parte de maior valor de uma empresa. 

Fleury e Oliveira Jr (2001, p. 16), complementam: “uma crítica que, a nosso ver, se faz 

aos estudos sobre processos de aprendizagem refere-se à ênfase excessiva na idéia de 

desenvolver novos conhecimentos, perdendo-se de perspectiva o fato de que a empresa já 

possui um grande volume de conhecimento interno, o qual não é adequadamente trabalhado”.  

Na área empresarial com a alta competitividade, o conhecimento tem sido alvo de uma 

grande expectativa, podendo melhorar a realidade já existente, inovar, ser criativo, ver a 

competição ampliando por um aspecto positivo e criando estratégia do conhecimento para 

poder sobressair-se às dificuldades. 
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A organização deve providenciar um ambiente propício para a transferência do 

conhecimento. Se esse for um ambiente onde conhecimento faça parte da cultura 

organizacional, sua transferência se dará de forma informal e com facilidade. Caso a 

organização não tenha essa cultura, então se fará necessário um incentivo por meio de metas, 

gratificações ou pela criação de outras formas de incentivo. 

A subjetividade da medição do conhecimento é um dos fatores que instigam estudos e 

pesquisas, pois seu valor dentro da organização tem alcançado cifras bem maiores que seus 

ativos tangíveis. E como ativo, o conhecimento também deve ser gerenciado, uma vez que 

pode determinar a lucratividade, a continuidade, e até a falência da empresa. 

 

2.1.4 Recursos internos como fonte de vantagem competitiva  

 

Em meio às constantes transformações que o mercado global se encontra, administrar 

os recursos de uma empresa requer das pessoas envolvidas e principalmente dos níveis 

gerenciais, habilidades múltiplas para o bom andamento organizacional. Numa era em que a 

qualidade dos produtos e serviços está diretamente ligada à competitividade, é necessário que 

as empresas estejam aptas para enfrentar tais situações.  

Wernerfelt (apud FLEURY; OLIVEIRA JR, 2001, p. 124) compreende a possibilidade 

de aplicar recursos para desenvolver uma posição competitiva mais difícil de ser alcançada 

por outros. Nesse sentido, afirma o autor que 

 
  As empresas precisam encontrar aqueles recursos que possam sustentar uma 

barreira através da posição em recursos, de forma que nenhuma outra empresa 
possua atualmente barreira semelhante, e onde a empresa perceba uma boa 
possibilidade de estar entre as poucas bem-sucedidas em construí-la. As empresas 
devem avaliar recursos que combinem bem com aqueles que a empresa já possui e 
que eles que enfrentar apenas uns poucos competidores também capazes de adquirir 
o recurso. 

 

Concordando com Wernerfelt, reforçando os argumentos anteriores, e de acordo com o 
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ponto de vista sobre o papel estratégico que os recursos devem desenvolver Peteraf (apud 

FLEURY; OLIVEIRA JR, 2001, p. 124) afirma que: “uma contribuição central do modelo 

baseado em recursos reside em explicar diferenças de longo prazo na rentabilidade da firma 

que não podem ser atribuídas a diferenças nas condições da indústria. (...) Assim, se os ativos 

são imperfeitamente móveis, inimitáveis e não substituíveis outras firmas não serão capazes 

de copiar sua estratégia”. 

Sobre o aspecto recursos, Sveiby (1998, p. 27) entende que: 

 
Ao contrário da terra, do petróleo e do ferro, a informação e conhecimento não são 
produtos intrinsecamente escassos. Eles podem ser produzidos pela mente humana a 
partir do nada. O custo do insumo físico – alimentos – necessário para manter o 
processo criativo é irrisório. Também ao contrário do petróleo e do ferro, o 
conhecimento e a informação crescem quando são compartilhados; uma idéia ou 
habilidade compartilhada com alguém não se perde, dobra. Uma economia baseada 
no conhecimento e na informação possui recursos  ilimitados. 

 

Sob esta perspectiva, o conhecimento é o fator-chave, o recurso estratégico na criação 

de valor da empresa, que a leva à necessidade de identificar qual o conhecimento disponível e 

entender como adquiri-lo, aplicá-lo e classificá-lo. Em resumo, o recurso baseado no 

conhecimento tende a ser a base fundamental para a competitividade da empresa. 

Antunes (2000, p. 33) evidencia que a capacidade de adquirir e desenvolver o recurso 

do conhecimento é inerente ao ser humano, o que diferencia o recurso do conhecimento dos 

demais, em alguns aspectos importantes considerados a seguir:  

a) É um recurso ilimitado, pois a pessoa aprimora seus conhecimentos à medida que 

os desenvolve; 

b) Está contribuindo para minimizar o consumo de outros recursos; 

c) É propagável e utilizado para gerar progresso; 

d) Está distribuído pelo mundo, descentralizando a riqueza. 

Os itens evidenciados acima não seriam a salvação das entidades e nem dos 

empregados, mas pode-se destacar que alguns desses mecanismos, introduzidos nas 
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organizações, certamente permitirão demonstrar um melhor desempenho funcional e 

organizacional. 

O que se tem atualmente é a certeza de que o sucesso profissional e organizacional não 

ocorre somente pelo conhecimento técnico especializado, e sim, pela utilização adequada do 

conhecimento aplicado em benefício da empresa. Os últimos anos produziram uma mudança 

fundamental no modo de pensar sobre a questão organizacional, o que faz a diferença 

realmente no mercado, cada vez mais competitivo. 

 

2.1.5 O conhecimento como ativo 

 

Na era do conhecimento, o ativo intelectual é representado por um conjunto de 

talentos, capacidades, habilidades e idéias das pessoas que agregam valores, por isso, hoje, o 

conhecimento tornou-se a principal matéria-prima e resultado da atividade econômica, a 

inteligência organizacional, ou seja, pessoas inteligentes trabalhando de formas inteligentes. 

Os componentes do custo de um produto, hoje, em grande parte, são os Ativos 

Intelectuais e os serviços. O mapeamento do conhecimento consiste em saber identificar o 

conhecimento existente em uma organização e saber onde procurar os ativos do conhecimento 

que venham a contribuir para um diferencial na vantagem competitiva. 

Stewart (1998, p. 51) expôs que: 

 
Quando o mercado de ações avalia empresas em três, quatro ou dez vezes mais que 
o valor contábil de seus ativos, está contando uma verdade simples, porém profunda: 
os ativos físicos de uma empresa baseada no conhecimento contribuem muito menos 
para o valor de seu produto (ou serviço) final do que os Ativos Intangíveis – os 
talentos de seus funcionários, a eficácia de seus sistemas gerenciais, o caráter de 
seus relacionamentos com os clientes – que, juntos, constituem seu Capital 
Intelectual.   

 

Os Ativos Intelectuais são como os demais ativos, depreciam-se com o tempo. O 

conhecimento explícito é baseado em regras e normas formais e, com base nesses 
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pressupostos, a empresa adota formas de fazer as coisas. Esse conhecimento exige pouco 

tempo de reflexão, racionaliza atividades, determina como tomar decisões e molda o 

comportamento humano. 

Ter idéias é uma característica humana inata que não requer treinamento, mas o 

desafio gerencial está no desenvolvimento organizado de idéias construtivas. Assim, o Capital 

Humano é formado e empregado quando uma maior parte do tempo e do talento das pessoas 

que trabalham em uma empresa é dedicada à atividade que resulta em inovação. A função da 

gerência é desenvolver ativos da empresa, saber identificar com objetividade e clareza onde 

estão localizados na organização esse ativo do conhecimento e manter  o banco de dados do 

conhecimento intelectual de sua empresa atualizado, a fim de mapear a capacidade intelectual 

da empresa.  

Davenport e Prusak (1998, p. 66) explicam que: 

 
[...] o conhecimento é visto como um ativo, mas demonstra, também, o quanto é 
difícil quantificá-lo. Sid Schoeffler, um dos pioneiros na avaliação do conhecimento 
e fundador do método PIMS – que procura medir o sucesso estratégico do mercado, 
estima que o balanço de uma empresa reflete apenas 20 a 25 por cento de seu valor 
real. Em outras palavras, não há métodos padronizados para a avaliação precisa dos 
componentes mais valiosos do patrimônio das empresas. 

 

Os Ativos Intelectuais têm sua origem no conhecimento, habilidades e valores do 

pessoal. Esses ativos geram valor econômico para a organização. O conhecimento é uma 

mescla de experiências, valores, informação e habilidades que constituem um contexto para 

avaliar e incorporar novas experiências e informação. Origina-se da aplicação mental de seres 

humanos. Dentro da organização, ele não está só registrado em documentos, mas também em 

formas, práticas, processos e normas de trabalho. 

Quando se trata de codificar o conhecimento, Davenport e Prusak (1998) abordam que 

os perigos podem ser denominados de patologias do mercado do conhecimento, distorções 

que inibem o fluxo do conhecimento. Quando uma pessoa ou grupo possuir o conhecimento 
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de que outros necessitam, existe um monopólio de informações no qual a empresa deixa de se 

beneficiar  com a falta de interação, que poderia gerar novos conhecimentos. 

A aplicação do conhecimento nas organizações, de acordo com Antunes (2000, p. 18), 

"vem impactando, sobremaneira, seu valor, pois a materialização da aplicação desse recurso, 

mais as tecnologias disponíveis e empregadas para atuar num ambiente globalizado, produz 

benefícios intangíveis (Capital Intelectual), que agregam valor às mesmas". 

Tendo sido delimitadas as teorias e definições da sociedade do conhecimento, para 

fins deste estudo, passa-se para o entendimento da questão do tratamento dos ativos tangíveis 

e intangíveis e as definições e classificações do Goodwill, segundo as abordagens da 

Contabilidade Financeira e Gerencial.  

 

2.2 ATIVOS INTANGÍVEIS  

 

É de fundamental importância apresentar o conceito de Ativo Intangível, antes de 

abordar e conceituar o Goodwill, uma vez que esse é considerado um Ativo Intangível. 

Segundo Schimidt e Santos (2002), o Goodwill é considerado o mais “intangível dos 

intangíveis”.  

Para Iudícibus (2004, p. 225), a caracterização de intangível foi definida por Kohler 

como “um ativo de capital que não tem existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e 

benefícios que antecipadamente sua posse confere ao proprietário”. Portanto, cabe ressaltar 

que os intangíveis podem ser classificados em: goodwill, gastos de organização; marcas e 

patentes; certos investimentos de longo prazo; certos ativos diferidos de longo prazo; direitos 

de autor; franquias; custos de desenvolvimento de softwares, entre outros. 

Para Hendriksen e Van Breda (1999), os Ativos Intangíveis são ativos que necessitam 

de substância. Como tais, esses ativos devem ser reconhecidos sempre que preenchem os 
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requisitos de reconhecimento de todo e qualquer ativo, ou seja, devem atender à definição de 

um ativo, devem ser mensuráveis e devem ser relevantes e precisos.  

Martins (1972, p. 53), em sua tese de doutoramento aborda Ativo Intangível como: 

 
Definição (ou falta de), se quisermos ligar a etimologia da palavra “Intangível” à 
definição dessa categoria de Ativos nada conseguiremos, a não ser concluir que não 
há tal significado etimológico no conceito contábil. Patentes são considerados Ativo 
Intangível; mas Prêmios de Seguros Antecipados não possuem qualquer caráter de 
tangibilidade maior do que aquelas, porém não pertencem ao grupo dos Intangíveis. 
Na verdade, Investimentos, Duplicatas a Receber, Depósitos Bancários, representam 
todos eles direitos, mas, apesar da falta de existência corpórea, são considerados 
Tangíveis. 

 

O goodwill é considerado um Ativo Intangível e uma das suas principais 

características é o de não poder ser vendido separadamente da empresa, ao contrário de outros 

Ativos Intangíveis, tais como: marcas, patentes, pesquisa e desenvolvimento etc., que podem 

ser vendidos individualmente. Comuns a todos os Ativos Intangíveis é o alto grau de 

subjetividade.  

Os Ativos Intangíveis são aqueles desprovidos de substância física, ou seja, direitos e 

serviços que serão usufruídos ao longo do tempo. Para Hendriksen e Van Breda (1999), 

considerando o sentido restrito desta definição, tanto elementos do ativo circulante quanto do 

ativo permanente podem ser considerados intangíveis. É o caso de títulos a receber e despesas 

pagas antecipadamente no ativo circulante e de marcas, patentes, licenças, direitos autorais e o 

goodwill no ativo permanente. Porém, a classificação usual de Ativos Intangíveis foi limitada 

aos itens do ativo permanente.  

Se os Ativos Intangíveis proporcionam benefícios finitos à empresa, necessário se faz 

criar um mecanismo para apropriá-los ao resultado. A amortização foi instituída com o fim de 

reconhecer os benefícios produzidos pelo usufruto desses ativos, porém, alguns elementos 

presentes neste grupo de ativos não só visam à geração contínua de benefícios, como também 

benefícios crescentes. É o caso das marcas, mesmo as adquiridas em que a simples 

amortização a desfiguraria do seu real valor.  
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A manutenção de alguns elementos do Ativo Intangível, como, por exemplo, as 

marcas, é essencial para a continuidade da empresa. Logo, boa parte dos gastos realizados 

pela empresa são feitos para esse fim. 

Edvinsson e Malone (1998) ressaltam que as empresas são cada vez mais valorizadas 

pelos seus Ativos Intangíveis, que são ativos que não possuem existência física, e por isso são 

de difícil avaliação. 

 

2.2.1 Conceito de ativo  

 

Iudícibus (2004, p. 37) afirma que o estudo de ativos dentro da Teoria da 

Contabilidade é de fundamental importância e ressalta ainda  que, “ativo é ativo, independente 

de pertencer, por uma ou por outra classificação, a este ou aquele grupo”, a característica 

fundamental é sua capacidade de prestar serviços futuros. 

A Contabilidade aborda o conceito de ativo não somente como bens e direitos. Num 

pensamento contemporâneo e de acordo com a evolução econômica da qual a Contabilidade 

faz parte, o conceito de ativo é o mais preciso na visão desses autores. Entre outros; 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 283) relatam que o FASB (Financial Accounting Standards 

Board) definiu o ativo, no SFAC 6, como sendo os "benefícios econômicos futuros prováveis, 

obtidos ou controlados por uma entidade em conseqüência de transações ou eventos 

passados".  

Segundo Sprouse e Moonitz (apud IUDICÍBUS, 2000, p. 129), "[...] ativos 

representam benefícios futuros esperados, direitos que foram adquiridos pela entidade como 

resultado de alguma transação corrente ou passada".  

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 286), ativos devem ser definidos como potenciais  

fluxos de serviços ou como direitos a benefícios futuros sob o controle da organização. 
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Afirmam que  ativos devem ser reconhecidos sempre que preencherem os seguintes 

requisitos: serem relevantes – a informação é capaz de fazer diferença na tomada de decisões; 

serem mensuráveis – existência de um atributo relevante de mensuração suficientemente 

confiável; terem valor preciso – a informação é representativamente verdadeira, verificável e 

neutra.  

Sendo assim, qualquer elemento que satisfaça os três critérios, na seqüência 

mencionada, deve ser considerado como um ativo. Se os investimentos possuem potencial de 

serviços futuros, se são mensuráveis em termos monetários, e se estão sujeitos ao controle da 

organização (pelo menos em uma base probabilística), então eles são ativos. 

 

2.2.2 Mensuração dos ativos 

 

A mensuração dos ativos estava intrinsecamente ligada à existência de propriedade e à 

potencialidade de gerar benefícios futuros ao empreendimento, porém, a Economia, como se 

apresenta atualmente, faz com que se atente a outros fatores anteriormente não identificáveis 

para a mensuração dos mesmos. 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 304) destacam que: 

 
Em Contabilidade, mensuração é o processo de atribuição de valores monetários 
significativos a objetos associados a uma empresa, e obtidos de modo a permitir 
agregação (tal como na avaliação total dos ativos) ou desagregação, quando exigida 
em situações específicas. (...) Geralmente, a mensuração é imaginada em termos 
monetários. 

 

Diante das mudanças das principais características da sociedade os gestores não 

podem mais contentar-se com a simples classificação entre Ativos Tangíveis e Intangíveis, e 

seus métodos de mensuração, tão bem conceituados pelos teóricos da Contabilidade. 

Como apresenta Iudícibus (1999, p. 60), quando de forma objetiva aponta a 

complexidade que envolve a mensuração em Contabilidade: 
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Mais importante, em toda a discussão, é que o Contador, bem ou mal, 
conservadoramente ou agressivamente, numa fase ou outra da evolução histórica, 
conforme se trate de Contabilidade  Financeira ou Gerencial tem a coragem de 
atribuir mensuração aos elementos do ativo, passivo e  PL, bem como aos fluxos de 
renda e de caixa. É, sem dúvida, a profissão mais arrojada, pois pretende traduzir em 
demonstrações contábeis, em números, notas explicativas e poucas evidenciações 
outras, uma realidade tão complexa quanto a da entidade. 

 
 

Hendriksen e Van Breda (1999) relatam que a chave da objetividade contábil, está na 

integridade e na responsabilidade de cada um, dos que praticam a Contabilidade. Com esses 

valores, a Contabilidade conta com seus principais meios para que se possa alcançar o mais 

alto grau de objetividade de que os profissionais da área são capazes. Sem esses valores, 

torna-se impossível atingir a qualquer espécie de objetividade. Quando a Contabilidade é 

desafiada, neste caso, torna-se imprescindível a reavaliação a partir de seus valores, e não de 

seus conceitos, pois esses profissionais devem buscar principalmente a segurança em sua 

conduta profissional, e não em sua estrutura intelectual, preocupando-se, acima de tudo com o 

comportamento dos contadores e não com a teoria. 

 

2.3 GOODWILL 

 

O que fazer com a diferença entre o valor contábil e o valor negociado da empresa, 

isto é, o valor de mercado? Era consenso dos estudiosos que essa diferença representava o 

valor agregado à empresa ao longo de sua existência: lealdade de seus clientes, qualidade do 

produto, tecnologia desenvolvida e excelência de sua equipe de colaboradores. Porém, não 

havia como identificá-los um a um. Então, a solução dada foi reuni-los sobre um mesmo 

conceito: goodwill.  

Na tentativa de adequar o goodwill às exigências crescentes de reconhecimento de 

novos valores adicionados à empresa, novos conceitos foram formulados. Não bastava apenas 

reconhecer o goodwill adquirido, era necessário evidenciar os valores que eram adicionados à 

medida em que o empreendimento se desenvolvia, isto é, o goodwill criado e mantido. 
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Iudícibus (2004, p. 226)  relaciona três tratamentos dados ao goodwill: 

 
Como excesso de preço pago pela compra de um empreendimento ou patrimônio 
sobre o valor de mercado de seus ativos líquidos; nas consolidações, como excesso 
de valor pago pela companhia-mãe por sua participação sobre os ativos líquidos da 
subsidiária; e como o valor atual dos lucros futuros esperados, descontados por seus 
custos de oportunidade. 

 
Os dois primeiros tratamentos supracitados aplicam-se ao goodwill adquirido. Já o 

terceiro foi desenvolvido com o intuito de mensurar o goodwill criado e mantido pela 

empresa. A relatividade dos conceitos presentes nessa última abordagem, tais como o custo de 

oportunidade e o lucro futuro esperado vai de encontro à objetividade apregoada pela teoria 

contábil tradicional, impedindo sua evidenciação. Por isso, foi denominado de "goodwill 

subjetivo".  

Pode-se dizer que o conceito correto do goodwill é a diferença entre o valor da 

empresa e o valor de mercado dos Ativos e Passivos. 

A diferença entre o valor pago pela empresa e o valor contábil dos Ativos e Passivos é 

denominada contabilmente de Ágio e não como goodwill. Segundo Schmidt e Santos (2000, 

p. 56) “as principais normas contábeis referentes ao assunto são a Lei nº. 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, alterada pelas Leis nº. 9.457, de 5 de maio de 1997, e nº. 10.303, de 31 de 

outubro de 2001, bem como as Instruções Normativas nº. 247/96 e nº. 285/98 da Comissão de 

Valores Mobiliários”. Todavia, é de entendimento que o goodwill tem uma previsão de vida 

útil. Por efeitos econômicos, contratuais, pela obsolescência ou pela natureza do negócio, o 

goodwill desaparecerá ao longo dos anos do Ativo da empresa, sendo assim, faz-se necessário 

utilizar o método de amortização, ou seja, a transformação do Ativo que deixa de trazer 

benefícios futuros em despesa. 

O goodwill objetivo é considerado também como goodwill adquirido. Para melhor 

entendimento, utilizar-se-á o exemplo da privatização do Banco Banestado – Banco do Estado 

do Paraná S/A, sob a luz do entendimento das normas brasileiras e das normas internacionais. 
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O texto a seguir esclarece a característica do goodwill objetivo ou adquirido. 

 
O controle do Banco Banestado mudou de mãos, através de leilão, no ano de 2000, 
pelo significativo valor de R$ 1,625 bi. Com um ágio de 302,81% sobre o preço 
mínimo, o Banco foi vendido para o Banco Itaú, que pagou R$ 1,625 bi. Após a 
apresentação dos envelopes com Bradesco oferecendo R$ 710 milhões, Unibanco, 
R$ 1,251 bi, e Itaú, R$ 1,515 bi, a disputa em viva voz demorou apenas 5 minutos, o 
Itaú saiu vencedor em seu segundo lance. Afirmou o diretor da área financeira do 
Itaú, Rodolfo Fischer "Demos o lance que considerávamos válido e que vai somar 
valor a nossa instituição" e afirmou também “Consideramos o Banestado 
estratégico” (< http:www.an.uol.com.br/2000/out/18/0eco.htm>). 

 

No texto citado tem-se um exemplo de como a diferença entre o valor contábil e o 

valor de venda é tratado contabilmente no Brasil, que pode ser considerado ágio ou deságio, 

dependendo da situação. Sob a visão internacional, a diferença entre o valor contábil e o preço 

mínimo de leilão foi de R$ 403 milhões (valor da empresa) goodwill. 

Neiva (1999) enfatiza que os fatores ou condições que dão origem ao goodwill podem 

ser identificados, porém a avaliação desses fatores individuais é impraticável.  

Abordar-se-ão, em seguida, os fatores geradores do Goodwill, muito embora um dos 

objetivos dessa dissertação seja tratar dos Ativos Humanos, considerado por alguns autores 

parte do Goodwill. 

 

2.3.1 Definição de goodwill 

 

A definição de goodwill, sua natureza, sua característica de não ser separável do 

negócio todo e seu tratamento contábil estão entre os objetos de estudos mais difíceis e 

controvertidos  da Teoria da Contabilidade.  

Canning (apud SCHMIDT; SANTOS, 2002, p. 36) corrobora essa afirmação, 

explicitando que “contadores, escritores de Contabilidade, economistas, engenheiros e os 

tribunais, todos eles têm  tentado definir goodwill, discutir a sua natureza e propor formas de 

mensurá-lo. A mais surpreendente característica dessa imensa quantidade de estudos é o 
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número e variedade de desacordos alcançados”.  

Desde 1884 realizam-se estudos em relação ao goodwill, tentando achar uma definição 

plausível e no decorrer dos anos muitos autores  somaram seus conhecimentos no intuito de 

definir o goodwill, mas isso não aconteceu até hoje.  

Essa situação ocorre porque o valor do goodwill está intimamente relacionado a outros 

intangíveis, existindo uma tênue linha que o separa do outros intangíveis.  

Segundo Catlett e Olson (apud  SCHMIDT; SANTOS, 2002, p. 37), o goodwill, em 

seu entendimento mais amplo, pode ser definido de muitas formas. A primeira considera-o 

como um sentimento agradável: benevolente, amigável; já a segunda, relacionada ao 

comportamento de um comércio ou negócio, define-o como um benefício ou vantagem na 

maneira como se comporta um negócio adquirido, além do valor que ele seria vendido, devido 

à personalidade daquele que o conduz, à natureza da sua localização, se a sua reputação é 

habilidosa ou precisa ou qualquer outra circunstância  incidental para o negócio que tende 

fazê-lo duradouro.  

A terceira definição afirma que ele é o valor capitalizado do excesso de lucros futuros 

estimados de um negócio, acima da taxa de retorno de um capital considerado normal em uma 

atividade relacionada. E, finalmente, a quarta considera-o como excesso de preço de compra 

de um negócio acima ou abaixo do valor, avaliando seus ativos líquidos, inclusive o Goodwill. 

 

2.3.2 Classificação do Goodwill  

 

O goodwill ainda não tem uma classificação definida, mas vários autores fizeram 

estudos que colaboraram para o esclarecimento de sua classificação. Para Conyngton (apud 

MARTINS, 1972, p. 74), o goodwill assume a seguinte divisão:  

a) Goodwill comercial - criado exclusivamente em função de toda a empresa;  

b) Goodwill pessoal - decorrente de várias pessoas que fazem parte da empresa;  
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c) Goodwill profissional - desenvolvido por uma classe profissional que se destingem 

dentro da sociedade;  

d) Goodwill evanescente - característico de produto de moda com curta duração;  

e) Goodwill de nome ou marca comercial - ocasionado pela imagem ou marca do 

produto que é comercializado. Distingue-se do anterior pela durabilidade. 

Paton e Paton (apud MARTINS, 1972, p. 73) classificam o goodwill em quatro 

grupos.  

a) Goodwill comercial - decorrente da prestação de serviço de toda empresa desde 

equipe de vendas, diagnóstico das necessidades dos consumidores, facilidade nas 

negociações, investimento em propaganda e outros;  

b) Goodwill industrial - decorrente dos benefícios dados aos funcionários e melhores 

condições de trabalho, aumentado assim produção com redução de custo para a empresa;  

c) Goodwill financeiro - derivado da atitude de investidores em captar recursos juntos 

às instituições financeiras, para cumprir suas obrigações comerciais;  

d) Goodwill político - referente ao bom relacionamento com o governo. 

 

2.3.3 Estudos sobre o goodwill 

 

Os eventos e significados relacionados à evolução histórica do Goodwill datam desde 

1571, e são vários os estudiosos com trabalhos desenvolvidos referentes ao goodwill, 

conforme pode-se observar no Quadro 2. 
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ANO AUTOR EVENTO E SIGNIFICADO 

1571 
 

Decisões  
judiciais 

 

Indícios na literatura da especialidade demonstram que o problema da avaliação do goodwill é muito antigo e 
sua aplicação em decisões judiciais existe há muito tempo, sendo que o primeiro registro que se tem  da 
utilização do termo data de 1571. Essas primeiras avaliações referiam-se à terra (CATLETT e OLSON, 1968, 
p. 8). 

1884 
 

William 
Harris 

 

O primeiro trabalho na área contábil publicado na The Accountant, intitulado “Goodwill”, referia-se ao 
crescimento siginificativo do goodwill, com o surgimento das sociedades por ações (CARLET e OLSON, 
1968, p. 38). 

1888 
 

J. H. Bourne 
 

È publicado na The Accoutant, com o mesmo título – “Goodwill” -, um trabalho referindo-se mais ao aspecto 
conceitual do goodwill (CARLET e OLSON, 1968, p. 10). 

1891 
 

Francis More 
 

Primeiro trabalho sistemático tendo como tema central o goodwill – artigo publicado na revista The 
Accountant, relacionado a avaliação do goodwill, iniciando assim uma nova fase de mensuração do goodwill 
(CARSBERG, 1996) 

1897 
 

Lawrence R 
Dicksee 

Publica em Londres Goodwill and itsTreatment in Accounts, enfocando o assunto mais do ponto de vista 
contábil. 

1898 
Edwin 
Guthrie 

 

Ministrou palestra, seguindo o pensamento de Dicksee, em que explicitava a forma adequada de ajustar o lucro 
líquido na entidade, obtendo-se uma base apropriada para a avaliação do goodwill. Esse trabalho também foi 
publicado na The Accountant (CARSBERG, 1996). 

1902 E. A Browne 
Em seu trabalho publicado na The Accountant intitulado “Goodwill: its assertainment and treatment in 
accounts”, enfatizava que o goodwill deveria ser registrado contra a conta de capital e não aparecer no balanço 
patrimonial (CARLET e OLSON, 1968, p. 38). 

1909 
 

Henry Rand 
Hatfield 

 

Professor de Contabilidade da Universidade da Califórnia e grande estudioso dos Ativos Intangíveis em geral, 
introduzia nova forma de cálculo do goodwill em sua obra Modern accounting:its principles and some of its 
problems, publicada em New York. 

1914 
 

Percy Dew 
Leake 

Apresentou um estudo que se constituiu em grande esforço para a evolução do tratamento contábil do 
goodwill, também publicado na The Accountant. 

1927 J.M. Yang Publica o estudo intitulado “Goodwill and other intangibles”, onde faz uma retrospectiva histórica do goodwill 
(CATLETT e OLSON, 1968, p. 40). 

1929 John B. 
Banning 

Em seu trabalho intitulado “The econcomics of accountancy”, demonstra a importância do goodwill, em vista 
dos inúmeros contadores, escritores, econcomistas e engenheiros que sobre o tema discorreram em vários anos, 
sem que se chegasse a um acordo sobre seu tratamento contábil (CARLET e OLSON, 1968, p. 40). 

1936 
 

Gabriel D. 
Preinreich 

 

Elabora um estudo, posteriormente publicado na Accounting Review (p.317-329, Dec 1996), denominado “The 
law of Goodwill”, sobre as decisões judiciais relativas às tendências no campo do goodwill. Essas decisões 
proferidas foram sofrendo mudanças gradativas,  partindo do valor relativo às terras, incluindo 
progressivamente o valor referente à localização do negocio, à clientela formada, à marca, à continuidade da 
entidade e assim sucessivamente, até chegar ao conceito atual. 

1937 James C. 
Bonbright 

Em sua obra The valuation of property, discorre sobre a natureza do goodwill, citando que o mesmo não é 
justificado em termos históricos, mas sim nas crenças dos investidores (CATLETT e OLSON, 1968, p. 15). 

1945 Walter A 
Staub 

Publica uma obra intitulada Intangible Assets, contemporary accounting, em cujo capitulo 8 descreve a 
natureza do goodwill e o tratamento  contábil a ser dado à escrituração, bem como o de sua amortização 
(CATLETT e OLSON, 1968, p. 87). 

1946 Roy B. 
Kester 

Em sua obre Advanced accounting o autor discute a respeito do por ele intitulado “Goodwill latente” que é o 
excesso de ganhos que existiriam, caso a entidade fosse bem administrada (CATLETT e OLSON, 1968, p. 41). 

1952 
William A. 

Paton e Paton 
Jr. 

Elaboraram a obra intitulada Assets accounting, discorrendo sobre a natureza do goodwill (CARLET e 
OLSON, 1968, p. 11).  

1953 George T. 
Walker 

 Em seu trabalho “Why purchased goodwill should be a amortize don a systematic basis”, na revista Journal of 
accountancy, o autor ressalta ser o goodwill originado pela capacidade de ganhos acima do normal em 
empreendimentos similares (CATLETT E OLSON, 1968, p. 11). 

1963 Maurice 
Moonitz 

Publica uma obra denominada Accounting: an analysis of its problems, na qual cita o problema que envolve a 
mensuração do goodwill, em especial no que tange a capitalização de ganhos futuros (CARLET e OLSON, 
1968, p. 17). 

1963 Arthur R. 
Wyatt 

Publica no Accounting Research Study nº 5 “A critical study of accounting for bussines combination”, 
descrevendo, entre outros assuntos, o tratamento contábil dado ao goodwill adquirido de 192 companhias 
(CARLET e OLSON, 1968, p. 44). 

1963 J. E. Sands 
Em sua obra Wealth, income, and intangibles, o autor discute o conceito de custo de oportunidade sobre a 
provável riqueza futura do empreendimento e afirma que o mesmo só existirá se os investidores estiverem 
dispostos a pagar por ele (CARLET e OLSON, 1968, p. 73). 

1966 Raymond J. 
Chambers 

Em sua obra Accounting: evaluation and economic behavior, o autor destaca que o goodwill 1966 é um ativo 
do acionista e não da entidade (CARLET e OLSON, 1968, p. 19). 

1966 Bryan V. 
Carsberg 

Elaborou um estudo histórico sobre o goodwill denominado The contrubuitions of P.D. Leake to the theory of 
Goodwill valuation”, publicado na Journal of Accounting Research, University of Chicago. 

1968 Catlett e 
Olson 

Elaboram um trabalho que é considerado um marco no estudo contábil do goodwill – publicado em 1968 pelo 
AICPA, sob o título de Accounting for Goodwill. 

1971 Dean S. 
Eiteman 

Elabora um trabalho denominado “Critical problems in accounting for goodwill”, publicado na revista Journal 
of Accountancy, do AICPA, em New York. 

1972 Eliseu 
Martins 

Elabora tese de doutoramento, apresentada na FEA-USP, denominada Contribuição à avaliação do Ativo 
Intangível, marco de referencia na literatura brasileira sobre o tema. 

Quadro 2 - Estudos sobre o Goodwill 
Fonte: Schmidt e Santos (2002, p. 39-42). 
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Para Schmidt e Santos (2002, p. 39), “a evolução do goodwill acompanhou os avanços 

da humanidade na área econômica, que tinha como base, inicialmente a terra, o comércio, a 

indústria e, atualmente, consiste na informação, ou seja, no conhecimento aplicado ao 

trabalho para criar valor”. 

Entre os diversos estudiosos tem-se a tese de doutoramento apresentada na FEA/USP 

em 1972, por Eliseu Martins, denominada Contribuição à avaliação do Ativo Intangível, 

considerada âncora de referência na literatura brasileira sobre o tema. 

 

2.3.4  Goodwill  e o capital intelectual  

 

Conforme Edvinsson e Malone, o Capital Intelectual representa uma lacuna oculta 

entre  o valor de mercado e o valor  contábil, já o goodwill representa a diferença entre o valor 

pago na aquisição  de uma empresa  e o valor justo de mercado. Brooking (apud SCHMIDT; 

SANTOS, 2002, p. 184) afirma  que o Capital Intelectual começou quando o primeiro  

vendedor estabeleceu um bom relacionamento com seu cliente, o que denominou de goodwill.  

Fatores que geram o goodwill Fatores que geram o Capital Intelectual 

Habilidade administrativa fora dos padrões comuns. Sinergia entre os programas de treinamento e os objetivos corporativos. 
Organização ou gerente de vendas proeminente. Funcionário tratado como um ativo raro. 
Fraqueza na administração do competidor. Esforço da administração para alocar a pessoa certa na função certa, 

considerando suas habilidades. 
Propaganda eficiente. Existência de oportunidade para desenvolvimento profissional e pessoal. 
Processos secretos de fabricação. Avaliação do retorno sobre o investimento realizado em Pesquisas  e 

Desenvolvimento (P&D). 
Boas relações com os empregados. Identificação do Know-how  gerado pela P&D. 
Crédito proeminente como resultado de uma sólida 
reputação. 

Existência de uma estratégia proativa para tratar a propriedade intelectual. 

Eficiente treinamento para os empregados. Identificação dos clientes recorrentes. 
Alta posicao perante a comunidade obtida por meio 
de ações filantrópicas e participacao em atividades 
cívicas por parte dos administradores. 

Conhecimento, por parte do funcionário do que representa seu trabalho para 
o objetivo global da companhia. 

Fraqueza na administração dos concorrentes. Avaliação do retorno sobre o investimento realizado em canais de 
distribuição. 

Associaçoes favoráveis com outra entidade. Mensuração do valor da marca. 
Localização geográfica estratégica. Existência de uma infra-estrutura para ajudar os funcionários a desempenhar 

um bom trabalho. 
Descoberta de talentos ou recursos. Valorização das opiniões dos funcionários. 
Condições favoráveis com relação aos tributos. Participação dos funcionários na elaboração dos objetivos traçados. 
Legislação favorável. Encorajamento dos funcionários para inovar. 
 Valorização da cultura organizacional. 

Quadro 3 - Goodwill e o Capital Intelectual  
Fonte: Schmidt  e Santos (2002, p. 184-185). 



 51 

Para Firer (2005), o conhecimento transformou-se num fator crítico para que se 

pudesse conseguir o sucesso, contudo as empresas bem sucedidas são aquelas que vêm a 

explorar o conhecimento e as habilidades dos funcionários o mais eficaz possível. No entanto, 

o conhecimento torna-se um recurso intangível, que produzirá produtos inovativos, com 

serviços de qualidade elevada e clientes satisfeitos para o sucesso da organização. Dessa 

forma, percebe-se que as empresas deverão dar prioridade, desenvolver e controlar o 

conhecimento de seus empregados a fim de criar o valor.  

Esses fatores vêm sendo apontados como os responsáveis pela geração de lucro da 

empresa a longo prazo e não reconhecidos pela Contabilidade, da mesma forma como está 

sendo atribuindo hoje aos elementos do Capital Intelectual. Essa dimensão será desenvolvida 

no decorrer deste capítulo. 

 

2.4 CAPITAL INTELECTUAL 

 

Sobre o movimento do Capital Intelectual, Sulivan (2000) relata que havia três  

diferentes origens a respeito da transformação do importante movimento da gestão do Capital 

Intelectual, destacando alguns pensadores. O primeiro ocorreu no Japão, com o trabalho de 

Hiroyuki Itami, em 1980, que estudou o efeito dos recursos invisíveis nas empresas japonesas. 

O segundo foi o trabalho de um grupo de economistas (Penrose, Rumelt, Wemerfelt, entre 

outros) que procuravam uma opinião ou uma teoria diferente, e finalmente o trabalho de Karl-

Erik Sveiby em 1986 na Suécia, publicado originalmente em Sueco, visualizando a dimensão 

da importância do Capital Humano e do Capital Intelectual. 

Tinoco (1996), desde a década de 60 diversos autores versam sobre o impacto do 

conhecimento como recurso, entre eles Peter Drucker, Schultz, Gary Becker, sendo que o 

primeiro a publicar matéria empregando o conceito de Capital Intelectual, foi Thomaz 
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Stewart, em artigo publicado pela Fortune, em 1994, intitulado “O Ativo Mais Valioso de Sua 

Empresa: O Capital Intelectual” que, como um alerta, sinalizava às entidades, em geral, que a 

era do Capital Intelectual havia começado. 

Despertando interesse dos meios acadêmicos e empresarial, anexo às Demonstrações 

Financeiras referentes ao exercício de 1994, o Grupo Skandia, de origem sueca, distribuiu 

entre seus acionistas, em 1995, o primeiro relatório contendo dados sobre a avaliação do 

Capital Intelectual de suas empresas, sendo seu principal articulador Leif Edvinsson. 

Como que justificando a necessidade de se demonstrar os valores “ocultos” do grupo 

Skandia, Edvinsson e Malone, (1998, p. 1), desenvolveram o seguinte texto: 

 
O modelo tradicional de “Contabilidade”, que descreveu com tanto brilho as 
operações das empresas durante meio milênio, não tem conseguido acompanhar a 
revolução que está ocorrendo no mundo dos negócios. De maneira idêntica ao 
organograma, à brochura institucional, ao manual de pessoal, os demonstrativos 
financeiros das grandes empresas mostram-se cada vez mais estáticos e obsoletos 
para acompanhar a organização moderna, com sua estrutura fluida, parceria 
estratégica, empregados com empowerment, trabalho em equipe, marketing em rede 
de multimídia e repositórios vitais de recursos humanos intelectuais. 

 

No relatório apresentado aos acionistas da Skandia, fica clara a principal linha de 

argumentação de Edvinsson e Malone, ou seja, a diferença entre os valores da empresa, em 

seus registros contábeis, e seu valor de mercado. Diferença esta que se deve a um conjunto de 

Ativos Intangíveis, que não estão representados na Contabilidade tradicional. 

Em seu relatório anual, um dos pontos que o caracterizam é a possibilidade e a 

perspectiva da configuração de uma auditoria interna de seu Capital Intelectual, permitindo 

análise por parte dos investidores do real valor da Skandia, pois ficam evidenciados os 

intangíveis que agregam valor ao empreendimento. 

 Há uma maior preocupação dos estudiosos com o Capital Intelectual. Esse fenômeno 

não é novo, mas só de uns tempos para cá é que os pensadores começaram a preocupar-se 

com ele, e mais como fator de desenvolvimento econômico da organização.  

Segundo Stewart (1998, p.31), "é característico das empresas do conhecimento 
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eliminar os ativos fixos de seus balanços. [...] Na verdade, quanto menos ativos, melhor; 

desde que tenha Capital Intelectual". 

O Capital Intelectual passa a ser uma ferramenta importantíssima para a tomada de 

decisões, como investir em treinamento, em educação, substituir ou não homens por 

máquinas, terceirizar ou não etapas no processo produtivo, criar ou eliminar níveis de 

gerência, entre outros. 

Para Firer (2005), o Capital Intelectual (CI) é usado, freqüentemente em uma forma 

que abrange toda uma organização e, conseqüentemente, será essencial que o Capital 

Intelectual esteja descrito de forma prática e operativa. Portanto, o Capital Intelectual poderá 

ser caracterizado como um valor econômico de duas categorias de recursos intangíveis de 

uma organização, a saber: Capital (Estrutural) Organizacional; e o Capital Humano. No 

entanto, o Capital Humano inclui-se nos recursos humanos dentro da empresa, sendo estes: os 

recursos da equipe de funcionários, recursos externos à organização, clientes e fornecedores. 

Assim, o Capital Intelectual é tratado freqüentemente como recursos intangíveis. 

 

2.4.1 Conceito de capital intelectual 

 

Empresas baseadas em conhecimento nascem em todas as partes do mundo, 

constituídas na sua essência por Ativos Intangíveis e representam a principal motivação para o 

estabelecimento de teorias que possam suportar modelos adequados de mensuração e 

evidenciação dos seus valores reais. 

Segundo Parra et al. (2005), pode-se definir o Capital Intelectual ou intangível como 

um conjunto de Ativos Intangíveis de uma organização que, apesar de não ser refletido nos 

estudos contábeis tradicionais, poderá haver uma projeção para gerar valores intangíveis no 

futuro. Isso leva a refletir que os investidores devem desenvolver suas próprias expectativas 

na geração dos fluxos futuros de caixa devido à existência dos recursos intangíveis. 
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Stewart (1998, p. XIII) ressalta que "o Capital Intelectual constitui a matéria 

intelectual – conhecimento, informação, propriedade intelectual, experiência – que pode ser 

utilizado para gerar riqueza". Nessa linha de raciocínio, observa-se que sob a visão de Paiva 

(1999, p. 77), "o Capital Intelectual corresponde ao conjunto de conhecimentos e informações 

encontrado nas organizações, que agrega valor ao produto versus serviço mediante a aplicação 

da inteligência e não do capital monetário, ao empreendimento".   

Definir ou explicar o conceito de Capital Intelectual tem sido alvo para diversos 

pensadores. Para Stewart (1998, p. XII), “Capital Intelectual é a soma do conhecimento de 

todos em uma empresa, o que lhe proporciona vantagem competitiva. Ao contrário dos ativos, 

com os quais os empresários e Contabilistas estão familiarizados – propriedade, ou fábricas, 

equipamentos, dinheiro, constitui a matéria intelectual: conhecimento, informação, 

propriedade intelectual, experiência, que pode ser utilizada para gerar riqueza”. 

Brooking (apud ANTUNES, 1999, p. 94) define Capital Intelectual como uma 

combinação  de Ativos Intangíveis, resultado das mudanças nas áreas de tecnologia da 

informação, mídia e comunicação, que trazem  benefícios intangíveis para as empresas e que 

as deixam em condições para o seu funcionamento. Para a referida autora, o Capital 

Intelectual pode ser dividido em quatro categorias: Ativos de Mercado, Ativos Humanos, 

Ativos de Propriedade Intelectual e Ativos de Infra-estrutura. 

Para Edvinsson e Malone (1998), o Capital Intelectual é o capital originário do 

conhecimento, representado por ativos não financeiros, que são os ativos ocultos de uma 

empresa. A gestão do Capital Intelectual é, na realidade, a alavancagem da combinação entre 

Capital Humano e Capital Estrutural. Capital humano é toda capacidade, conhecimento, 

habilidade e experiência individual dos empregados e gerentes, incluindo a criatividade. 

Capital estrutural pode ser descrito como sendo o arcabouço, a infra-estrutura e o 

empowerment que apóiam o Capital Humano. O Capital Humano é que constrói o Capital 
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Estrutural. Uma das responsabilidades da liderança consiste na transformação de Capital 

Humano em Capital Estrutural para aumentar o poder da organização. 

Ainda neste campo inclui-se o trabalho de Edvinsson e Malone (1998, p. 10), que 

afirmam esses fatores de duas formas: 

a) Capital Humano - o conhecimento, a experiência, o poder de inovação e a 

habilidade dos empregados de uma companhia para realizar as tarefas do dia-a-dia, incluindo 

valores, cultura e filosofia da empresa, embora o Capital Humano não possa ser de 

propriedade da empresa; 

b) Capital Estrutural - pode-se considerar tudo que permanece no escritório quando os 

empregados vão para casa, ou seja, os equipamentos de informática, softwares, bancos de 

dados, patentes, dentre outros equipamentos de trabalho. 

Ao contrário do Capital Humano, o Capital Estrutural pode ser possuído e, portanto, 

negociado. Porém, o Capital Estrutural, conforme Stewart (1998, p. 115), tem como objetivo 

“reunir, testar, organizar, refinar e distribuir o conhecimento existente de forma mais eficaz". 

Sendo o Capital Intelectual a principal fonte de riqueza de uma organização, torna-se 

lógico direcionar a mesma atenção especial para seus gestores. Como indica Petrasch e 

Chemical (apud PARRA et al., 2005, p. 2), ao analisar o Capital Intelectual, deixam claro 

como podem analisar, questionar e medir, o Capital Intelectual, fazendo o seguinte 

questionamento: “Si podemos visualizarlo, podemos gestionarlo. Si podemos gestionarlo, 

podemos medirlo”. No entanto, os autores ainda ampliam essa citação, dizendo que: “Si 

podemos visualizarlo, podemos gestionarlo. Si podemos gestionarlo, podemos medirlo. Si 

podemos medirlo, podemos controlarlo. Si podemos controlarlo, podemos mejorarlo”. 

Portanto, se podemos visualizá-lo, podemos gerenciá-lo. Se podemos gerenciá-lo podemos 

medí-lo. Se podemos medí-lo podemos controlá-lo. Se podemos controlá-lo podemos 

melhorá-lo. 
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Uma medida correta do Capital Intelectual reservaria, de certa forma, valor do 

mercado de uma companhia, tanto do ponto da vista da fonte, quanto da demanda.  

Conseqüentemente, a criação torna-se necessária dos modelos que reservam para quantificar o 

valor do capital intangível em uma companhia. No entanto, considerando essa definição de 

capital intangível, deve-se analisar o conceito desde a perspectiva de identificação, medição e 

valor dos Ativos Intangíveis, perspectivas contábeis até a perspectiva estratégica, e decidir 

como fonte de criação e vantagem competitiva (PARRA et al., 2005). 

Devido às inúmeras mudanças no mercado atual e o aumento significativo da 

concorrência, é quase impossível a adoção de práticas contábeis com o formato financeiro 

versus humano que poderia, eventualmente, ser utilizado para prover um vínculo entre as 

pessoas e os resultados financeiros. A aderência a essa medida simples impulsionou o mito de 

que o impacto do esforço humano não pode ser mensurado no nível da empresa. 

Portanto, observa-se que cada empresa é única, combinando a filosofia de gestão, 

poder financeiro, cultura, relações entre funcionários, reputação de mercado, imagem da 

organização, concorrentes, clientes, enfim, um conjunto que requeira uma reconfiguração de 

suas estruturas de referência. 

Muitos autores  adotaram abordagens diferentes e novos termos foram criados para 

identificar e nomear o patrimônio do conhecimento das empresas. Stewart (1998) introduziu o 

conceito de "Capital Intelectual" como sendo a soma do conhecimento de todos em uma 

empresa, que lhe proporciona vantagem competitiva. Para ele, gerenciar o Capital Intelectual 

deve ser a prioridade número um de qualquer empresa, pois não é sem motivos que o ser 

humano é denominado de homo sapiens (o homem que pensa).  
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2.4.2 Capital humano 

 

De acordo com Chiavenato (2002, p. 59), “as pessoas constituem o principal 

patrimônio das organizações”. O Capital Humano das organizações é composto pelas pessoas, 

que vão desde o mais simples operário ao seu principal executivo. Esse capital passou a ser 

uma questão vital para o sucesso organizacional, sendo o referencial competitivo das 

organizações bem sucedidas. Em um mundo mutável e competitivo, em uma economia sem 

fronteiras, as organizações precisam preparar-se continuamente para os desafios da inovação e 

da concorrência.  

Edvinsson e Malone (1998, p. 31) também discutem sobre o Capital Humano:  

 

Toda capacidade, conhecimento, habilidade e experiência individuais dos 
empregados e gerentes estão incluídas no termo Capital Humano. Mas ele precisa 
ser maior do que simplesmente a soma dessas medidas, devendo, de preferência, 
captar igualmente a dinâmica de uma organização inteligente em um ambiente 
competitivo em mudanças. 
 
 

Na economia atual, em que as inovações são ultrapassadas diariamente, é inegável que 

a ferramenta mais importante de uma entidade é seu Capital Humano, que é composto pela 

soma de diversas peculiaridades, tais como: conhecimento, habilidades individuais, valores, 

cultura, filosofia da empresa, ou seja, a somatória de diversos Ativos Intangíveis, que podem 

ser “perdidos” pelas entidades com muita facilidade. Investimentos na formação dos 

profissionais são realizados, sendo que o modelo contábil registra como despesas, buscando 

um aprimoramento constante do corpo funcional da entidade, agregando valor ao seu Capital 

Humano, conseqüentemente, agregando valor ao empreendimento, mas devem ao mesmo 

tempo criar mecanismos que procurem preservar esse valioso patrimônio, pois em nenhum 

momento a entidade pode considerar-se “dona” desse Capital. 

Esse Capital, exatamente por sua peculiaridade que é ser formado por pessoas, está 

sujeito às oscilações do mercado, às melhores condições e ofertas de trabalho, extremamente 
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volúvel em sua concepção. Por isso, as entidades criam sistemas que contemplam 

remuneração por competência, em que se avalia o valor que o empregado agrega ao 

empreendimento, criando produtos e serviços de qualidade, fatores que fazem os clientes 

procurarem a entidade e não seus concorrentes. 

A força de trabalho de uma entidade representa a agregação futura de novas 

potencialidades, sendo um desafio para os profissionais contábeis mensurar e demonstrar 

essas potencialidades nas Demonstrações Contábeis. 

A Contabilidade, em sua busca constante de novos paradigmas, está se empenhando na 

solução dessa diferenciação, buscando as ferramentas que permitam uma possível mensuração 

e evidenciação desses fatores intangíveis e que agregam valor a qualquer empreendimento. 

 

2.4.3 Capital estrutural  

 

O Capital Estrutural pode ser descrito como sendo o arcabouço, a infra-estrutura e o 

empowerment que apóiam o Capital Humano, que por sua vez, constrói o Capital Estrutural. 

Uma das responsabilidades da liderança consiste na transformação de Capital Humano em 

Capital Estrutural para aumentar o poder da organização. 

Resumidamente, pode-se definir o Capital Estrutural como sendo um conjunto de 

conhecimentos retidos e de propriedades da empresa. Segundo Stewart (1998, p. 98), "o 

Capital Estrutural pertence à empresa como um todo, e pode ser reproduzido e dividido. Parte 

do que pertence à categoria de Capital Estrutural tem direito aos direitos legais de 

propriedade: tecnologias, invenções, dados, publicações e processo que podem ser 

patenteados, ter seus direitos autorais registrados ou ser protegidos por leis de comércio 

secretas". A função da gerência da empresa é utilizar corretamente o Capital Estrutural, para 

que o mesmo aumente o valor para os acionistas. Segundo Saint-Onge (apud EDVINSSON; 

MALONE, 1998, p. 32) “o Capital Humano é o que constrói o Capital Estrutural, mas quanto 
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melhor for seu Capital Estrutural, maiores as possibilidades de que seu Capital Humano seja 

melhor”. 

 

2.4.4 Capital de Cliente 

 

O comportamento do cliente torna-se um ativo para empresa, que entre as três 

categorias do Ativo Intelectual, ganha um destaque especial. Stewart (1998, p. 128) salienta 

que, "muitas empresa sabem quem são seus clientes, mas os tratam como adversários, e não 

como ativos". Mesmo que muitos relatórios financeiros não estejam preparados para fazê-lo, é 

relativamente fácil acompanhar os indicadores do capital de cliente, tais como índices de 

retenção, lucratividade do cliente, satisfação e lealdade.  

Apesar da relevância da participação do cliente no desempenho da empresa, Stewart 

(1998, p. 128) afirma que Capital do Cliente é "o mais mal administrado de todo os Ativos 

Intangíveis". Edvinsson e Malone (1998, p.33), em relação a Capital de clientes afirmam que 

“medir tal solidez e lealdade é o desafio para a categoria do Capital de Clientes. Os índices 

incluem medidas de satisfação, longevidade, sensibilidade a preços e até mesmo o bem-estar 

financeiro dos clientes de longa data”.  

Os modelos de mensuração apresentados a seguir evidenciam a variedade de 

elementos identificados pelos autores Skandia (1994), Kaplan e Norton (1996), Brooking 

(1996), Sveiby (1997), Edvinsson (1998) e Nuñez (2005), como os elementos que integram o 

conceito de Capital Intelectual, considerando a relevância que representam para os objetivos 

deste estudo.  

 

2.5 MODELOS DE MENSURAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL 

 

 Como já citado anteriormente, a mensuração do Ativo Intelectual não é fácil de 
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realização, em face da subjetividade inserida no potencial das pessoas, clientes, tecnologia, 

criatividade e outros fatores subjetivos.  

O precursor de todos os modelos de mensuração do denominado Capital Intelectual e 

gestão do conhecimento foi a Skandia em 1994, mas logo em seguida outros autores 

contribuíram significativamente, o que até o momento tem servido de  base para diversas 

organizações na hora de mensurar seu Capital Intelectual. 

Para Nuñez (2005), Skandia chegou a estabelecer a qualidade da gerência e do nível da 

motivação dos trabalhadores em relação aos objetivos formulados e aos alvos estratégicos, 

sendo estes o índice de trabalhadores autorizados. Para a implantação dos indicadores, a 

Skandia contratou os serviços externos do instituto sueco de investigação da opinião pública, 

que fez o exame aos trabalhadores. Os fatores estudados foram os seguintes: a) motivação; b) 

sustentação dentro da organização; c) responsabilidade e autoridade para agir, e d) 

competição. 

Nuñez (2005) esclarece ainda a existência de um outro modelo, chamado de linha 

central estratégica da companhia, em que relata que a competição está composta de três 

elementos essenciais: os de origem tecnológica, os de origem organizacional e os de caráter 

social, sendo que esse inclui atitudes e aptidões, assim como as habilidades dos membros da 

organização. 

O Quadro 4 mostra cronologicamente outros autores que contribuíram com a 

mensuração do Capital Intelectual. 
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ANO MODELOS DE MENSURAÇÃO EXISTENTES DO CAPITAL INTELECTUAL 

1992-1996 Navegador Skandia (Edvinsson) 
1996 Balanced Business Scorecard (Kaplan e Norton) 
1996 Tecnology Broker (Brooking) 
1996 Universidad de West Ontario (Bontis) 
1997 Intellectual Assests Monitor (Sveiby) 
1998 Modelo Intelect (Euroforum) 
1998 Capital Intelectual (Drogonetti y Roos) 
1998 Modelo de Dirección Estratégica por Competencias: El Capital Intangible (Bueno) 
1999 Modelo Nova (Club de Gestión del Conocimiento de la Comunidad Valenciana) 
 MODELO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 
1995 Processo de criação do conhecimento (Nonaka, Takeuchi) 
1998 Modelo de Gestão do conhecimento de KPMG Consultoria (Tejedor y Aguirre) 
1999 Modelo Andersen (Andersen) 

Quadro 4 - Cronologia dos modelos de mensuração do Capital Intelectual 
Fonte: Fundación Iberoamericana Del Conocimiento, 2005, (adaptado). 

 

O Balanço Patrimonial não demonstra todos os elementos que contribuem para a 

geração de valor de uma empresa. Algumas vezes, o que não está presente nos balanços tem 

uma importância maior do que os elementos ali encontrados. Informações importantes que 

podem influenciar fortemente o futuro da empresa são, normalmente, divulgadas de forma 

bastante obscura em notas explicativas, dificultando a análise do seu patrimônio, inclusive 

com a conivência legal. Enquanto isso, os usuários, principalmente o investidor, desejam 

informações mais realistas acerca do potencial de geração de riqueza de uma empresa.  

 

2.5.1 Modelo de Mensuração Skandia 

 

O foco da Skandia parte do princípio de que o valor de mercado da empresa é 

composto de Capital financeiro e Capital Intelectual que é composto pelo Capital Humano, 

estrutural, de clientes, e organizacional, conforme é demonstrado na Figura 2. 
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Figura 2 - Esquema da Skandia para o valor de mercado 
Fonte: Edvinsson e Malone (1998, p. 47). 

 

O modelo de evidenciação e mensuração do Capital Intelectual considera que os 

valores de sucesso da organização devem ser maximizados e incorporados À estratégia da 

empresa. São eles: 

a) Foco financeiro – passado da empresa (Balanço Patrimonial); 

b) Foco humano: conhecimento, habilidades, atitudes que possibilitam o alcance do 

objetivo de outras áreas do Capital Intelectual; 

c) Foco de cliente – visualiza o presente; 

d) Foco no processo – visualiza o presente; 

e) Foco de renovação e desenvolvimento – parte do Capital Estrutural voltado para o 

futuro. 

A figura 3 mostra a semelhança de uma casa de acordo com a metáfora eleita pela 

Skandia. 

 
Figura 3 - Configuração do Navegador Skandia 
Fonte Edvinsson e Malone (1998, p. 60). 
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Observa-se na Figura 3 que seu formato tem semelhança de uma casa, pois foi essa 

metáfora eleita pela Skandia para a própria empresa. 

  
O triângulo acima do retângulo, poderíamos dizer o sótão, é o Foco Financeiro, que 
inclui nosso velho amigo: o balanço patrimonial. O Foco Financeiro constitui o 
passado da empresa... conforme percorremos o esquema visualizamos o presente e 
as atividades da empresa que são focalizadas nele. Estas são o Foco no Cliente e 
Foco no Processo... Finalmente a base do retângulo CI, os alicerces de nossa casa, 
está voltada para o futuro..encontra-se na parte central da casa, como realmente deve 
estar, pois constitui o coração, a inteligência e a alma da organização. Ela alcança 
todas as outras regiões do CI (EDVINSSON;  MALONE, 1998 p. 60). 
 

Para cada elemento que compõe o Capital Financeiro, Capital de Clientes, Capital 

Humano, Capital de Inovação e Capital de Processos, foram estabelecidos indicadores 

específicos para medir seu desempenho. A combinação dos cinco elementos apresentados na 

Figura 3 resulta em um relatório diferente, pois identifica diversos aspectos que dão um 

caráter dinâmico, por isso o relatório foi denominado de Navegador. 

 

2.5.2 Balanced Scorecard 

 

É um modelo que consiste em um sistema de indicadores financeiros e não financeiros 

que têm por objetivo medir os resultados obtidos pela organização. Kaplan e Norton (1996) 

iniciam seu trabalho de investigação em 1990, com uma profunda convicção de que os 

modelos de gestão empresarial embasados em indicadores financeiros se encontram 

completamente obsoletos. Esse modelo integra os indicadores financeiros e não financeiros, 

no qual o financeiro expressa o passado e o não financeiro, o futuro, além de integrá-los num 

esquema que permite compreender a interdependência entre esses elementos, assim como a 

coerência com a estratégia e a visão da organização. O modelo é representado por quatro 

estruturas, conforme Figura 4. 
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Figura 4 - Balanced Scorecard 
Fonte: Edvinsson e Malone (1998, p. 61). 

 

Perspectiva Financeira - o modelo apresenta os indicadores financeiros como objetivo 

final; considera que esses indicadores não devem ser substituídos, mas complementados com 

outros que reflitam a realidade empresarial. Exemplo de indicadores: rentabilidade sobre o 

capital próprio, fluxos de caixa, análise de rentabilidade de clientes e produtos, gestão de 

risco, entre outros. Para a empresa ser um sucesso financeiro, o que ela deve mostrar a seus 

sócios, acionistas e diretoria? 

Perspectiva de Cliente - o objetivo é identificar os valores relacionados com os 

clientes que aumentam a capacidade competitiva da empresa. Quais são os indicadores, 

imagem, valores que deverão ser mostrados aos nossos clientes para que os objetivos sejam 

atingidos? 

Perspectiva dos processos internos - analisa a adequação dos processos internos, tendo 

como objetivo a satisfação do cliente e a obtenção de altos níveis de rendimentos financeiros. 

Para alcançar a satisfação dos sócios e clientes, quais são os processos internos nos quais se 

deve ser muito bons? 

Perspectiva de aprendizagem e melhora - esse bloco propõe a análise da capacidade e 

competência das pessoas, sistema de informação, cultura e clima organizacional para 

aprendizagem e ações. Para atingir os objetivos, como continuar a melhorar e aumentar a 
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capacidade de mudar? 

O Balanced Scorecard é um sistema de gestão que transforma números e visões 

estratégicas em ação. Como o sistema possibilita o gerenciamento do recursos humanos de 

forma estratégica, os benefícios prováveis a serem alcançados serão: distinção entre rotinas e 

produtos, estimulação da  a flexibilidade de mudança, quantificação dos indicadores 

antecedentes, entre outros. 

 

2.5.3 Intellectual Assests Monitor 

 

Sveiby (1997) embasa seu argumento sobre a importância dos Ativos Intangíveis na 

grande diferença existente entre o valor das ações no mercado e o valor do seu registro 

contábil. Esta diferença, segundo o autor, deve-se à expectativa dos investidores em relação 

ao fluxo de caixa futuro, devido à existência de Ativos Intangíveis. 

O autor classifica os Ativos Intangíveis em três categorias. São eles: competência de 

pessoas, estrutura interna e estrutura externa.  

 
Figura 5 - Demonstração do Capital Intelectual no Balanço Social 
Fonte: Fundación Iberoamericana Del Conocimiento, 2005, (adaptado). 

 

Além disso, Sveiby (1997) propõe indicadores tangíveis para análise em cada 

categoria dos Ativos Intangíveis: Indicadores de crescimento, indicadores de inovação, 

indicadores de eficiência e indicadores de estabilidade e risco. 
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O modelo desenvolvido por Sveiby evidencia a tentativa empreendida para 

desenvolver critérios que auxiliem a mensuração, registro, gestão e evidenciação do Capital 

Intelectual. 

 

2.5.4 Technology broker 

 

Annie Brooking (1996) parte do princípio de que o valor de mercado é a soma dos 

ativos tangíveis e o Capital Intelectual, representada na seguinte forma:  

Valor da empresa = ativos tangíveis + Capital Intelectual  

Sendo que: 

Ativos tangíveis = capital financeiro 

Capital intelectual = ativos de mercado + Ativos Humanos + ativos de propriedade 

intelectual + ativos de infra-estrutura. 

O modelo incide, conforme figura 6, na necessidade de desenvolver uma metodologia 

para auditar a informação relacionada com o Capital Intelectual. 

 
Figura 6 - Mensuração do Capital Intelectual segundo Brooking 
Fonte: Fundación Iberoamericana Del Conocimiento, 2005, (adaptado). 

 

Ativos de mercado - Proporcionam uma vantagem competitiva para o mercado, em 

decorrência dos Ativos Intangíveis, tais como: marcas, clientes, distribuição, influências, 

nome da empresa, estrutura de logística. 
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Ativos de propriedade intelectual - valor adicional que supõe para a empresa a 

exclusividade da exploração de um Ativo Intangível: patentes, segredos comerciais, desenhos 

exclusivos. Consiste na administração da propriedade intelectual, representadas por ativos que 

necessitam de amparo legal. 

Ativos humanos - enfatiza-se a importância que as pessoas têm na organização, por sua 

capacidade de aprender e utilizar seu conhecimento, proporcionando benefícios para a 

empresa. Brooking afirma que o trabalhador do terceiro milênio será um trabalhador do 

conhecimento. 

Ativos de infra-estrutura - inclui tecnologias, métodos e processos que permitem o 

funcionamento da organização, sistemas de informação, bases de dados existentes na 

empresa, filosofia do negócio e cultura organizacional. 

Todavia, o modelo de Capital Intelectual não supri a Contabilidade Financeira. Seu 

objetivo é captar e reconhecer contabilmente os elementos subjetivos que influenciam a 

criação de valor da empresa e, dessa forma, integrar e enriquecer a Contabilidade na sua 

forma atual, fazendo com que ela alcance o seu papel informacional da melhor maneira 

possível. A grande diferença reside na seguinte questão: enquanto a Contabilidade 

"tradicional" destaca elementos do passado, o Capital Intelectual navega para o futuro. 

 

2.6 INDICADORES DE AVALIAÇÃO CORPORATIVA 

 

A necessidade de comparar o valor do Capital Intelectual entre empresas levou ao 

desenvolvimento de três indicadores amplos, utilizados em demonstrações financeiras: a) 

valor de mercado das ações; b) “q” de Tobin; e c) valor intangível calculado (IVC). 
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2.6.1 Valor de mercado das ações 

 

Como já citado, cabe a ressalva de afirmar que um dos maiores desafios da área 

contábil constitui-se em como avaliar e mensurar o Ativo Intelectual da Organização, pois o 

Ativo Intangível tem relevância sobre o valor da empresa e influencia o poder de geração de 

benefícios futuros do ativo tangível. 

Entre os diversos instrumentos que buscam mensurar o Capital Intelectual da entidade, 

destacam-se: Razão Entre Valor de Mercado e o Valor Contábil. 

Segundo Dzinkowski (apud PACHECO, 2004), esse é um dos indicadores mais 

conhecidos do Capital Intelectual, todavia, esse valor de mercado ou valor do Capital 

Intelectual será representado pela diferença entre valor contábil e valor de mercado. Se o valor 

de mercado de uma organização estiver cotado em 12 milhões de dólares, subtende-se 

portanto que 6 milhões de dólares será o seu valor contábil, e os outros 6 milhões de dólares 

será o valor dos Ativos Intangíveis da companhia. 

Pacheco (2004) comenta que o mercado contábil atual não procura avaliar uma 

empresa em sua totalidade, mas esta apenas registra cada um de seus ativos por uma quantia 

apropriada aos padrões nacionais ou internacionais, sob a forma de demonstrações contábeis 

já preparadas. Porém, Dzinkowski (apud PACHECO, 2004) diz que o mercado avalia uma 

companhia em sua totalidade com uma preocupação corrente na sua estratégia e nos seus 

ganhos futuros. Dessa forma, os autores argumentam que a diferença entre essas duas formas 

de avaliação poderá ser definida como sendo o Capital Intelectual da empresa, e que poderá 

ficar esse valor sujeito às variações no seu valor contábil, no seu preço atual de realização e 

em várias outras imperfeições que possam vir a existir em relação às avaliações realizadas 

pelo mercado. 

De acordo com Stewart (1998), os resultados da divisão do valor de mercado, preço 
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das ações versus número total de ações em circulação  da empresa pelo seu valor contábil 

indica o Capital Intelectual da empresa. 

Stewart (1998) expõe que a razão entre valor de mercado e o valor contábil está 

relacionada diretamente com o mercado de ações, dependendo da variação do tipo como 

aumento da taxa de juros e o valor de mercado da empresa cair. Então, o Capital Intelectual 

também cai ou se num processo de venda a empresa for negociada abaixo do valor contábil, 

pressupõe-se, então que a empresa não possui Capital Intelectual, Stewart (1998) afirma 

ainda, que quanto mais conhecimento a empresa possuir, maior será a razão entre o valor de 

mercado e o valor contábil.  

Sveiby (1998, p. 21) afirma que “a diferença entre o valor de mercado de uma empresa 

de capital aberto e o seu valor contábil líquido oficial é o valor de seus Ativos Intangíveis”. 

Considerando-se que os Ativos Intelectuais compõem os Ativos Intangíveis de uma 

organização, pode-se afirmar que os ativos de maior valor da organização estão ocultos no seu 

Balanço Patrimonial. Esse autor classifica a parte oculta em três grupos de Ativos Intangíveis: 

competência dos funcionários, estrutura interna e estrutura externa, ou seja, os Ativos 

Humanos, cultura organizacional, sistemas administrativos, patentes e o relacionamento com 

clientes, fornecedores e a imagem da organização. 

As demonstrações financeiras da Metalúrgica Gerdau incide, conforme Tabela 1, nas 

demonstrações de séries históricas de cotações na Bolsa de Valores, nos períodos de 2000 à 

2004. 
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Tabela 1 - Diferença entre o valor de mercado e o valor contábil das ações – Metalúrgica 
Gerdau 

  
  
  

Patrim. Líq. 
Contábil 
R$ mil 

Valor de 
Mercado 
R$ mil 

Total de Ações Valor Patrimonial 
Média por ação 

Cotação na 
BOVESPA 

Média Dezembro 

Variação 
% 

2000 1.158.263 637.274,80 20.792 55,71 30,65 -44,98 
2001 1.328.706 736.036,80 20.792 63,9 35,4 -44,6 
2002 1.576.066 2.265.080,48 20.792 75,8 54,47 43,72 
2003 1.972.096 2.319.971,36 41.584 47,42 55,79 17,64 
2004 2.961.034 5.218.023,06 83.169 35,6 62,74 76,22 

 

 

 

 

 

Fonte: Demonstrações financeiras da METALURGICA GERDAU, 2004. 
 

 

As demonstrações financeiras da Marcopolo ocorre, conforme Tabela 2, nas 

demonstrações de séries históricas de cotações na Bolsa de Valores, nos períodos de 2000 à 

2004. 

Tabela 2 - Diferença entre o valor de mercado e o valor contábil das ações - Marcopolo 

Anos 
Patrim. Líq. 

Contábil 
R$ mil 

Valor de 
Mercado 
R$ mil 

 
Total de 

Ações 

Valor Patrimonial 
Médio por ação 

Cotação na 
BOVESPA 

Média Dezembro 

 
Variação 

% 
2000 212.611 189.590,94 82.074 2,59 2,31 89,17 

2001 212.271 256.891,62 82.074 2,59 3,13 21,02 
2002 340.183 474.230,94 112.377 3,03 4,22 39,4 
2003 381.113 539.409,60 112.377 3,39 4,8 41,54 
2004 427.927 737.193,12 112.377 3,81 6,56 72,27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Demonstrações financeiras da MARCOPOLO, 2004. 

 

As Tabelas 1 e 2 demonstram a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil 

das empresas Metalúrgica Gerdau e Marcopolo. Seguindo os padrões contábeis, verificou-se 
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que o Balanço Patrimonial não demonstra todos os elementos que contribuem para a geração 

de valor de uma empresa. Algumas vezes, o que não está presente nos relatórios e 

demonstrações têm uma importância maior do que os elementos ali encontrados. Informações 

importantes que podem influenciar o futuro da empresa não são fornecidas aos investidores ou 

a outros interessados, daí a importância da mensuração, evidenciação e registro desses fatores 

que contribuem para a valorização da empresa no mercado e como todo ativo, esse deve  

certamente ser gerenciado. 

Para Nuñez (2005), apesar das diferenças que apresentam os modelos referidos, ou 

seja, o valor de mercado, entre os Ativos Intangíveis e os ativos tangíveis existem, no entanto, 

semelhanças. Salienta ainda a autora que o desenvolvimento e a medida do Capital Intelectual 

é um fenômeno próprio do primeiro mundo, de países com um alto grau de desenvolvimento 

econômico. Muitas empresas, como a Celemi da Suécia, a American Airlines e a American 

Express são paradigmas de suas aplicações. 

 

2.6.2 "Q"  de Tobin  

 

Segundo Stewart (1998), o "q" de Tobin foi desenvolvido pelo economista James 

Tobin, e é uma razão que compara o valor de mercado de um ativo ao seu custo de reposição. 

Não se trata de uma medida desenvolvida para medir o Capital Intelectual, mas como 

alternativa para prever decisões de investimento da empresa. 

Firer (2005) observa que uma das aproximações iniciais para medir o Capital 

Intelectual deveria ser o fato de as organizações usarem o "q de Tobin", uma técnica 

desenvolvida por James Tobin, prêmio Nobel, que mediu a relação entre o valor do mercado e 

o valor da recolocação física de seus recursos.   

Stewart (1998, p. 202) explica que “se q for menor que 1 – ou seja, se um ativo vale 
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menos que seu custo de reposição, é improvável que uma empresa compre novos ativos do 

mesmo tipo; por outro lado, as empresas tendem a investir quando o valor de ativos 

semelhantes  é maior do que seu custo  de reposição” 

 

2.6.3 Valor intangível calculado (IVC)  

 

Segundo Stewart (1998), o IVC foi desenvolvido pela empresa norte-americana NCI 

Research em Evanston, nos EUA, afiliada a Kellogg School of Business, na Northwestern 

University, que montou um projeto para encontrar uma maneira de medir o intangível. O 

método é uma forma para atribuir valor aos Ativos Intangíveis de uma empresa, aplicando o 

pensamento de que o valor de Ativos Intangíveis é igual à capacidade de uma empresa de 

superar o desempenho de um concorrente médio que possui ativos tangíveis semelhantes. 

 Segundo Stewart (1998), se o IVC apresentar-se baixo ou decrescente significaria que 

a empresa está aplicando mais em investimentos tangíveis, por exemplo, em imobilizações, do 

que na criação de marca ou em pesquisa. Entretanto, se apresentar um IVC crescente, este 

pode apontar que a empresa está gerando a capacidade de produzir fluxo de caixa futuro. 

 
2.7 O ATIVO HUMANO E A CONTABILIDADE 

 

Alguns estudiosos da área contábil consideram os empregados como o mais 

importante ativo de uma empresa e entendem que o mais valioso dos capitais é aquele 

investido em treinamento de pessoal. 

A força de trabalho de uma empresa representa potencial de serviços futuros e 

conseqüentemente, rendimentos futuros, fato que a caracteriza como um ativo da empresa. 

Os profissionais da área contábil reconhecem que as informações contábeis são 

utilizadas estrategicamente para ajudar a criar uma imagem favorável das empresas, no 
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entanto, deixam de registrar o valor de seu ativo mais importante, que é o seu quadro de 

funcionários. 

É notório que as demonstrações contábeis, atualmente, não conseguem chegar a um 

consenso em relação a colocar em seus relatórios o Ativo Intangível, que se refere ao 

conhecimento, que  nada mais é do que o conhecimento individual ou coletivo que produz 

valor. 

É importante ressaltar que a intelectualidade gera valor, ou seja, o valor intelectual que 

age sobre o capital, sendo que o conhecimento  é um fator crucial na produção, e também é o 

elemento-chave na geração de valor nas empresas.  

Flamholtz (apud PACHECO, 2002, p. 25) salienta com muita propriedade que: 

 

[...] relatórios financeiros preparados em concordância com os �princípios contábeis 
geralmente aceitos’ não indicam o valor de quaisquer  ativos de uma organização; 
eles reportam o custo depreciado dos ativos como um substituto para valor. 
Adicionalmente, relatórios financeiros não informam aos investidores os 
investimentos feitos em Ativos Humanos por  organização. A Contabilidade 
convencional trata os investimentos em recursos humanos com despesas em vez de 
tratá-los como ativos. 

 

A divulgação do valor do ativo intelectual em relatórios financeiros apresenta duas 

dificuldades distintas: o desconhecimento tanto dos métodos de mensuração do valor da força 

de trabalho e de criação de uma empresa, quanto dos meios de amortização dos investimentos 

da empresa em seus recursos humanos. 

A prática contábil atual trata todos os gastos com desenvolvimento de recursos 

humanos como despesa em vez de ativo. Essa convenção resulta numa mensuração distorcida 

do retorno de uma organização sobre seus investimentos e  não reflete a realidade econômica 

da organização. 

A geração de riqueza dentro de uma empresa reflete-se nas informações contidas em 

seus registros contábeis. Logo, verifica-se que uma das principais funções atuais da 

Contabilidade é fornecer à administração informações instantâneas e precisas para que ela 

possa exercer sua função de gerir o negócio. Portanto, uma organização sem um sistema 
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contábil confiável é como um navegante com uma bússola defeituosa: não conseguirá atingir 

seu objetivo. 

Klein (1998, p. 10) atribui à Contabilidade o registro do Capital Intelectual tal qual 

ocorre com os ativos tangíveis. “Para apoiar o monitoramento, a valoração e o registro do 

Capital Intelectual, a gerência necessita de sistemas e processos que dêem suporte à 

Contabilidade do conhecimento um rigor comparável aos de nossos tradicionais sistemas de 

gestão de ativos tangíveis”. 

Os demonstrativos obrigatórios não evidenciam a realidade das empresas, pois para a 

Contabilidade tradicional, o que não se pode medir não se pode compreender, controlar ou 

alterar. A Contabilidade, atualmente, encontra dificuldade para gerenciar e demonstrar a 

natureza dinâmica e intangível da criação de valor da empresa moderna. 

No que tange ao recurso econômico do conhecimento, observa-se que este vem se 

modificando ao longo do tempo na estrutura das organizações, merecendo análise mais 

apropriada. 

 

2.7.1 Ativo intelectual humano 

  

A nova concepção da administração provocou, principalmente na última década do 

século XX, uma mudança radical na forma de administrar, nos princípios e nas técnicas de 

gestão. Estabeleceu-se, também, uma nova forma de definir investimentos e avaliar os fatores 

produtivos de uma organização. Com isso, uma nova forma de classificar e de valorar os 

ativos da empresa atingiu todo o ambiente empresarial. 

A relevância dos Ativos Intelectuais para as empresas foi bem representada por 

Edvinsson e Malone (1998, p. 28), por meio da comparação entre uma árvore e uma 

organização. Nessa metáfora, os valores ocultos da empresa estão representados pela raiz da 

árvore, que dá a sustentação à árvore. O vigor das raízes permite enfrentar períodos críticos. A 
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parte externa da árvore, por ser visível, pode confundir a sua avaliação, visto que pode 

apresentar-se em bom estado, mas as suas raízes podem estar com problemas sérios, e no 

momento em que  os problemas atingirem a parte visível, torna-se difícil a recuperação da 

árvore. 

Isso é o que acontece com as empresas. A não visualização dos seus valores ocultos 

gera graves erros de avaliação. A Contabilidade demonstra a parte visível da árvore. E os 

analistas, ao confrontarem o valor contábil com o valor de mercado da empresa, perceberam 

esse fato. Portanto, para garantir uma avaliação adequada, esses profissionais incorporaram 

medidas subjetivas dos valores ocultos. 

Denota-se, porém, a existência de concordância entre a definição de Edivinsson e 

Malone (1998) e a definição de Stewart (1998, p. 61),  

 
(...) a inteligência torna-se um ativo quando se cria uma ordem útil a partir da 
capacidade    intelectual geral – ou seja, quando assume uma forma coerente (uma 
mala direta, um banco de dados, uma  agenda para reunião, a descrição  de um 
processo); quando  capturada de uma forma que lhe permite que seja descrita, 
compartilhada e explorada; e quando pode ser aplicada a algo que não poderia ser 
realizado e continuasse fragmentado como moedas em um bueiro. O Capital 
Intelectual é o conhecimento útil em nova embalagem. Portanto, é o material 
intelectual que foi formalizado, capturado e alavancado a fim de produzir um ativo 
de maior  valor. 

 
A gestão de Ativos Humanos está organizada em torno de cinco finalidades. Conforme 

Fitz-Enz (apud TINOCO, 2003, p. 71), “em primeiro lugar, a direção de uma entidade deve 

adquirir um ativo; em segundo lugar, deve mantê-lo; em terceiro lugar, no caso de que seja 

um Ativos Humanos, existe valor em desenvolver seu potencial; em quarto lugar, o ativo deve 

aplicar-se ao trabalho para que foi designado e, finalmente, deve ser gerido”. 

Segundo Nabil (apud TINOCO, 2003, p. 70), “Ativos Humanos são definidos como 

agregados de serviços potenciais disponíveis ou úteis para operações esperadas da empresa, 

para seus membros internos, isto é, gerentes e empregados”. Belkaoui e Belkaoui  (apud 

TINOCO, 2003, p. 71), declaram que “pessoas não são ativos, os serviços que elas forneçam a 

uma organização representam os ativos”.   
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Hermanson (apud TINOCO, 2003, p. 70), um dos primeiros pesquisadores da 

Contabilidade de Recursos Humanos, escrevendo sobre ativo, assim se expressou: “Ativos são 

recursos escassos (definidos como serviços, mas agrupados e classificados com agentes) 

operando na entidade, capazes de serem transferidos por força da economia, reportados em 

termos financeiros, que foram adquiridos como resultado de transações atuais ou realizadas no 

passado, e que possuem capacidade de gerar benefícios econômicos futuros”. 

Em relação ao elemento humano ou Ativo Humano, julga-se relevante expor 

conceitualmente o enfoque que a Contabilidade lhe tem dado por meio de alguns estudos 

realizados. Esses são exatamente os pontos que serão vistos no próximo tópico. 

 

2.7.2 Ativo intelectual humano nas organizações 

 

A estrutura arcaica existente no passado, em que as entidades estavam desenhadas 

para comandar, calcadas em um pequeno grupo, seu alto escalão, não mais sobrevivem num 

mercado segmentado e muito mais exigente. A mão-de-obra tornou-se muito mais qualificada 

e preparada, tornando-se fator importante e fundamental na agregação de valor aos 

empreendimentos. 

Segundo Gutiérrez e Martín (2005), não são todos os recursos intangíveis que uma 

empresa tem que constituem uma fonte de vantagem do competidor e sua sustentabilidade, 

mas, sim, aqueles que contribuem à geração do valor econômico na organização.  

Contudo, os Ativos Intelectuais tornaram-se os elementos mais importantes no mundo 

dos negócios. A necessidade de extrair o máximo de valor do conhecimento organizacional é 

maior agora que no passado. Cada vez mais, líderes e consultores de empresas falam do 

conhecimento como o principal ativo das organizações. Essa competitividade das 

organizações passou a ser determinada por idéias, experiências, descobertas e especializações, 

ou seja, está cada vez mais dependente do seu Capital Intelectual Humano. 
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No ritmo em que os acontecimentos e as organizações evoluem, deve ser necessário 

que os empregados obtenham novas fontes de conhecimento e experiências e preocupem-se 

em aprender pelos próprios esforços. Nota-se, com isso, que o resultado mais importante 

deixou de ser o Capital Financeiro e passou a ser o Conhecimento. Logicamente, o Capital 

Financeiro ainda tem a sua representatividade na organização, visto que a finalidade de um 

empreendimento é a obtenção de lucro. Todavia, é o Capital Humano que criará competências 

essenciais exclusivas e produzirá resultados melhores e constantes. 

Na sociedade do conhecimento, muitos princípios, conceitos e normas contábeis 

necessitam ser reavaliados, porém, não se pode deixar de focar essa situação, acreditando que 

num futuro próximo as informações sobre o Capital Intelectual estarão mudando a concepção 

do Balanço Patrimonial e da Demonstração dos Resultados do Exercício. 

Szuster (2004), após considerar as críticas às informações contábeis na visão de 

estudiosos como Baruch Lev, Bennet Stewart e Sérgio de Iudícibus, concluiu que, apesar da 

normatização contábil ser imprescindível esta, pode, simultaneamente ser restritiva a 

necessárias inovações. Todos os esforços possíveis devem ser efetuados para aprimorar os 

atuais princípios e normas contábeis, mas enquanto tais alterações não ocorrerem, faz-se 

necessário manter a qualidade da informação contábil através de evidenciação de 

Demonstrações Complementares em Notas Explicativas. 

As informações sobre o Capital Intelectual serão consideradas básicas e indispensáveis 

para se conhecer a verdade sobre uma entidade. A Contabilidade procura e encontrará os 

mecanismos que tornarão possível a mensuração desse Ativo, como direcionador aos 

tomadores de decisão. 

 

2.8 EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE DE RECURSOS HUMANOS 

 

A Contabilidade de recursos humanos tem a missão de verificar os gastos incorridos 
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pela empresa para desenvolver Ativos Humanos, treinar, contratar, selecionar, enfim, tudo o 

que envolve gestão de pessoas dentro da organização, pois necessitam serem administrados 

adequadamente para ser mensurados, contabilizados, analisados e avaliados. 

Segundo Flamholtz (1999, p. 56), “os custos originais dos recursos humanos incluem 

tipicamente custos de recrutamento, seleção, colocação, orientação e treinamento”, e o autor 

ainda considera alguns desses custos como diretos e outros como indiretos, exemplificando da 

seguinte forma: o custo do salário de um estagiário é um custo direto do treinamento, 

enquanto o custo do tempo de um supervisor durante o treinamento é um custo indireto. 

Flamholtz (1999) também considera como uma finalidade principal da Contabilidade 

de recursos humanos ajudar os profissionais de recursos humanos e os gestores no uso eficaz 

dos recursos humanos de uma organização. Afirma também que desde os anos 60 vem sendo 

realizada, nos Estados Unidos, uma pesquisa com o objetivo de demonstrar dentro do Balanço 

Patrimonial os Ativos Humanos, reconhecendo assim o valor dos Ativos Humanos que 

impulsionam os negócios dentro da atual economia. 

Pacheco (2002) afirma que nas organizações antigas os Ativos Humanos não eram 

reconhecidos nem mensurados pela Contabilidade daquela época, sendo que, até então, 

tratavam-se pessoas ou investimentos em pessoas como ativo. A exceção aplicava-se aos 

escravos, pois estes ainda eram considerados propriedade. 

Com a crescente valorização do Capital Humano e sua contribuição para a economia, 

as empresas foram impulsionadas a pesquisarem e desenvolverem novos métodos de 

Contabilidade para reconhecem os investimentos feitos em pessoas como ativos. 

Foi criada, então, a Contabilidade de recursos humanos para gerenciar e calcular as 

potencialidades dos Ativos Humanos. Enquanto a Contabilidade tradicional cuida do 

patrimônio palpável das empresas, a Contabilidade de recursos humanos tem a função de 

administrar uma parte do Ativo Intangível das empresas. 
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Para Tinoco (1996), a Contabilidade de Recursos Humanos decorre em partes, da 

Teoria do Capital Humano, em que economistas como Theodore W. Schultz (1961) e Gary 

Beker (1964) chegaram a estudar o conceito de Capital (Valor) Humano devido às mudanças 

macroeconômicas. Assim, criou-se a Contabilidade de Recursos Humanos desenvolvida por 

Likert (1967), Eric Flamholtz (1974, 1999), Gröjer e Johanson (1991) e Belkaoui e Belkaoui 

(1995).  

De acordo com Belkaoui (apud PACHECO, 2002, p. 33), os objetivos funcionais da 

Contabilidade de Recursos Humanos são: 

Fornecer informações sobre custo - benefício para tomada de decisões gerencias em 
relação à contratação, alocação, desenvolvimento e manutenção de recursos 
humanos, de forma a atingir  objetivos organizacionais em termos de custo; 
Permitir aos gerenciadores monitorar com eficácia a utilização e desempenho dos 
recursos humanos da empresa; 
Possibilitar o controle de ativos, ou seja, sua manutenção, obsolescência e 
depreciação, conseqüências financeiras de determinadas práticas. 

 
Outro ponto que, também se pode destacar na Contabilidade de Recursos Humanos é a 

presença inovadora de gestão na empresa, podendo ser descrita como um processo para 

mensurar e relatar dados sobre recursos humanos; disponibilizando essas informações aos 

usuários interessados, por meio de relatórios que as empresas obrigatoriamente publicam ou 

por relatórios internos de uso do corpo gerencial das entidades, úteis na identificação e 

utilização das potencialidades dos recursos humanos internos. 

Tinoco (1996), com referência a indicadores, conforme Quadro 5 e tendo como base o 

Sistema de Informação Contábil, explicitou uma série de indicadores com saídas periódicas 

(diárias, mensais, semestrais e/ou anuais) que permitirão o acompanhamento de desempenho 

das entidades, além de favorecer o confronto do efetivamente realizado com o planejado. São, 

entre outros: produção, produtividade, qualidade; valor adicionado bruto, rentabilidade e 

gestão de pessoas. 
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Atividade – Produtividade – Valor adicionado bruto – Qualidade – Rentabilidade – Gestão de Recursos Humanos 
ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO FÓRMULA SIGNIFICADO 
1. Relação Produção 
Física/ Pessoa dasemtrabalhaHoras

lumeoduçãoemVo
hom/

Pr  Indica a produção média de unidades físicas de produto, 
por funcionário, em determinado centro de resultado e 
período 

2. Taxa de Variação da 
Produção 1

Pr
Pr −

terioroduçãonoan
ooduçãodoan  Informa a variação da produção, em termos físicos, 

realizada num determinado período de tempo e centro de 
resultado. 

3. Horas/Homem 
 Alocadas x Planejadas asemplanejadHoras

dasemtrabalhaHoras
hom/

hom/  Informa o desempenho alcançado, as horas reais 
trabalhadas, comparativamente às horas planejadas 

 PRODUTIVIDADE 
1. Produtividade 

Input
Output  Mede o desempenho alcançado, por um centro de resultado, 

uma entidade etc. pela transformação do uso de recursos, 
em produtos, com valor acrescido, em determinado período 
de tempo, que pode ser desde diário, até anual. 

2. Produtividade do 
Trabalho 1

/hom/
/ −

ranoanterio

dasnoanoemtrabalhaHoras
iorValoranterduçaoatualValordapro  Mede a relação entre o valor da produção obtida e as horas 

da mão-de-obra utilizada. Essa produtividade é aparente 
porque refere-se a um só fator de produção, ou seja, o 
trabalho humano. 

3. Produtividade do 
Ativo Fixo lOperacionalizadoFixoAtivoimobi

onadoBrutoValorAdici  Mede o Valor Adicionado Bruto, gerado por cada R$ 1,00 
investido em Ativo Imobilizado Operacional na empresa 
por período e centro de resultados. 

4. Produtividade Total 
1

/sin
/Pr −

nteriorcustosanoasumosnoanoCustosdo
ranoanterioproduçãodoooduçaodoan

 

Mede a relação entre produtos e insumos utilizados no 
processo produtivo. 

VALOR ADICIONADO BRUTO 
1. Taxa do Valor 
Adicionado Bruto rviçosodutosouseVendasdepr

onadoBrutoValorAdici  Informa o Valor Adicionado Bruto, gerado por uma empresa, 
um Centro de Resultado, num determinado período 
(dia/mês/ano). 

2. Valor adicionado por 
Hora e “CR” 

dasnoCRemtrabalharasVolumedeho
ernasComprasext

sutrosCRComprasdeoVendas

hom/

´ −−

 

Mede Valor Adicionado Bruto  Horário gerado em 
determinado Centro de Resultado de uma empresa.  

3. Taxa de Variação do 
Valor Adicionado Bruto 

oanteriorVendasdoan

iornoanoanteronadoBrutoValoradici
oVendasnoan

noanoonadobrutoValoradici

/

/
 

Mede a taxa de incremento/decremento do VAB, de um 
período, em relação a outro, de igual peridiocidade; 
correlacionando, todavia, com as vendas de igual período. 

QUALIDADE 
1. Peças Defeituosas 

zidasPeçasprodu
tuosasPeçasdefei  

Especifica o número de peças defeituosas, que devem ser 
retrabalhadas, redesenhadas, etc. no Centro de Resultado. 

2. Reclamações de 
Clientes idosnoanoentesatendTotaldecli

anolamaçõesnoTotalderec  Aponta o número de reclamções dos clientes, por período, 
(mês/ano) da empresa. 

RENTABILIDADE 
1. Emprego  

dodosnoperíoodeempregaNumeromédi
ríodoVendasdope  

Mede o total das vendas dividido pelo número médio de 
empregados (início e final do período dividido por 2). É uma 
medida de produtividade dos trabalhadores da empresa. Deve 
ser analisada conjuntamente com o giro do ativo. 

2. Retorno do 
Patrimônio Líquido 

 

oiodoperíodLíquidomédPatrimônio
ríodoLucrosdope  

Mede a eficiência do uso dos capitais próprios de uma 
empresa, centro de resultado etc. considera os lucros após 
I.R. e CS num período, normalmente um ano, divididos pela 
média do PL. 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
1. Média Salarial de 
Mão-de-Obra mesesáriosxodefuncionNúmeromédi

empresaialanualdaMassasalar
12

 Especifica o salário médio por funcionário. 

2. Qualidade da Mão-
de-Obra dealdaentidaEfetivotot

écniivoNúmeroefet cosdet  Explicita a participação do pessoal, por nível de qualificação. 

3. Estabilidade  no 
emprego sacianaempredepermanêmTempomédio

gocianoempredepermanênTempomédio

 

Indica o tempo médio que os funcionários permanecem na 
empresa. 

4. Investimento para 
Geração de Emprego adoEmpregoGer

odeempregotonageraçãInvestimen  Representa o total de recursos, investidos no ativo 
permanente, para criar um único emprego na empresa nas 
mesmas condições dos demais empregos. 

Quadro 5 - Síntese dos indicadores contábeis e gerenciais de pessoas 
Fonte: Tinoco (2001 p. 235-236). 
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2.8.1 Recursos humanos e a contabilidade 

 

A globalização dos mercados repercutiu na Contabilidade, tanto no aspecto de 

padronização das normas internacionais de Contabilidade, quanto para possibilitar o 

entendimento nas transações mundialmente realizadas pelas empresas, de forma mais simples 

e ágil. Para melhor entendimento, faz-se necessário, mesmo que de forma não aprofundada, 

resgatar fatos na história e pesquisadores precursores do pensamento da Contabilidade 

Estratégica de Recursos Humanos.  

Tinoco (1996) em sua tese de doutoramento, faz menção à história do estudo do Ativo 

Humano, citando referência na literatura e na história econômica.  

Grojer e Johanson (apud TINOCO, 1996, p. 68) citam que: “Cato, imperador romano, 

desenvolveu um detalhado sistema de custos relativo à capacidade dos escravos para o 

trabalho, bem como um modelo de precificação dos escravos e sua descendência”. 

The Andrew Brown Company, uma tecelagem localizada no Sudoeste dos Estados 

Unidos da América, em meados do século XIX, contabilizava, entre outros itens, os seguintes: 

vagões, muares e negros. A Contabilidade da empresa registrava aquisições, nascimentos, 

mortes e fugas de escravos. 

O referido autor relata que havia a preocupação da empresa em registrar o “fair value”, 

uma espécie de valor de mercado. Quanto a investimentos em novos escravos, é citado o caso 

de um negro ferreiro chamado Spencer, que foi adquirido pela firma pela substancial soma 

para a época de US$ 1.020, tendo por base a capacidade de geração de valor de US$ 300, em 

bases anuais para os proprietários anteriores. O demonstrativo de resultado da companhia 

especificava o custo com alimentação, roupas e medicamentos dos escravos.  

Economistas clássicos como Adam Smith posicionaram-se de forma resistente contra a 

Contabilidade de custos de recursos humanos inerentes à escravidão, e com ousadia, incluiu 
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como parte do capital, todas as habilidades adquiridas e os conhecimentos e utilidades de 

todos os habitantes de um país. Cita economistas como Harry G. Jonhson (1960), T.W. Schulz 

(1961), Gary Becker (1964), Robert Lucas, bem como contadores e estudiosos do pensamento 

contábil, destacadamente, Hermanson´s (1964); Brumet (1969); Flamholtz (1974), Lev 

Baruch (1990) e Schwartz, Hekimian e Jones, além de psicólogos comportamentais como 

Likert (1967), como pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento da 

Contabilidade Estratégica de Recursos Humanos (TINOCO, 2000). 

Tinoco (2003, p. 68), afirma que “o reconhecimento do valor que esses recursos 

proporcionam às entidades precisam ser devidamente contabilizados, mensurados, analisados, 

avaliados e divulgados aos stakeholders”.  

Há uma necessidade que esses investimentos em pessoas sejam contabilizados, pois o 

conhecimento detido é de difícil mensuração. A Contabilidade tradicional trata os diversos 

recursos econômicos e financeiros disponíveis nas entidades, seu grupo de ativos, 

evidenciando-os em seus relatórios contábeis. Porém, o Capital Humano adquirido ou 

desenvolvido na empresa é ignorado em seus registros e evidenciações, apesar de que as 

entidades consomem recursos para recrutar, selecionar, contratar e treinar seu corpo de 

empregados. 

Além disso, as empresas investem em cursos de treinamento, reciclagem e 

aperfeiçoamento que contribuem para a formação do seu Capital Humano. Entretanto, todos 

esses “investimentos” não são reconhecidos, pois são contabilizados como despesas, não 

agregando valor ao empreendimento. 

Esse tratamento contábil não permite que o investidor tenha conhecimento do real 

retorno dos recursos por ele aplicados, em decorrência da maneira como é contabilizado, não 

os classificando em conta específica. 

Vale ressaltar que, imposições legais e fiscais, muitas vezes, impedem que certas 
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informações sejam explicitadas e evidenciadas nas Demonstrações Contábeis tradicionais, 

fazendo com que o profissional contábil utilize outros instrumentos de evidenciação dos 

valores “ocultos” das entidades, tais como, o Relatório da Administração, o Balanço Social e, 

atualmente os modelos propostos de Balanço Intelectual ou suplementos intelectuais.  

Crawford desenvolveu o Balanço de uma economia baseado no conhecimento (Quadro 

6), resultado de uma pesquisa realizada para 100 grandes empresas, onde capitalizou o Capital 

Humano nas indústrias de manufatura e empresas de serviços nos Estados Unidos. 

Ativo       Passivo 

Ativo financeiros:     Passivos de curto prazo: 
 Caixa                Contas a pagar 
 Contas a receber     Empréstimos em bancos  
 Títulos       Títulos comerciais, débitos 
                      longo prazo devidos no  
                                período de um ano  
 
Ativos físicos:       Passivo de longo prazo: 
 Estoque, fábrica, equipamento               Títulos, empréstimos bancários, 
                    perdas de    
        equipamentos capitalizados 
  
Ativos intangíveis:      Patrimônio Líquido: 
 Patentes e copyringhts, licenças               Ações preferenciais, ações  
                   ordinárias e lucros retidos  
Fórmulas:                              Patrimônio liquido não  
             Know-how                             reconhecido em ativos                             
 Fundo de comércio                            intangíveis fora do balanço  
                   e ativos de Capital Humano 
Ativos de Capital Humano: 
             Salários capitalizados, benefícios 
 E direitos de pensões        
                

Total Ativo      Total Passivo e P. Líquido 
Quadro 6 -  Balanço de uma economia do conhecimento 
Fonte: Crawford, (1994, p. 156) 

 
  
Com a valorização cada vez maior dos recursos humanos, entendendo que eles são 

considerados bens de capital relevantes, são agentes operantes, responsáveis pela 

administração, produção de bens e, principalmente, na prestação de serviços, necessário se faz 

estudar particularmente a prática atualmente utilizada quanto ao item “despesa”, para os 

investimentos em Recursos Humanos, pois é evidente que esse resultado distorce 
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sensivelmente os Relatórios Gerenciais, não explicitando aos tomadores de decisão, a real 

dimensão de um empreendimento.  

Belkaoui e Belkaoui  (apud TINOCO, 2003, p. 68) explicitaram que: 

 
A Contabilidade de recursos humanos fornece mensurações de custos e/ou valor dos 
recursos humanos. A função para a qual a informação será utilizada deve determinar 
quais dessas medidas ou combinação de medidas serão aplicadas. Expõem ademais 
que: o conceito de valor humano é derivado da teoria econômica geral. Como todos 
os outros recursos, pessoas possuem um valor porque elas são capazes de prestar 
serviços futuros. O valor dos recursos humanos pode ser definido como o valor atual 
(descontado) de seus serviços futuros esperados. 

 

Para serem bem sucedidas, as organizações precisam de pessoas inteligentes para 

conseguir isso, e são imprescindíveis a motivação, o treinamento e o desenvolvimento das 

pessoas. Organizações mais bem sucedidas investem intensamente nesses fatores, 

considerando que não é uma simples despesa, mas sim, um precioso investimento, seja para a 

organização ou para as pessoas que nela trabalham.  

As atividades de treinamento estão sempre relacionadas à situação de desenvolvimento 

de projetos, melhoria da qualidade e da quantidade do desempenho da mão-de-obra, e ainda, a 

fatores que levam a organização a provocar mudanças de comportamento, não só no seu corpo 

gerencial, como também na mão-de-obra em geral. A operacionalidade do treinamento pode 

ocorrer segundo diferentes métodos, a saber: aula expositiva, palestras, congressos, cursos, 

seminários entre outros. 

O homem tende a desenvolver-se profissionalmente, projetando-se para a sociedade, 

alavancando pelas melhorias econômicas, que consegue como resultado de sua ascensão 

profissional. Funcionário com ascensão, satisfeito e motivado transforma os ambientes das 

organizações, deixando-os apropriados para atingir a excelência em termos de 

desenvolvimento organizacional. 
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2.8.2 O Valor do ativo humano 

 

Novas posturas, nova visão e novos valores são indispensáveis, pois a economia 

emergente é baseada no conhecimento, imaginação, curiosidade e talento. A conclusão é 

óbvia: como a tradicional forma de administrar não é mais capaz de fornecer as respostas 

necessárias, o movimento pela aprendizagem coletiva sobre a gestão avançada é uma 

tendência sem fronteiras, reunindo pessoas e instituições identificadas com a necessidade de 

fazer melhor. 

Um dos fatores, hoje, não registrado nas demonstrações contábeis, é a valoração do 

conhecimento. É o saber individual ou coletivo que produz valor. O ativo individual refere-se 

à experiência, educação, conhecimentos, habilidades, capacitação, incorporação de novas 

tecnologias, valores e atitudes do trabalhador. Quanto ao coletivo, é a soma de todas as 

qualidades e competências dos empregados e da direção. Os ativos de estrutura interna 

referem-se aos métodos e procedimentos de trabalho. 

Com a Contabilidade de recursos humanos, as entidades interessadas em analisar todos 

os gastos mudaram o tratamento dado aos gastos com pessoal em sua Contabilidade 

tradicional, e passaram a analisá-los como investimentos e não despesas, e esse investimento 

passou para a categoria de ativos. 

A evidenciação desses investimentos em Ativos Humanos, bem como o valor 

econômico do indivíduo pode contribuir para o desenvolvimento e sucesso dos negócios da 

entidade, permitindo que os usuários internos e externos das informações contábeis tomem 

conhecimento do potencial de geração desses resultados. 

A Contabilidade de Recursos Humanos é uma maneira mais eficaz para identificar, 

registrar e demonstrar os gastos como investimentos em recursos humanos, calculando seu 

custo e valor. O professor Belkaoui (apud PACHECO, 2002, p. 45) expõe que “o conceito de 

valor humano é derivado da teoria econômica geral. Como todos os outros recursos, pessoas 
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possuem um valor porque elas são capazes de prestar  serviços futuros. O valor dos recursos 

humanos pode ser definido  como o valor atual (descontado) de seus serviços futuros 

esperados”. 

Fitz-Enz (apud TINOCO, 2003, p. 68) explicita que “a gestão do valor humano é uma 

estratégia que está sendo utilizada na atualidade por um número cada vez maior de 

profissionais de recursos humanos em muitos países. Sua intenção subjacente é criar valor 

para e com as pessoas. A GVH - gestão do valor humano - vê os empregados como algo de 

valor”. 

Segundo Flamholtz (1999, p. 34), “existe outro critério essencial para determinar  se 

um gasto é um ativo ou uma despesa: relaciona-se à noção de potencial futuro de serviços; 

esse é o sine qua non de todos os ativos”. 

O valor de um indivíduo para a instituição pode ser definido como valor atual de seus 

serviços futuros, assim, espera-se que esse indivíduo trabalhe para que a organização obtenha 

retornos dos investimentos feitos em recursos humanos. Além do valor atual, existe outra 

forma de medir o valor de uma pessoa é o valor realizável composto de duas variáveis: valor 

condicional (valor potencial) e a probabilidade. 

O valor condicional (valor potencial) depende do desenvolvimento desse indivíduo, e 

da forma como realiza o trabalho e expõe seu potencial, se executa suas atividades com 

responsabilidade e comprometimento com a instituição e se está de acordo com a proposta da 

instituição.  Os benefícios e planos de carreiras, ambiente agradável de trabalho e o grau de 

satisfação determinam a probabilidade de um indivíduo permanecer na organização. A 

possibilidade de um indivíduo ser promovido para outros cargos dentro da hierarquia 

organizacional poderá determinar a qualidade dos serviços prestados. 
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2.8.3 Conceito de valor agregado  

 

Belkaoui (apud PACHECO, 2002, p. 47) define que “valor agregado é o aumento na 

riqueza gerada pela utilização produtiva dos recursos da empresa, antes de sua destinação a 

acionistas, investidores, trabalhadores e ao governo”. 

É importante ressaltar que a intelectualidade gera valor. Essa produção de valor, pelo 

conhecimento, é o que interessa para os estudiosos reconhecerem o valor intelectual que age 

sobre o capital, sendo que o conhecimento é um fator crucial na produção, e também é o 

elemento chave na geração de valor nas empresas. Observa-se, então, que o valor humano está 

relacionado à teoria de valor econômico. 

 

2.8.4 Conceito de gasto e despesa  

 

Martins (2000) afirma que gasto é um sacrifício financeiro para obtenção de um bem 

ou de um serviço, normalmente representado pela promessa ou entrega de um ativo, ou seja, 

dinheiro. Os gastos se dividem em duas categorias básicas: custo e despesa. Martins (2000) 

conceitua custos como sendo gastos relativos a bens ou serviços, utilizados na produção de 

outros bens ou serviços e complementa que despesa representa a utilização direta ou indireta 

de bens e serviços no processo de produzir receitas, e que sua característica reduz o 

patrimônio líquido, o que representa um sacrifício para obtenção de receitas.  

Segundo Flamholtz (apud PACHECO, 2002, p. 41), “o critério essencial para 

determinar se um gasto é um ativo ou uma despesa relaciona-se à noção de potencial  de 

serviços  futuros”. Portanto, entende-se que os  gastos com recursos humanos, quando são 

sacrifícios incorridos pela empresa na obtenção de serviços com o objetivo de obter benefícios 

futuros, podem ser classificados como ativos, e que esses gastos devem ser tratados como 

despesas nos períodos em que resultam benefícios. Se tais benefícios relacionam-se a um 
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tempo futuro eles devem ser tratados como ativos. 

 

2.8.5 Conceito de custo de reposição  

 

Flamholtz (apud TINOCO, 1996, p. 95) refere-se a Custo de Reposição em termos 

genéricos, e em termos de Recursos Humanos, como segue: “Custo de reposição refere-se ao 

sacrifício que deve ser incorrido na substituição de em recurso efetivamente possuído ou 

empregado”. O mesmo autor segue discorrendo que “custo de reposição de recursos humanos 

refere-se ao sacrifício a ser incorrido para repor Ativos Humanos presentemente empregados. 

Se, por exemplo, um funcionário for desligar-se de uma organização, esta incorrerá em custos 

para recrutar, selecionar e treinar um substituto”. 

 

2.8.6  Conceito de custo de oportunidade 

 

Gray, Jack e Jonhnston (apud TINOCO, 1996, p. 96) afirmam que: “um custo de 

oportunidade é o lucro que poderia ter sido conseguido se um conjunto de recursos tivesse 

sido aplicado num certo uso alternativo”. Livingstone e Largay III (apud TINOCO, 1996,  p. 

96) referem-se a Custo de Oportunidade, especificando que tem a mesma designação de Valor 

de Oportunidade, ou seja: “Valor de oportunidade, aquela quantia que poderia ser 

efetivamente realizada se um ativo (seja ele um bem industrializado, semi-indutrializado ou 

uma matéria-prima), for comercializada em sua forma presente. A quantia deve ser o melhor 

preço imediatamente conseguido no mercado, (também conhecido como custo de 

oportunidade)”. 

Flamholtz (apud TINOCO, 1996, p. 97) apresenta seu conceito de Custo de 

Oportunidade, exemplificando, especificamente, com citações de Recursos Humanos, como 

segue: 
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Um custo de oportunidade, como comumente definido, refere-se  à receita ou ao 
rendimento perdido ou sacrificado a fim de adquirir ou repor um recurso. 
Literalmente, é o valor de uma oportunidade perdida ou sacrificada para obter-se 
receita. Se, por exemplo, um vendedor dedicar tempo para treinar ou adestrar um 
trainee de vendas, as vendas sacrificadas durante tal período constituirão um custo 
de oportunidade. Da mesma forma, se uma empresa estiver sem estoque de 
mercadorias, quando os consumidores potenciais fizerem pedidos, um custo de 
oportunidade por vendas sacrificadas ocorrerá. Portanto, um custo de oportunidade 
refere-se aos benefícios que devem ser sacrificados visando utilizar um recurso de 
forma alternativa. 

 

Pacheco (2002, p. 54) recorreu à tese de Reinaldo Guerreiro para explicitar mais 

claramente as diversas formas de custos, que resume alguns conceitos de custo e sua 

terminologia, que foi reproduzida para permitir comparar com as diversas formas de custos e 

despesas existentes na área de recursos humanos. 

Ainda Pacheco (2002) esclarece que o custeio direto vem a ser um sistema de 

apropriação de custos que atribui aos produtos somente os custos variáveis, considerando os 

custos fixos como despesas. Custeio por absorção torna-se uma sistemática de apropriação de 

custos que atribui aos produtos todos os custos, fixos e variáveis. Já os custos são 

considerados valor dos bens e serviços consumidos no processo de produção de outros bens e 

serviços. Custo corrente representa o valor dos bens e serviços validado pelo mercado em 

determinada data. 

Considera ainda Pacheco (2002) que o custo de matéria-prima envolve os valores dos 

materiais diretos utilizados na fabricação do produto, ou seja, materiais que são identificados 

objetivamente com o produto fabricado, sem necessidade de emprego de critério subjetivo de 

atribuição. No custo direto, esse se identifica objetivamente com o bem ou serviço produzido, 

sem necessidade de utilização de critério subjetivo de atribuição. No custo fixo, seu 

comportamento independente do volume de produção. O custo histórico é determinado de 

forma objetiva, por meio de documentos ou de outras evidências objetivas da transação. Com 

relação ao custo operacional, ele vem a corresponder ao custo com mão-de-obra, quando 

variável, mais os custos indiretos de fabricação variáveis. O custo padrão, é cuidadosamente 
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pré-determinado, utilizado com base para medição da eficiência. Finalmente o custo variável, 

cujo próprio nome já diz, varia direta e proporcionalmente em função das alterações do 

volume de produção. Compreende o custo de matéria-prima e o custo operacional. 

 

2.8.7 Conceito de valor  

 

O conceito de valor sempre foi associado à prestação de serviços futuros, portanto, se 

um objeto ou pessoa não for capaz de produzir serviços futuros, ele não tem valor. O conceito 

de valor é diferente do de custo, pois segundo Flamholtz (apud PACHECO, 2002, p. 55);  

 

[...] Apesar de suas muitas aplicações, o conceito de valor tem essencialmente dois 
sentidos diferentes. Ele expressa a utilidade de um recurso em particular e o poder  
de comprar mercadorias as quais a posse daqueles recursos facilita. Em outras  
palavras, um tipo é a utilidade e o outro é o poder de compra. O primeiro é 
denominado valor em uso ou valor de uso, e o último é denominado valor em troca 
ou valor de troca. 

 

Irving Fisher (apud PACHECO, 2002, p. 56) propôs que “ninguém contestará que o 

comprador de qualquer artigo de capital irá valorizá-lo pelos serviços que ele espera desse 

artigo, que é margem de sua compra; o preço que ele pagará é o equivalente, para ele, desses 

serviços esperados, ou, em outras palavras, é o valor atual, seu valor descontado, ou valor 

capitalizado” 

Flamholtz e Lacey (apud  PACHECO, 2002, p. 54) explicam que: 

  no desenvolvimento da Contabilidade de Recursos Humanos, medidas tanto 
monetárias como não-monetárias do valor das pessoas foram propostas. Medidas 
monetárias são necessárias porque dinheiro é o denominador comum de decisões 
de negócios, e medidas não-monetárias porque elas são algumas vezes mais 
apropriadas que medidas monetárias e porque elas servem de substitutas quando 
medidas monetárias não estão disponíveis. 

 

Segundo Flamholtz (1999), o conceito de custo pode ser definido cmo um sacrifício 

incorrido para obter algum benefício ou serviço antecipado. Um custo pode ser efetuado para 

adquirir objetos tangíveis ou benefícios intangíveis. Conceitualmente, todos os custos têm 

componentes de despesas e de ativo.  



 91 

2.8.8 Avaliação de Ativos Humanos 

 

Segundo Tinoco (2003, p. 72), no intuito de mensurar e avaliar recursos (ativos) 

humanos, citando alguns pesquisadores contábeis como Martins (1972), Most (1977), Kam 

(1990), Hendriksen e Van Breda (1999) e Iudícibus (2000), apresentaram as seguintes 

alternativas de avaliação: 

a) Valores de Entrada: 

Custo Histórico; 

Custo Corrente; 

Custo Histórico Corrigido; 

Custo Corrente Corrigido; 

b) Valores de Saída: 

Preços Correntes de Saída ou Valor Realizável Liquido; 

Valores de Liquidação; 

Equivalentes Correntes de Caixa; 

Fluxo de Caixa Descontado. 

Considerando essas alternativas, observa-se que muitas entidades desconhecem novas 

formas de mensuração e continuam num círculo vicioso de classificar qualquer investimento 

em recursos humanos como despesas, ao invés de as ativarem, ocorre muitas vezes que, 

algumas entidades, quando as ativam, o fazem de forma inadequada.  

Nos tópicos a seguir serão abordados a classificação e o custo de avaliação de recursos 

humanos apresentados por resumo extraído da obra: “Human Resouce Costing and 

Accounting”, elaborada por Grojer e Johanson (apud TINOCO, 1996, p. 109-112). Tinoco cita 

que Flamholtz (1984) e Spencer (1986) descreveram diferentes modelos para calcular o valor 

de pessoas nas organizações; 
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a) Custo Histórico (Original) - método simples aplicado e que está de acordo com os 

Princípios Fundamentais da Contabilidade; 

b) Custo Corrente ou Valor de Mercado - a avaliação corrente de mercado de um 

indivíduo – i.e. salários estimados. Nesse contexto, o autor explicita que essa avaliação pode 

ser usada tanto em decisões de investimentos, bem como na avaliação geral de recursos 

humanos. Expõe que para estes usos os custos correntes são mais relevantes que os custos 

históricos, apresentam uma maior aderência aos valores praticados no mercado e representam 

uma melhor medida para a representação do valor econômico de um ativo; 

c) Custo de Reposição ou Custo de Reprodução - método similar ao custo corrente, 

exceto que representa um custo que uma entidade tem para repor um indivíduo que deixa o 

emprego; 

d) O Valor corrente do futuro custo de remuneração de um empregado - os autores 

Hermanson (1964) e Lev e Schwartz (1971) desenvolveram trabalhos que contribuíram para o 

estudo da variação dessa mensuração; 

e) Custo Alternativo - o valor de um empregado numa posição alternativa de uma 

entidade; 

f) “Attitude and organization dimension methods” - decorre de vários métodos para 

calcular o valor de um indivíduo, tendo por base, por exemplo, atitudes ou estimativas 

subjetivas de produtividade; 

g) “Economic or unipurchased goodwill valuation methods” - o valor corrente das 

estimativas futuras de lucros, multiplicadas pelos Ativos Humanos (avaliados a custo de 

salários) como uma porcentagem dos ativos totais.  

O autor Hopwood (apud TINOCO, 1999), por sua vez, apresentou sua classificação 

com os seguintes princípios:  

a) Contabilidade de Ativos Humanos - a avaliação é feita de acordo com os 
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tradicionais princípios da Contabilidade. O custo histórico atual de recrutar e desenvolver um 

empregado é calculado e reportado como um ativo. A depreciação é aplicada, tanto quando o 

funcionário deixa o emprego, como em base anuais, para um período estimado de emprego; 

b) Contabilidade de Capital Humano: O valor é obtido pela capitalização antecipada 

dos salários futuros; 

c) Contabilidade de Goodwill humano - o valor dos trabalhadores e dos gestores é 

calculado como sendo equivalente a 90% do valor do goodwill estimado para a companhia. O 

último item é calculado pela diferença entre o valor de mercado das ações e o valor líquido 

dos ativos da empresa como reportados no Balanço Patrimonial. 

Johansson e Johrén (apud TINOCO, 1996) apresentaram as seguintes possibilidades 

para avaliar o cargo de um empregado numa organização: 

a) O custo direto da posição - consistindo inicialmente de salários, contribuições 

sociais obrigatórias e voluntárias aos empregados, juntamente com outros custos que podem 

ser diretamente atribuídos ao cargo na organização; 

b) O custo atual da posição - em adição aos custos diretos, custos indiretos incluindo 

aluguéis, consumo de materiais e custos de capital; 

c) Taxa-horária por trabalhador - a contribuição do emprego para os negócios, isto é, 

receitas menos custos específicos relativos ao emprego; 

d) Custo de Aquisição - todos os custos diretos e indiretos históricos relativos ao 

recrutamento e ao treinamento; 

e) Custo Alternativo - o valor do empregado na melhor alternativa possível de 

emprego.  

Para tal classificação de avaliação de um empregado numa entidade, Flamholtz 

descreveu os três métodos seguintes:  

a) O método preço/quantidade, que no caso de uma firma de contadores, por exemplo, 
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poderia representar horas cobráveis multiplicadas pelo valor da taxa-horária do serviço;  

b) O método da receita, o qual implica que a receita antecipada de uma companhia 

poderia ser alocada entre recursos humanos e outros recursos; 

c) Preço interno.  

A primeira empresa a efetuar uma contabilização de recursos humanos foi a R.G. 

Barry Corporation que em 1969 elaborou o primeiro orçamento de Capital de Recursos 

Humanos. Embora os dados do Sistema de Contabilidade de Recursos Humanos não tenham 

sido incorporados aos balancetes de empresa para fins de auditoria, o relatório já continha 

pró-forma e uma Demonstração de Resultados que refletiam os Ativos Humanos e as 

mudanças nesses ativos durante o período (TINOCO 1996). 

 As empresas deverão se organizar e passar a trabalhar com projetos definidos, 

portanto, cabe ao gestor de recursos humanos da organização criar políticas e estabelecer 

padrões básicos para a empresa. Quanto à Contabilidade cabe o registro, a evidenciação e a 

contabilização a fim de suprir as necessidades dos gestores, investidores e demais usuários 

dessas informações, com informações reais, sejam elas de natureza qualitativa ou quantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

3 MÉTODO E TÉCNICA DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia empregada para a realização desta pesquisa, os 

procedimentos metodológicos e as técnicas adotadas, que são imprescindíveis ao trabalho ora 

proposto. Serão considerados na definição metodológica os seguintes pontos: a) as 

características complexas do problema proposto, conforme salientado no capítulo introdutório 

desta dissertação; b) natureza dos objetivos geral e específicos; c) a importância  de se 

verificar o tratamento contábil aplicado aos Ativos Intelectuais focados como Ativos 

Humanos de empresas pesquisadas de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São 

Paulo. 

 

3.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Segundo Antunes (2004), a importância de se formular um problema de pesquisa 

deve-se à necessidade de delimitar o problema de pesquisa, ou seja, através dos 

conhecimentos adquiridos pelo pesquisador, a fim de se identificar quais os possíveis fatores 

que podem se relacionar com a variável em estudo; o que vem a propor uma possível relação 

entre o problema de pesquisa e os conhecimentos adquiridos pelo pesquisador, delimitando-

se, portanto, os limites da dúvida decorrente das idéias preconcebidas do pesquisador e que 

desencadeiam qualquer processo de investigação. 

Diante do exposto, o problema de pesquisa que se pretende investigar neste estudo é: 

Qual o entendimento dos gestores e qual o tratamento contábil aplicado aos Ativos 

Intelectuais focados em Ativos Humanos, das empresas de Governança Corporativa da Bolsa 

de Valores de São Paulo? 
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3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

A organização do estudo foi desenvolvida em cinco etapas principais: levantamento 

bibliográfico e documental; elaboração e aplicação do instrumento; recolhimento e 

organização do instrumento; verificação e transcrição dos resultados; apresentação, análise e 

interpretação dos dados. 

Cervo e Bervian (2002) consideram que cada tipo de pesquisa possui, além do núcleo 

comum de procedimentos, suas peculiaridades próprias. Salienta ainda que qualquer tipo ou 

espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma pesquisa bibliográfica prévia, 

constituindo-se como parte da pesquisa descritiva ou experimental. 

Em se tratando desta pesquisa, no primeiro momento foi realizado um estudo 

exploratório a partir de informações secundárias levantadas em livros, artigos, Internet, além 

de dados documentais extraídos da BOVESPA das empresas de Nível 1 e 2 de Governança 

Corporativa e Novo Mercado. Conforme Santos (2000), a análise dos documentos permite ao 

investigador uma compreensão maior dos dados coletados por meio de observações e da 

aplicação do instrumento. Para coletar dados significativos por meio de observações e da 

aplicação do instrumento, a cooperação dos informantes é essencial. De fato, os documentos 

constituem uma fonte de dados prontos (secundária), facilmente acessível ao investigador 

imaginativo e diligente. 

O estudo exploratório foi considerado a fase preliminar, antes do planejamento formal 

do trabalho. Teve por finalidade buscar maiores informações sobre o assunto da pesquisa, 

facilitar a delimitação do tema, orientar e fixar objetivos, estabelecer critérios, métodos e 

técnicas adequadas. O estudo exploratório, de acordo com Santos (2000), caracteriza a 

primeira aproximação de um tema, criando maior familiaridade, por meio de levantamentos 

bibliográficos e documentais, e entrevistas com profissionais que já conhecem o assunto 



 97 

abordado. Isso vem possibilitar ao pesquisador informar-se sobre a real importância do 

problema e o estágio em que se encontram as informações existentes na área estudada. 

Para Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999), essas definições decorrem de três 

características fundamentais da pesquisa qualitativa: a primeira, por meio da visão holística, 

que parte do princípio de que a compreensão do significado de um comportamento só é 

possível em função de um entendimento das inter-relações que emergem de um contexto; a 

segunda, por meio da abordagem indutiva; e a terceira, a investigação, que segundo Vergara 

(2000), é a prática realizada no local objeto do estudo, podendo valer-se de entrevistas, 

aplicação de questionários, testes e observação.  

No segundo momento realizou-se uma pesquisa descritiva. Segundo Marconi e 

Lakatos (1992), o estudo descritivo consiste em investigação de pesquisa empírica, cuja 

principal finalidade é analisar e registrar fenômenos que, posteriormente, permitam tirar 

conclusões a respeito de relações causa-efeito e, por conseguinte, sugerir para o 

acontecimento de novos fenômenos, o que subsidia o estabelecimento de correlações entre as 

variáveis e a definição de sua natureza.  

Assim, não se pretende, na presente pesquisa, estudar e explicar em profundidade a 

formação, as tipologias e a caracterização das empresas de Governança Corporativa de Níveis 

1 e 2 e Novo Mercado, mas verificar como essas empresas tratam contabilmente os Ativos 

Intelectuais focados em Ativos Humanos, tema que pode ser considerado importante para a 

contribuição ao estudo dos Ativos Intangíveis.  

Portanto, diante do exposto, o presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa 

exploratória e descritiva, em que se buscou a obtenção de maiores conhecimentos sobre o 

entendimento dos gestores sobre a evidenciação dos Ativos Intelectuais focados em Ativos 

Humanos, e sobre os elementos que caracterizam a existência dos ativos nas empresas e sua 

contabilização.  
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3.3 DELIMITAÇÃO E LIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

A pesquisa ora apresentada consiste de um estudo comparativo junto às empresas de 

Governança Corporativa Nível 1 e 2 e Novo Mercado da BOVESPA. A decisão pelo estudo 

comparativo deve-se ao desejo de um melhor entendimento sobre um fenômeno social que, 

empiricamente, investiga um fenômeno contemporâneo dentro de uma situação real, 

possibilitando a introdução de mudanças em operacionalizações até então adotadas.  

O estudo apresenta conceitos sobre o tema, tendo como objetivo verificar junto aos 

contabilistas, administradores e gestores das empresas em estudo, a evidenciação dos Ativos 

Intelectuais, mediante análise e comparação das respostas do questionário aplicado. O estudo 

foi realizado por meio de quadros e tabelas apresentando dados das empresas de Governança 

Corporativa Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da BOVESPA – Bolsa de Valores de São 

Paulo, de acordo com a representação do quadro 7 a seguir. 

COMPANHIA NÍVEL 1 COMPANHIA NÍVEL 2 NOVO MERCADO 

Alpargatas Klabin All America Latina 
Logística  

Cia Concessões 
Rodoviárias 

Aracruz Mangels Celesc  Cia Saneamento Básico 
Estado São Paulo 

Banco Bradesco Metalurgica Gerdau   Eletropaulo CPFL Energia S.A  
Banco Itaú Holding 
Financeira Pão De Açúcar Eternit Diagnóstico da América 

S.A  

Bradespar Perdigão Gol S.A. EDP – Energias do Brasil 
S.A  

Brasil Telecom Randon Implem  Marcopolo Grendene S.A.  
Brasil Telecom 
Participações Randon S.A. Partic. Net Serviços Light Serviços de 

Eletricidade S.A 
Braskem Rossi Residencial Suzana Petroquímica Localiza Rent A Car S.A. 
Cedro Sadia  Tam S.A. Lojas Renner S.A.  
Cemig Suzano  Natura Cosméticos S.A.  

Cia Hering  Unibanco  Obrascon Huarte Lain 
Brasil S.A.  

Cia Transmissão 
Energia Elétrica Paulista Unibanco Holding  Porto Seguro S.A.  

Confab Unibanco União Dos 
Bancos  Renar Macas S.A.  

Duratex Vale Do Rio Doce  Submarina S.A.  
Fras-Le   Vigor   
Gerdau S.A. Votorantin   
Itausa Weg S/A    
Quadro 7 - Empresas de Nível 1 e 2 de Governança Corporativa e Novo Mercado 
Fonte: BOVESPA, 2005. 
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As limitações que podem ocorrer na realização da pesquisa são referentes ao 

instrumento de coleta de dados, questionário com perguntas fechadas e abertas. Segundo 

Marconi e Lakatos (1996), os questionários poderão apresentar as seguintes desvantagens: 

a) percentual pequeno de devolução dos questionários;  

b) grande número de perguntas sem respostas; 

c) impossibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas; 

d) dificuldades quanto à disposição dos entrevistados em responder com 

imparcialidade e devolver em tempo hábil seus questionários. 

 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Para Marconi e Lakatos (1992 p. 108), “população é um conjunto de seres animados 

ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum”.  

A população-alvo do estudo foi constituída pelas empresas de Nível 1 (34 empresas), 

Nível 2 (09 empresas) de Governança Corporativa e Novo Mercado (14 empresas), segundo 

dados extraídos da BOVESPA, de acordo com pesquisa ao site <http:/www.bovespa.com.br>, 

em 14 de setembro de 2005. 

A amostra caracteriza-se como uma amostra de conveniência, sendo esta composta por 

15 empresas selecionadas da população-alvo em função da predisposição dos gestores em 

participar da pesquisa respondendo ao questionário e devolvendo em tempo hábil.  

Na visão de Morais (2003), a utilização da amostra torna-se uma técnica comum do 

método de pesquisa quantitativo. Este estudo apresenta dois métodos de estudos (quantitativo 

e qualitativo), em que o tamanho da amostra é considerado mais que suficiente para uma 

pesquisa qualitativa. 

No Brasil, uma parte significativa das companhias abertas já se empenha em oferecer 
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aos seus investidores melhorias nas práticas de governança e de transparência. No entanto, 

essas mudanças têm sido adotadas com pouca visibilidade por parte das empresas, visto serem 

resultado de esforços individuais. A adesão aos "Níveis Diferenciados de Governança 

Corporativa" da BOVESPA dá maior destaque aos esforços da empresa na melhoria da 

relação com investidores, e eleva o potencial de valorização dos seus ativos. 

         A BOVESPA define um conjunto de normas de conduta para empresas, administradores 

e controladores considerados importantes para uma boa valorização das ações e outros ativos 

emitidos pela companhia. A adesão a essas práticas distingue a companhia como Nível 1 ou 

Nível 2, e do Novo Mercado, dependendo do grau de compromisso assumido pela empresa. 

 

3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário (Apêndice A), contendo 

perguntas abertas e fechadas. 

A coleta foi caracterizada pela elaboração e aplicação de um questionário estruturado 

com perguntas abertas e fechadas, enviadas via correio para as empresas de Nível 1 (34 

empresas), Nível 2 (9 empresas) de Governança Corporativa e Novo Mercado (14 empresas), 

nos meses de outubro a dezembro de 2005. 

As perguntas fechadas foram utilizadas para obter informações sócio-demográficas e 

funcionais dos respondentes e sobre as características das empresas, sendo apresentadas da 

seguinte forma estrutural: 

a) As primeiras questões (de 1 a 4) referem-se às características da empresa e dos 

respondentes (idade, sexo, grau de escolaridade); 

b) Nas questões de número cinco e seis, faz-se uma avaliação direta aos respondentes 

sobre sua função e conhecimento dos objetivos da sua área de trabalho;  
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c) Na questão de número sete avalia-se o nível de conhecimento; na questão oito, os 

recursos pré-determinados, e quais são diretamente relacionados aos aspectos intelectuais de 

uma empresa; na questão nove, dentro de uma organização, quem deve ser responsável pelos 

Ativos Intelectuais;  

d) Na questão dez, pergunta-se se existe alguma importância prática da divulgação dos 

Ativos Intangíveis e dos Ativos Intelectuais no balanço das empresas. A questão de número 

onze pede para assinalar os tópicos intangíveis e intelectuais mais importantes; 

e) Questão doze, onde o respondente deve considerar o setor mais indicado para a 

divulgação dos Ativos Intelectuais; 

f) Na questão treze pergunta-se se os modelos contábeis atuais possibilitam a 

contabilização do Ativo Intangível e intelectual de uma empresa; A questão de número 

quatorze previa os aspectos que o entrevistado antevê como positivos, caso os Ativos 

Intelectuais sejam mensurados e divulgados;  

g) Das questões de número quinze a vinte e dois, utilizou-se de perguntas sobre as 

atuais normas contábeis, empresas que divulgam informações no Brasil e no exterior sobre 

seu Ativos Humanos, sobre informações de forma estratégica e de indicadores na gestão dos 

Ativos Humanos, se as sugestões dos funcionários são estimuladas, implementadas e 

aproveitadas, bem como a experiência dos veteranos na empresa e, finalmente, se as chefias 

mantêm atitude de compartilhar informações de seus conhecimentos com os colaboradores; 

h) As perguntas abertas, ou seja, as questões de número vinte e três a trinta, foram 

utilizadas para buscar o entendimento dos gestores sobre o conceito de gestão de pessoas, da 

mensuração em relação aos dados relacionados aos Ativos Humanos, como são registrados os 

dados relacionados aos Ativos Humanos, como são evidenciados esses dados, quais as 

informações que  a Contabilidade dispõe sobre os Ativos Intelectuais e os Ativos Humanos, a 

comunicação no momento da tomada de decisão dos gestores e, finalmente, como todas as 
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informações são compartilhadas aos demais usuários, sejam internos ou externos. 

Segundo Richardson (1999), os questionários com perguntas abertas são bastante 

indicados na situação em que o pesquisador tem pouca informação sobre o assunto ou deseja 

saber sobre o mesmo. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS  

 

Após a elaboração do questionário, instrumento de pesquisa, baseado na revisão da 

literatura, focando-se o problema de pesquisa, fez-se o levantamento da população alvo e da 

seleção da amostra. 

No entanto, ao considerar o objetivo geral do estudo que consiste em verificar qual  o 

tratamento contábil aplicado aos Ativos Intelectuais focados em Ativos Humanos, nos 

relatórios das empresas de Governança Corporativa Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da 

BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo, fez-se um procedimento em primeira instância 

de coletar os dados por meio da BOVESPA, de onde foram, a princípio, extraídas as 57 

empresas dos Níveis 1 e 2, e Novo Mercado, sendo do Nível 1 (34 empresas), Nível 2 (09 

empresas) de Governança Corporativa e Novo Mercado (14 empresas), como já citado 

anteriormente. 

As informações contidas no site da BOVESPA, além de primar pela qualidade e 

confiabilidade das análises e subsídios necessários para uma pesquisa, possibilitou a 

realização dos dados fundamentais para a realização deste trabalho. 

Cabe salientar que a amostra final foi selecionada em função da predisposição dos 

gestores em participar da pesquisa respondendo e devolvendo os questionários via correios. 

Quanto ao processo de análise e interpretação dos resultados, fez-se uma análise 

qualitativa dos resultados, sendo que esses serão apresentados por meio de dados econômicos 
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sob a forma de quadros e gráficos, mostrando a atual realidade no que se refere ao estudo em 

questão, possibilitando, dessa forma, uma melhor visualização dos resultados obtidos. 

Segundo Alves-Mazzotti (1999), em pesquisas qualitativas, grandes quantidades de 

dados são levantados e precisam ser organizados e compreendidos. Cabe, portanto, ao 

pesquisador, procurar identificar as dimensões, categorias, tendências, padrões e relações, 

descobrindo-lhes o significado. Na medida em que os dados vão sendo coletados, o 

pesquisador vai procurando identificar temas e relações, construindo interpretações e gerando 

novas questões e/ou aperfeiçoando as primeiras, de forma a testar suas interpretações, num 

processo de “sintonia fina” que vai até a análise final. 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados e a análise dos resultados obtidos através da 

aplicação da pesquisa de campo, com informações alcançadas através de entrevistas com 

gestores das empresas de Nível 1 e 2 de Governança cooperativa e Novo Mercado. 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

As empresas foco deste estudo apresentam características bastante diversificadas em 

função das mais variadas funções e formações acadêmicas. Esse item irá apresentar os 

resultados obtidos na aplicação da pesquisa de campo, relacionando as informações obtidas 

através de entrevistas com gestores das empresas de Nível 1 e 2 de Governança corporativa e 

Novo Mercado. Assim, foram elaboradas diversas perguntas abertas e fechadas referentes ao 

assunto, como forma de unir conceitos. Dos 57 (cinqüenta e sete) questionários enviados às 

empresas, retornaram (15 quinze) unidades, representando 26,3% do total. 

Na seqüência, apresenta-se a caracterização da amostra de empresas em relação à: 

idade, escolaridade, função, conhecimento dos objetivos da área de trabalho e avaliação dos 

ativos. A Figura 7 exibe a faixa etária de seus gestores nas empresas pesquisadas. 
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Figura 7 - Faixa etária dos gestores das empresas pesquisas 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
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Ao analisar a idade dos respondentes, conforme figura 07, pode-se verificar que dos 

gestores entrevistados, 33% encontram-se na faixa dos 41 a 50 anos, 27% entre 36 a 40 anos, 

20% entre 26 a 35 anos, 7% entre 51 a 60 anos ao passo que 13% dos gestores encontram-se 

com mais de 60 anos, o que vale a ressaltar que, segundo Antunes (2004) no Brasil os grandes 

gestores e presidentes das grandes organizações estão todos acima dos 40 anos, pois são os 

mais preparados para tal função e por terem sobrevivido a todas as crises econômicas que o 

país passou e vem passando na atualidade. 

A Figura 8 evidencia que o sexo masculino predomina entre os respondentes da 

pesquisa. 
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Figura 8 - Gênero dos gestores das empresas pesquisadas 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Pode-se verificar que a grande maioria, ou seja, 93% dos respondentes são do sexo 

masculino e apenas 7% do sexo feminino.  
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A Tabela 3 exibe a escolaridade dos respondentes. 

Tabela 3 - Grau de escolaridade dos gestores das empresas pesquisas 

Escolaridade Freqüência % 
2º Grau Técnico - - 
Superior completo 03 20% 
Superior Incompleto - - 
Pós-Graduação 07 47% 
Mestrado 05 33% 
Doutorado - - 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

A Tabela 3 evidencia o perfil dos respondentes segundo a escolaridade e função 

xercida. Pode-se complementar que nenhum gestor possui o curso de doutorado. Dos 15 

gestores entrevistados, 33% possuem o curso de mestrado, 47% de pós-graduação e 20% 

curso superior completo.  

Segundo Antunes (2004), esse fato sugere que o mercado atual tende a privilegiar os 

executivos com ampla formação acadêmica em relação à graduação, pós-graduação e 

mestrado. 

A Tabela 4 evidencia o perfil dos respondentes relacionando a função exercida à sua 

formação acadêmica. 

Tabela 4 - Função exercida pelos gestores das empresas pesquisadas  

Função exercida Freqüência % 
Auditor - - 
Contador 03 20% 
Economista 04 26% 
Administrador 01 7% 
Outros 07 47% 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Pode-se verificar que, dentre os gestores entrevistados, a grande maioria não se 

encontram relacionada nos itens acima descritos, ou seja, 47% dos respondentes exercem 

outra função na empresa que não é a de auditor, contador, economista ou administrador. No 

entanto, considerando todas as funções exercidas à sua formação acadêmica foram as de 
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Economista 26%, Contador 20% e Administrador 7%.  

A Tabela 5 exibe o perfil dos respondentes em relação ao fato de conhecer ou não os 

objetivos de sua área de trabalho. 

Tabela 5 - Perfil dos respondentes quanto ao conhecimento dos objetivos de sua área de 

trabalho  
Conhece os objetivos de sua área de trabalho Freqüência % 

Sempre 14 93% 
Na maioria das vezes 01 7% 
Às vezes - - 
Poucas vezes - - 
Quase nunca - - 
Nunca - - 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Pode-se verificar que, diante do perfil dos gestores, 93% dos entrevistados conhecem 

os objetivos de sua área de trabalho e apenas 7% relatam que os conhecem na maioria das 

vezes. 

A Tabela 6 evidencia como os gestores avaliam os Ativos Humanos, o Ativo 

Intelectual, o Capital de Relacionamento, o Ativo Imobilizado e o Capital Financeiro, 

enumerando do 1 ao 5 do mais para o menos importante. 

Tabela 6 - Avaliação dos Ativos conforme grau de importância 

Avaliação conforme grau de 
importância1 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Ativo Humano 5 33% 3 20% 5 33% 2 14% - - 

Ativo Intelectual 6 40% 4 26% 3 20% 2 14% - - 

Capital de Relacionamento - - 3 21% 6 40% 1 7% 5 33% 

Ativo Imobilizado - - 1 7% - - 6 40% 8 53% 

Capital Financeiro 4 26% 4 26% 1 7% 4 26% 2 15% 

Total 15  15  15  15  15  
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 
 

Pode-se verificar que, dentre os gestores entrevistados, houve uma grande diversidade 

                                                 
1 Levando-se em conta o grau de importância do (1º Muito importante, 2º Importante, 3º mais ou menos 

importantes, 4º pouco importante, 5º nenhuma importância), observando somente os itens com a maior 
somatória. 
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nas respostas em relação à sua avaliação referente ao grau de importância dos ativos e dos 

capitais, objeto da questão. No entanto, levando-se em conta o grau de importância do 1º 

(muito importante) ao 5º (nenhuma importância) e observando somente os itens com a maior 

somatória, chegou-se à seguinte conclusão: 40% dos gestores avaliam o Ativo Intelectual 

como sendo de muita importância; 52% dos gestores avaliaram o Ativo Intelectual e o Capital 

Financeiro como sendo importantes, 40% avaliaram o Capital de Relacionamento como sendo 

de mais ou menos importância; 40% avaliaram o Ativo Imobilizado como sendo de pouca 

importância e 53% avaliaram o Ativo Imobilizado como sendo sem nenhuma importância. É 

relevante explicitar que dos itens que teve a maior somatória, do 1º ao 3º, foram componentes 

dos Ativos Intangíveis. Isso mostra que os gestores estão atentos a esses ativos, o que vem 

confirmar sua importância, como foi verificado pelo referencial teórico desta dissertação. 

A Tabela 7 questionou os gestores sobre quais desses recursos: humanos, de 

conhecimento, financeiros, materiais, de relacionamento com clientes e fornecedores e a 

capacidade de inovar, são diretamente relacionados com a mensuração dos aspectos 

intelectuais de uma empresa. 

Tabela 7 - Recursos considerados diretamente relacionados com a mensuração dos 

aspectos intelectuais 
Recursos relacionados com a mensuração dos 

aspectos intelectuais 
Freqüência % 

Recursos Humanos 14 22% 
Recursos de conhecimento 14 22% 
Recursos financeiros 03 5% 
Recursos materiais 04 6% 
Relacionamento com clientes 10 16% 
Relacionamento com fornecedores 06 9% 
Capacidade de inovar 12 20% 
Total 63 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Pode-se analisar que, dos gestores entrevistados, ficou evidenciado que dos recursos 

acima relacionados, os que são diretamente relacionados com a mensuração dos aspectos 

intelectuais de uma empresa estão os recursos humanos e os recursos de conhecimento com 
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22%, em seguida, com 20%, a capacidade de inovar, e com 16% o relacionamento com 

clientes.  Fica demonstrado que o relacionamento com fornecedores (9%) não se encontra 

diretamente relacionado com a mensuração dos aspectos intelectuais, da mesma forma que os 

6% dos recursos materiais e 5% dos recursos financeiros. 

A Tabela 8 questionou os gestores em relação à sua concepção dentro de uma 

organização, perguntando quem deve ser responsável pelos Ativos Intelectuais, obtendo-se os 

seguintes posicionamentos. 

Tabela 8 - Departamento ou pessoa responsável pelos Ativos Intelectuais 

Responsável pelos Ativos Intelectuais Freqüência % 
Consultor de alto nível 01 3% 
Contabilista - - 
Empresa especializada 01 3% 
Especialistas contratados 02 6% 
Gerência de Recursos Humanos 10 30% 
Gerência específica para essa finalidade 06 18% 
Gerência intermediária 01 3% 
Gerência superior 05 16% 
Pessoal técnico-científico 01 3% 
Todos 04 12% 
Outros (colaboradores, gerência imediata) 02 6% 
Total 33 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Por haver mais de uma resposta efetuada pelo gestor, ficou, portanto, em aberto essa 

questão para mais de uma alternativa assinalada. Pôde-se constatar que 30% dos gestores 

relatam que quem deve ser responsável pelos Ativos Intelectuais dentro de uma organização é 

a Gerência de Recursos Humanos. Verificou-se ainda que 12% dos gestores acham que todas 

as áreas acima citadas  (ou todos) devem ser responsáveis pelos Ativos Intelectuais. 

A Tabela 9 evidencia as respostas obtidas pelos gestores em relação à existência de 

alguma importância prática da divulgação dos Ativos Intangíveis e dos Ativos Intelectuais no 

balanço das empresas. 
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Tabela 9 - Importância prática da divulgação dos Ativos Intangíveis e dos Ativos 

Intelectuais no balanço 
Importância prática da divulgação dos Ativos 

Intangíveis e intelectuais no balanço 
Freqüência % 

Nenhuma importância  - - 
Pouca importância - - 
Mais ou menos importante 03 20% 
Importante 07 47% 
Muito importante 05 33% 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Pode-se verificar que a Tabela 9 oferece evidências de que existe importância prática 

da divulgação dos Ativos Intangíveis e dos Ativos Intelectuais no balanço das empresas, o que 

vem a corroborar com o fato de que 47% dos gestores entrevistados consideram isso 

importante para a empresa, enquanto que 33% acham muito importante, e apenas 20% dos 

respondentes consideram mais ou menos importante.  

A Tabela 10 exibe uma lista e seus gestores devem apreciar os tópicos intangíveis e 

intelectuais que consideram importantes para que sejam contabilizados e divulgados. 

Tabela 10 - Importância da contabilização e divulgações dos Ativos Intangíveis e Ativos 

Intelectuais 
Tópicos a serem considerados Freqüência % 

Modelos administrativos 04 3% 
Sistemas computacionais 02 2% 
Sistema de Contabilidade 02 2% 
Ações sociais 12 9% 
Impactos sociais 10 8% 
Marcas e patentes registradas 08 6% 
Franquias 03 2% 
Processos tecnológicos 06 5% 
Sócios fundadores 01 1% 
Impactos ambientais 13 10% 
Gastos com treinamento de funcionários 12 9% 
Gastos com pesquisas 11 8% 
Posses e concessões 02 2% 
Direitos de uso 02 2% 
Sistemas logísticos - - 
Gastos com cursos de especialização 10 8% 
Gastos com treinamento no exterior 08 6% 
Relacionamento com clientes 09 7% 
Relacionamento com Governo 05 4% 
Relacionamento com fornecedores 07 5% 
Nenhum 01 1% 
Total 128 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
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De acordo com a tabela 10, pode-se constatar que entre os tópicos intangíveis e 

intelectuais que os gestores consideram importantes para que sejam contabilizados e 

divulgados, encontra-se, com 10%, os impactos ambientais; 9% com ações sociais e gastos 

com treinamento de funcionários, 8% com gastos com pesquisas, e 10% com impactos sociais 

e gastos com cursos de especialização; 7% consideram o relacionamento com clientes 

importante, no entanto, ainda são considerados tópicos intangíveis importantes para que sejam 

contabilizados e divulgados; 6% marcas e patentes registradas e gastos com treinamentos no 

exterior; 5% consideram o relacionamento com fornecedores. No entanto, percebeu-se que os 

respondentes consideram menos importantes para que sejam contabilizados os intangíveis 1% 

em relação aos sócios fundadores e, 2% em relação aos sistemas de Contabilidade, sistemas 

computacionais, posses e concessões e direitos de uso. 

A Tabela 11 questionou os respondentes onde considera mais indicado para a 

divulgação dos Ativos Intelectuais.  

Tabela 11 - Divulgação dos Ativos Intelectuais 
Divulgação adequada em: Freqüência % 

Contabilidade gerencial 04 12% 
Contabilidade geral 01 3% 
Contabilidade financeira - - 
Contabilidade dos Recursos Humanos 03 10% 
Relatórios específicos 04 12% 
Notícias na imprensa - - 
Relatórios de administração 08 25% 
Balanço Social 12 38% 
Total 32 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Pode-se verificar que, diante dos entrevistados, 38% consideram como o mais 

indicado para a divulgação dos Ativos Intelectuais o Balanço Social, acompanhando a esse 

raciocínio, vem em seguida com 25% os relatórios de administração.  

O exame dos dados da tabela evidencia uma predominância dos gestores em relação à 

divulgação dos Ativos Intelectuais no Balanço Social e Relatório Administrativo, segundo a 

empresa E 13 relata que “as informações disponibilizadas pela Contabilidade são as que 
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integram o Balanço Social: a educação e treinamento, ações de treinamento e 

desenvolvimento, respeito e valorização das diferenças, compromisso com o futuro dos 

jovens, clima organizacional, gestão de cultura, esporte e lazer, integração de vida 

profissional e família, cultura, saúde e qualidade de vida, segurança do trabalho, saúde 

assistencial e relações sindicais”.  

A Tabela 12 demonstra que os modelos contábeis atuais poucas vezes ou nunca 

possibilitam a contabilização do Ativo Intangível e intelectual da empresa. Fatos como esses 

estão representados a seguir. 

Tabela 12 – Possibilidades dos modelos contábeis atuais contabilizar do Ativo Intangível 

e Intelectual 

Possibilidades de Contabilização Freqüência % 
Sempre - - 
Na maioria das vezes 01 7% 
Às vezes 03 20% 
Poucas vezes 04 27% 
Quase nunca 02 13% 
Nunca 05 33% 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Analisando a Tabela 12, verificou-se que, na opinião dos respondentes, os modelos 

contábeis atuais não é uma ferramenta importante capaz de possibilitar a contabilização do 

Ativo Intangível e o intelectual de uma empresa, pois essa possibilidade ficou da seguinte 

maneira classificada: 33% dos gestores opinaram que os modelos contábeis atuais nunca 

possibilitam a contabilização do Ativo Intangível e intelectual da empresa; para outros 

gestores, “poucas vezes” ficou com 27%; “às vezes” na opinião de 20%, “quase nunca” 

apenas 13% disseram e uma pequena parcela de 7% afirmaram que possibilitam e 

contabilização. 

A Tabela 13, evidencia algumas opções e aspectos de como os gestores antevêem 

como positivos caso os Ativos Intelectuais sejam mensurados e divulgados. 



 113 

Tabela 13 - Aspectos positivos para a divulgação e mensuração dos Ativos Intelectuais  

Aspectos Positivos para Divulgação Freqüência % 
Nenhum aspecto positivo 01 2% 
Melhora a imagem das empresas 13 26% 
Facilita a gestão das empresas 07 14% 
Motiva o pessoal interno 06 12% 
Amplia o mercado de trabalho dos contabilistas - - 
Facilita a avaliação da empresa pelo mercado 12 24% 
Torna mais seguro o relacionamento com os clientes 03 6% 
Diminui as decisões emocionais por parte dos administradores 01 2% 
Possibilita prever os ganhos futuros da empresa 04 8% 
Aumenta a previsibilidade das variações nos preços das ações 03 6% 
Total 50 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Do ponto de vista dos gestores que responderam ao questionário, houve uma 

diversificação nas respostas sobre os aspectos positivos, caso os Ativos Intelectuais sejam 

mensurados e divulgados. Apenas 1% respondeu “nenhum aspecto positivo” e também com 

mesmo percentual o item “diminui as decisões emocionais por parte dos administradores”; 

vindo logo após com 6% dois itens, “tornam mais seguro o relacionamento com os clientes” e 

“aumenta a previsibilidade das variações nos preços das ações”; com 8% ficou a 

“possibilidade de prever os ganhos futuros da empresa”, já “o que motiva o pessoal interno” 

obteve 12%; o item que “facilita a gestão das empresas” recebeu 14%.  Os maiores aspectos 

como positivo foram “facilita a avaliação da empresa pelo mercado” com 24% e “melhora a 

imagem das empresas” com 26%, a “ampliação do mercado de trabalho dos contabilistas” não 

recebeu qualquer votação, pois em nada influi este aspecto na vida deste profissional. 

A Tabela 14 questionou os gestores sobre as atuais normas contábeis brasileiras e se 

elas deveriam ou não ser modificadas para facilitar a inclusão dos Ativos Intelectuais nas 

demonstrações contábeis. 
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Tabela 14 - Modificações nas Normas Contábeis para facilitar a inclusão dos Ativos 

Intelectuais nas demonstrações contábeis 

Modificação das Normas Contábeis Freqüência % 
Sim 12 80% 
Não 03 20% 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Na Tabela 14, verificou-se que a maioria dos respondentes, ou seja, 80% são a favor 

de uma mudança nas normas contábeis brasileiras atuais para facilitar a inclusão dos ativos 

nas demonstrações contábeis, os 20% restantes acham que não deve haver qualquer mudança. 

Observamos, perante os questionários respondidos, que os 80% a favor da mudança das 

normas é composto de economistas, administradores e outros, enquanto os 20% está 

composto somente de contadores responsáveis pelas respectivas empresas entrevistadas, 

podendo-se concluir que os profissionais da área contábil estão satisfeitos com as atuais 

normas brasileiras em vigor para a execução de seus trabalhos. 

A Tabela 15 questiona mais uma vez os gestores se a empresa divulga informações 

sobre seu Ativo Humano. Fato como esses estão representados a seguir. 

Tabela 15 – Divulgação de alguma informação sobre Ativos Humanos da empresa 

Divulgação do Ativo Humano Freqüência % 
Sempre 06 40% 
Na maioria das vezes 06 40% 
Às vezes 02 13% 
Poucas vezes 01 7% 
Quase nunca - - 
Nunca - - 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 
Nos dados fornecidos na Tabela 15, percebeu-se que a divulgação das informações 

sobre o Ativo Humano é de suma importância para essas empresas, pois os gestores 

responderam que “sempre” e “na maioria das vezes” é feita essa divulgação, com percentuais 

iguais de 40%, “às vezes” ficou com 13% , enquanto  “poucas vezes” recebeu apenas 7% e 

“quase nunca” e “nunca” não houve qualquer opinião. 
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A Tabela 16 evidencia que além das empresas fazerem suas divulgações sobre seu 

Ativo Humano, questionando também se essas organizações fazem as mesmas informações 

no Brasil e no exterior sobre seus Ativos Intelectuais.  

Tabela 16 - Divulgação do Ativo Intelectual no exterior 

Divulgação do Ativo Humano no Exterior Freqüência % 
Sempre 07 47% 
Na maioria das vezes 05 33% 
Às vezes 02 13% 
Poucas vezes - - 
Quase nunca - - 
Nunca 01 7% 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
 

A divulgação das mesmas informações no Brasil e no exterior sobre seus Ativos 

Intelectuais ficou distribuída da seguinte maneira na Tabela 16, “a maioria” com 47%, 

respondeu que são sempre iguais, “na maioria das vezes” ficou com 33%, enquanto “às 

vezes” recebeu 13% e “nunca” obteve apenas 7%. “Poucas vezes” e “quase nunca” não foram 

sequer citadas.  

A Tabela 17 questiona os gestores se a empresa utiliza ou não as informações de 

forma estratégica sobre seu Ativo Humano. 

Tabela 17 - Utilização estratégica das informações sobre Ativos Humanos 

Utilização estratégica sobre o Ativo Humano Freqüência % 
Sempre 04 27% 
Na maioria das vezes 06 39% 
Às vezes 04 27% 
Poucas vezes 01 7% 
Quase nunca - - 
Nunca - - 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Conforme demonstra a Tabela 17, quanto à utilização pela empresa das informações 

de forma estratégica sobre seu Ativo Humano dentro da organização, ficou óbvio seu 

aproveitamento na “maioria das vezes” com 39%, ficando empatados com 27% os itens 

“sempre” e “às vezes. Apenas 7% fazem uso “poucas vezes” destas informações, enquanto 
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“quase nunca” e “nunca” não estão no plano destas organizações. 

A partir das respostas acima citadas, questiona-se na Tabela 18 se a empresa utiliza de 

indicadores na gestão do Ativos Humanos, obtendo o seguinte resultado. 

Tabela 18 - Utilização de indicadores para gestão do Ativo Humano 

Utilização de Indicadores do Ativo Humano Freqüência % 
Sempre 04 27% 
Na maioria das vezes 05 33% 
Às vezes 05 33% 
Poucas vezes 01 7% 
Quase nunca - - 
Nunca - - 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

A utilização de indicadores na gestão do Ativo Humano, segue os mesmos parâmetros 

da questão anterior, porém, percebe-se na Tabela 18 que, segundo seus gestores, 33% das 

empresas utilizam de indicadores do Ativos Humanos na “maioria das vezes” e “às vezes”, 

enquanto 27% utilizam “sempre” das indicações, e “poucas vezes” ficou apenas com 7%, já 

os itens “quase nunca” e “nunca” ficaram de fora de qualquer marcação. 

A Tabela 19, questiona aos gestores se as sugestões dos funcionários são estimuladas, 

implementas e aproveitadas pelas empresas. 

Tabela 19 - Cultura da empresa quanto às sugestões dos funcionários, considerando se 

há  estímulo, implementação e aproveitamento dentro da organização 

Aproveitamento das Sugestões dos Funcionários Freqüência % 
Sempre 04 27% 
Na maioria das vezes 09 59% 
Às vezes 01 7% 
Poucas vezes - - 
Quase nunca 01 7% 
Nunca - - 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Nas respostas dadas pelos gestores, percebeu-se que na Tabela 19, 59% dos 

respondentes disseram que na maioria das vezes as sugestões dos funcionários são 
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estimuladas, implementadas e aproveitadas pela empresa, as que são sempre bem recebidas 

levou 27%, enquanto “às vezes” e “quase nunca” ficou com 7% cada uma. “Poucas vezes” e 

“nunca” não tiveram qualquer marcação. 

A Tabela 20 questiona aos gestores se a experiência dos veteranos da empresa é 

compartilhada com os demais funcionários. 

Tabela 20 - Cultura da empresa quanto à experiência dos veteranos 

Compartilhamento da Experiência dos Veteranos Freqüência % 
Sempre 05 33% 
Na maioria das vezes 08 54% 
Às vezes 02 13% 
Poucas vezes - - 
Quase nunca - - 
Nunca - - 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Com base nos dados da Tabela 20, percebeu-se a importância da experiência dos 

veteranos no compartilhamento de seus conhecimentos com os demais dentro da organização.  

54% desses veteranos participam na maioria das vezes, no entanto, 33% sempre compartilham 

suas experiências, enquanto que, “às vezes” ficou com apenas 13% das respostas. Os itens 

“poucas vezes”, “quase nunca” e “nunca” não tiveram qualquer respostas. 

Baseado na questão anterior sobre o compartilhamento dos veteranos, a Tabela 21 

questiona aos gestores se também existem nas chefias a atitude de compartilhar as 

informações de seus conhecimentos com os colaboradores. 

Tabela 21 - Cultura da empresa quanto ao compartilhamento de informação entre os 

chefes e os demais colaboradores 

Compartilhamento de Informações das Chefias Freqüência % 
Sempre 2 13% 
Na maioria das vezes 12 80% 
Às vezes 1 7% 
Poucas vezes - - 
Quase nunca - - 
Nunca - - 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
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Nas respostas obtidas na Tabela 21, nota-se a grande participação das chefias no 

compartilhamento das informações de seus conhecimentos com os colaboradores; 80% dos 

gestores responderam que as chefias participam na maioria das vezes, 13% dos respondentes 

comentam que as chefias sempre colaboram e apenas 7% responderam que às vezes tomam 

essa atitude. No entanto os quesitos “poucas vezes”, “quase nunca” e “nunca” ficaram de fora 

sem receber qualquer votação. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Na seqüência, serão analisados os aspectos considerados pelos gestores sobre o 

instrumento em si, suas questões e estrutura em relação aos Ativos Humanos nas 

organizações, visando a aprimorar e validar o instrumento de pesquisa. 

Para uma melhor compreensão das respostas obtidas pelas empresas pesquisadas, 

serão designadas não por nomes das empresas mas, por números de 1 a 15. Portanto, cada 

empresa receberá a designação de E1, E2, E3, assim por diante, até a última empresa 

respondente, E15. 

O Quadro 8 evidencia as respostas obtidas dos gestores, literalmente transcritas, 

quando se perguntou quais são os indicadores utilizados pela empresa na gestão de pessoas. 
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Empresa Resposta dada 
E 1 “Na empresa são utilizados aproximadamente 60 indicadores para a geração de informação acerca 

da aderência da gestão das pessoas que aqui trabalham aos objetivos do negócio. Os principais 
grupos de indicadores são: 1. Perfil da força de trabalho; 2. Diversidade e responsabilidade social; 
3. Perfil de Lideranças; 4. Rotatividade; 5. Recrutamento, 6. Retenção e aculturação, e; 7. 
Retorno”. 

E 2 “Procedimentos organizacionais, sistemas da qualidade e de liderança, sugestões de 
funcionários, participações ativas de crescimento e melhorias, rotatividade e programas de 
desenvolvimento e promoções. Medidas externas e internas.” 

E 3 “Pesquisas periódicas junto a seus colaboradores / clima organizacional.” 
E 4 “Estatísticas de: atividade, escolaridade, sexo, faixa etária, Educação corporativa.” 
E 5 “Grau de escolaridade, indicadores de rentabilidade, funcionário, valor ganho em treinamento, 

funcionários, etc.” 
E 6 “A empresa não possue programa específico de gestão, aplica seus próprios métodos através 

de indicadores de sua performance.” 
E 7 “Investimento em treinamento, pesquisa de clima organizacional, aplicação de desempenho.” 
E 8 “SIG – Sistema de Informações Gerenciais, avaliação de desempenho.” 
E 9 “Conta do gestor, contrato de gestão, conta de missão.” 
E 10 “Usamos indicadores operacionais.” 
E 11 “Nível de escolaridade, nível de bem estar (médico-social), estatística de acidentes de trabalho e 

afastamento, estatísticas sobre oferecimento de treinamento e cursos.” 
E 12 “Número de pessoas, profissionais por gênero (masculino/feminino), escolaridade, faixa 

etária total, tempo na empresa, taxa de Turnover, investimento em educação, horas de 
treinamento por pessoas, benefícios, vagas de trainees e estagiários.” 

E 13 “Os principais indicadores utilizados para a gestão de pessoas são os indicadores do programa 
AGIR (Ação Gerencial para Resultados) que é aplicado na maioria das áreas do banco. O 
programa, AGIR reúne metas das áreas de negócio com metas de gestão de pessoas, que são: 
acompanhamento de processos trabalhistas, resultado da pesquisa de clima organizacional, 
percentual de utilização da verba de treinamento, acompanhamento da folha de aumentos 
salariais. No programa AGIR as áreas são avaliadas como um todo, não sendo possível avaliar os 
colaboradores individualmente. As áreas não participantes do programa AGIR tem métricas 
definidas internamente. 
Em cada área há também o acompanhamento de Head Cont, folha de pagamento, gestão de 
desempenho e potencial, horas extras, licenciados, processos trabalhistas, quadro de pessoal e 
salário médio.” 

E 14 “É o gap após análise das ferramentas: Acompanhamento de desempenho, análise de 
potencial, clima organizacional e diagnóstico. 
Na Remuneração Variável da Liderança – Programa de Participação nos Resultados – PPR, 
além de considerarmos os resultados obtidos com projetos de produtos e serviços também 
são avaliados os projetos em gestão de pessoas. 
Acompanhamos a evolução do número de funcionários treinados e hora homem 
treinamento.” 

E 15 “Aproveitamento da empresa, assiduidade, pessoas afastadas e outros.” 
Quadro 08 - Indicadores utilizados pela empresa na gestão de pessoas 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
 

De forma geral, pode-se constatar que existe uma diversidade muito ampla nas 

respostas obtidas pelos gestores sobre os indicadores mais utilizados pelas empresas na gestão 

de pessoas, porém 05 dos 15 respondentes ressaltaram que os indicadores mais utilizados 

foram em relação ao treinamento, clima organizacional, promoções, desempenho, 

escolaridade, sexo, faixa etária e liderança. 
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Apenas um respondente, E6, relatou que a empresa não possui um programa 

específico de gestão, pois ela aplica seus próprios métodos através de indicadores de seu 

desempenho.  

O gestor da empresa E 13 esclarece que a empresa possui um programa específico 

para os indicadores de gestão de pessoas, sendo ele aplicado na maioria das áreas do banco. A 

finalidade do programa AGIR reúne metas para fins específicos da empresa, sendo que as 

áreas são avaliadas como um todo, não sendo possível avaliar os colaboradores 

individualmente. 

Em síntese, a Tabela 22 apresenta a distribuição de freqüência dos indicadores  mais 

utilizados pelas empresas na gestão de pessoas, considerando os 15 gestores que afirmaram 

realizar algum tipo de indicadores utilizados pela empresa na gestão de pessoas. 

Tabela 22 - Freqüência dos indicadores utilizados pela empresa na gestão de pessoas 

 Indicadores  Freqüência* % 
Perfil Força de Trabalho e Sugestões de Funcionários 2 7% 
Diversidade 1 3% 
Responsabilidade Social 1 3% 
Lideranças 3 10% 
Rotatividade 2 7% 
Recrutamento 1 3% 
Promoções 3 10% 
Clima Organizacional 4 14% 
Escolaridade, Sexo e Faixa Etária 3 10% 
Treinamento e cursos 7 23% 
Desempenho 3 10% 
Total 30 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
 

* Freqüência em relação aos 15 gestores que responderam sobre os indicadores utilizados pela empresa na gestão 
de pessoas. 

 

A Tabela 22 evidencia quais são os indicadores utilizados pela empresa na gestão de 

pessoas. Ficou evidente que os indicadores mais utilizados pela empresa na gestão de pessoas 

são os treinamentos e cursos, com 23% da opinião dos gestores, ficando em seguida com 14% 

o clima organizacional e com 10% a liderança, promoções, escolaridade, sexo e faixa etária  

de desempenho. 
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O Quadro 9, reproduz as respostas dos gestores quando se perguntou como são 

mensurados os dados relacionados aos Ativos Humanos da empresa. 

Empresa Resposta dada 
E 1 “Basicamente são utilizadas duas metodologias: 

1. Indicadores: Cálculos matemáticos relacionais entre dados advindos do banco de dados 
transacional de recursos humanos, visando quantificar e possibilitar a relação no tempo entre 
objetivos da gestão de pessoas e a gestão de pessoas praticada. 
2. Pesquisa: Periodicamente são realizadas pesquisas primárias com colaboradores possibilitando 
conhecer dados de opinião e satisfação desse público com a gestão de pessoas praticada na 
empresa.” 

E 2 “Indicadores e sistemas de desempenho e serviços que reflitam, o mais possível, a eficiência 
geral, a redução de custos e aumento da receita.” 

E 3 “Analisando os resultados das pesquisas acima descritas. (Pesquisas periódicas junto a seus 
colaboradores / clima organizacional).” 

E 4 “Através de dados estatísticos, coletados pelo recurso humano nas áreas específicas.” 
E 5 N/A. 
E 6 “Por avaliação de desempenho, qualificação pessoal, nível de escolaridade, avaliações, 

adesão aos valores da companhia ligados à lucratividade.” 
E 7 “Grau de instrução, patentes registradas.” 
E 8 Prejudicado. 
E 9 Não respondeu. 
E 10 “Nem sempre são mensurados.” 
E 11 “Comparativos estatísticos, pareceres técnicos (interno e externo), certificações locais e 

externas.” 
E 12 “Os indicadores são comparados – Período vs. Período anterior e são também avaliados 

contra um Benchmarking de Mercado, geralmente contratado com empresa 
especializada.” 

E 13 “Os dados de recursos humanos do programa AGIR (principal programa de indicadores de 
recursos humanos) são mensurados com base no orçamento previsto para o ano e nas metas de 
cada área.” 

E 14 Não respondeu. 
E 15 “Métodos aplicados conforme índice acordados com os colaboradores.” 
Quadro 9 - Mensuração dos dados relacionados aos Ativos Humanos da empresa 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Ao formalizarem o conceito de como são mensurados os Ativos Humanos da empresa, 

verificou-se que entre as 15 empresas pesquisadas, 07 gestores relataram que utilizam 

basicamente algumas metodologias, tais como os indicadores – visando a quantificar e 

possibilitar a relação entre a gestão de pessoas e a gestão de pessoas praticada –, e a pesquisa 

– sendo realizada pesquisa primária com colaboradores, possibilitando conhecer dados de 

opinião  desse público. Outro fator de mensuração dos Ativos Humanos pode ser coletado 

através de dados estatísticos, de avaliação de desempenho, qualificação pessoal, nível de 
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escolaridade, patentes registradas, adesão aos valores da companhia ligados à lucratividade, 

metas pré-estabelecidas e pareceres internos e externos. 

Os gestores das empresas E5, E9, E14 optaram por não responder a essa questão. Já o 

gestor da empresa E10 relata que nem sempre são mensurados os Ativos Humanos da 

empresa. 

O gestor da empresa E12 esclarece que os indicadores são avaliados contra um 

Benchmarking de Mercado, o que geralmente é realizado por uma empresa terceirizada 

especializada. No entanto, o gestor da empresa E13 salienta que os dados de recursos 

humanos do programa AGIR são mensurados com base no orçamento previsto para o ano e 

também nas metas de cada área de atuação do Banco. 

O Quadro 10 descreve como são registrados os dados relacionados aos Ativos 

Humanos da empresa.  

Empresa Resposta dada 
E 1 “Quase a totalidade dos dados relacionados às pessoas que trabalham na empresa são 

armazenados em um único sistema de informações. Porém, existem processos nos quais a 
aderência do sistema não atende às necessidades. Nesses casos são utilizados sistemas paralelos.” 

E 2 “São registrados por grupos de atividades, agregando-se valores como conseqüência de cada 
atividade.” 

E 3 “Os dados são analisados pela administração e pelos recursos humanos.” 
E 4 “Através de rubricas específicas no balanço social.” 
E 5 “Não são contabilizados ativos.” 
E 6 “Bancos de dados do RH, alimentado com informações de cada gerência.” 
E 7 Não são registrados. 
E 8 Prejudicado. 
E 9 Não respondeu. 
E 10 “Em sistema próprio, relacionado a Recursos Humanos e não na Contabilidade.” 
E 11 Não respondeu. 
E 12 “A empresa possui um sistema de informações específico para a Administração de Pessoas. 

Esse sistema leva em consideração os dados relativos aos Ativos Humanos.” 
E 13 “Os dados são registrados pelas unidades de recursos humanos de todo o país e pelas áreas de 

negócio através dos sistemas de grande porte da administração central da área de Recursos 
Humanos.” 

E 14 “Sistema de informática específico para Recursos Humanos (Sênior), consta dados pessoais, 
profissionais, de desenvolvimento e ambulatorial.”  

E 15 “Sistema Gestão de Recursos Humanos.” 
Quadro 10: Registros dos dados relacionados aos Ativos Humanos da empresa 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Ao questionar os gestores como são registrados os dados relacionados aos Ativos 
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Humanos da empresa, das 15 entrevistadas 06 responderam que são registrados em sistemas 

próprios relacionados aos Recursos Humanos e nem sempre à Contabilidade, sendo que esses 

dados estão armazenados em um sistema de informações específico para Recursos Humanos e 

outros através do Balanço Social. 

O gestor da empresa E2 esclarece que são registrados por grupos de atividades, 

agregando-se valores como conseqüência de cada atividade. No entanto, o gestor da Empresa 

E5 e E7 relatam que não são contabilizados e nem registrados os ativos.  

Gestores das empresas E9 e E11 não responderam a essa questão. 

A fim de se verificar como são evidenciados os dados relacionados aos Ativos 

Humanos da empresa, o Quadro 11, evidencia as respostas obtidas dos gestores, literalmente 

transcritas. 

Empresa  
E 1 “Os dados referentes a indicadores são mensalmente distribuídos para todos os profissionais de 

recursos humanos da empresa. Mais recentemente, os dados começaram a serem distribuídos 
também para as lideranças da empresa. Já os dados referentes às pesquisas de satisfação, 
normalmente são distribuídos em forma de apresentação executiva para as lideranças de primeira 
linha da empresa.”  

E 2 “São evidenciados pelos resultados da empresa, tanto os já obtidos como os esperados no 
futuro.” 

E 3 “Com as análises, a administração e o Recurso Humano procura desenvolver planos de ação no 
âmbito de Ativos Humanos.” 

E 4 “Através dos resultados obtidos pelos participantes dos programas de aprendizagem, 
reciclagem e capacitação técnica.” 

E 5 N/A. 
E 6 “Indicadores pré-estabelecidos, metas.” 
E 7 “Relatório de administração e balanço social.” 
E 8 “Nas: Demonstrações Financeiras; Relatório Anual e Balanço Social.” 
E 9 Não respondeu. 
E 10 “Não são evidenciados.” 
E 11 Não respondeu. 
E 12 “Os Ativos Humanos são evidenciados: 1. nos indicadores de pessoal; 2. nos concursos 

internos e na sua premiação; 3. nas avaliações periódicas – internas e externas (consultorias 
especializadas).” 

E 13 “É evidenciado através de indicadores de remuneração, previdência, saúde, segurança e medicina 
do trabalho, educação, creche ou auxílio creche, participação nos lucros ou resultados.” 

E 14 “Através dos relatórios que o sistema oferece, que são discutidos entre os líderes e os 
consultores internos de RH.” 

E 15 “Comparativos, mensuração organizada (padronizada).” 
Quadro 11 - Como são evidenciados os dados relacionados aos Ativos Humanos da 

empresa 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
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Pode-se verificar que das 15 empresas entrevistadas, 08 delas, ou seja, 53% das 

empresas evidenciam os dados relacionados aos Ativos Humanos através de: 

a) indicadores mensalmente distribuídos para todos os profissionais de recursos 

humanos da empresa; 

b) distribuição para as lideranças da empresa; 

c) planos de ação; 

d) programa de aprendizagem, reciclagem e capacitação técnica; 

e) metas; 

f) demonstrações financeiras, relatório anual, balanço social; 

g) premiação; 

h) comparativos, mensuração organizacional.  

Empresas como a E3 e E7, por meio do Balanço Social, da Administração e do 

Recursos Humanos apresentam dados evidenciados aos Ativos Humanos  para o 

desenvolvimento de planos de ação. 

Com relação à resposta do gestor da E12, os Ativos Humanos são evidenciados 

primeiramente nos indicadores de pessoal; segundo, nos concursos internos e na sua 

premiação e terceiro, nas avaliações periódicas (internas e externas). 

Observamos ainda que empresas com E13 evidencia seus Ativos Humanos pelo uso de 

indicadores de remuneração, previdência, saúde, segurança e medicina do trabalho, educação, 

creche ou auxílio creche, participação nos lucros ou resultados. 

Observou-se ainda que empresas com E5, E9 e E11 deixaram de responder várias 

questões relacionadas ao tema em questão. 

O Quadro 12, reproduz as respostas dadas pelos gestores sobre as informações que a 

Contabilidade dispõe sobre os Ativos Intelectuais. 
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Empresa Resposta dada 
E 1 “A Contabilidade da empresa é atendida de acordo com a demanda de informações estabelecida 

por eles. A demanda concentra-se em custos da gestão de pessoas e algumas informações 
publicadas no Balanço social, relacionadas a diversidade e capacitação, apenas.” 

E 2 “Feedback estratégico capaz de testar, validar e modificar todas as hipóteses e metas 
estabelecidas dentro do processo de planejamento que se está tentando atingir.” 

E 3 N.D. 
E 4 “Custos com os programas implementados e colocados em prática pela empresa.” 
E 5 “Grau de escolaridade, indicadores de rentabilidade / funcionário, valor ganho em treinamento / 

funcionário, etc.” 
E 6 “Sendo intangível, não é contabilizado.” 
E 7 “Informações que compõem o balanço social.” 
E 8 “Não se aplica. A empresa possui patentes registradas no INPI.” 
E 9 Não respondeu. 
E 10 “Não dispõe”. 
E 11 Balanço social. 
E 12 “A Contabilidade acessa o sistema de informações da empresa que mantém os dados dos 

indicadores de pessoal.” 
E 13 “As informações disponibilizadas pela Contabilidade são as que integram o balanço social: 

educação e treinamento, ações de treinamento e desenvolvimento, respeito e valorização das 
diferenças, compromisso com o futuro dos jovens, clima organizacional, gestão de desempenho e 
potencial, remuneração, previdência complementar, comunicação interna, cultura, esporte e lazer, 
integração de vida profissional e família, cultura o Itaú e o MAM, saúde e qualidade de vida, 
segurança do trabalho, saúde assistencial e relações sindicais.” 

E 14 “A Contabilidade da Porto Seguro não registra em seu balanço os Ativos Intelectuais.” 
E 15 “Todas as informações necessárias.” 
Quadro 12 - Informações que a Contabilidade dispõe sobre os Ativos Intelectuais 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

De forma geral, pode-se verificar que 3 dos 15 respondentes esclarecem que a 

Contabilidade da empresa é atendida de acordo com as informações estabelecidas pela própria 

empresa, sendo algumas delas publicadas no Balanço Social. E em outras empresas, a 

Contabilidade acessa o sistema de informações da empresa para manter os dados dos 

indicadores de pessoal. 

Importante comentar que o gestor da E13 relata que as informações disponibilizadas 

pela Contabilidade são as que integram o Balanço social com educação e treinamento, 

desenvolvimento, respeito e valorização das diferenças, compromisso com o futuro dos 

jovens, clima organizacional, gestão de desempenho e potencial, remuneração, providência 

complementar, comunicação interna, cultura, esporte e lazer, integração de vida profissional e 

familiar, saúde, qualidade de vida, segurança do trabalho, saúde assistencial e relações 

sindicais. 
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Por outro lado, empresas como E14 esclarecem que a Contabilidade não registra em 

seu balanço os Ativos Intelectuais. Já a E6 salienta que, sendo intangível, os Ativos 

Intelectuais não são contabilizados. Percebe-se, no entanto, que gestores das empresas E8 e 

E10 relatam que não dispõem e não se aplica as informações que a Contabilidade dispõe sobre 

os Ativos Intelectuais, pois a empresa possui patentes registradas no INPI.  

Gestores das empresas E3 e E9 não responderam à pergunta elaborada pela autora.  

O Quadro 13, evidencia como a Contabilidade divulga as informações sobre seus 

Ativos Humanos. 

Empresa Resposta dada 
E 1 “Hoje são publicadas anualmente, no Balanço social e trimestral, na divulgação regulamentar 

trimestral de resultados.” 
E 2 “Relatórios administrativos internos, com os indicadores do Corpo Funcional, identificando 

o aprendizado e crescimento, acompanhado de variáveis críticas, visando aumentar a 
capacitação atual. O balanço social ainda não é publicado.” 

E 3 N.D. 
E 4 “Anualmente no balanço social.” 
E 5 “No relatório anual.” 
E 6 “Não existem registros contábeis, a sua divulgação é feita pelo Recurso Humano.” 
E 7 “Relatório da Administração e balanço social.” 
E 8 “Através do balanço social,  das demonstrações financeiras e do relatório da 

Administração.” 
E 9 Não respondeu. 
E 10 “Não divulga.” 
E 11 “Através de publicação legal, comunicados ao mercado e acionistas. Road Show.” 
E 12 “A empresa publica o Balanço Social juntamente com os Relatórios Anuais da empresa. 

Além do que, divulga os programas sociais e seus resultados na Revista Mensal Interna – 
“Nosso Grupo e você”. Outros meios são: A fala do presidente, os quadros de avisos e a 
distribuição de e-mail sobre o tema das pessoas e seu desenvolvimento.” 

E 13 “Através do balanço social.” 
E 14 “Por não divulgar, a Contabilidade da empresa não divulga informações desta espécie.” 
E 15 “Relatórios.” 
Quadro 13 - Divulgação das informações sobre seus Ativos Humanos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

De forma geral, pode-se constatar que existe uma diversidade muito ampla nas 

respostas obtidas pelos gestores sobre como a Contabilidade divulga as informações de seus 

Ativos Humanos, nove dos 15 respondentes comentam que as informações são divulgadas 

através de Balanço Social, relatórios administrativo e anual, Recurso Humanos e publicação, 

comunicado ao mercado e acionistas. Apenas dois respondentes, E10 e E14, não divulgam 

suas informações dessa espécie. Gestores das empresas E3 e E9 não responderam a essa 
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questão. 

O gestor da empresa E12 relata que além de a empresa divulgar suas informações no 

Balanço Social, divulga também através  de seus programas sociais e de resultados na Revista 

Mensal Interna “Nosso Grupo e Você”, além de outras divulgações, tais como: fala do 

presidente, quadro de avisos e a distribuição de e-mail sobre o tema das pessoas e seu 

desenvolvimento. 

Em síntese, a Tabela 23 apresenta a distribuição de freqüência de como a 

Contabilidade divulga as informações sobre seus Ativos Humanos, considerando apenas 11 

das 15 empresas que afirmam fazer suas divulgações sobre os Ativos Humanos. 

Tabela 23: Relatório Contábil que divulga as informações sobre os Ativos Humanos 
 Indicadores  Freqüência* % 
Balanço Social 06 40% 
Relatório Administrativo interno 03 20% 
Relatório anual 03 20% 
Recurso Humano 01 7% 
Publicação, comunicado ao mercado e acionistas 02 13% 
Total 15 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
* Freqüência em relação aos 11 gestores que responderam sobre os indicadores utilizados pela empresa na 

gestão de pessoas. 
 

A Tabela 23 evidencia como a Contabilidade divulga suas informações sobre seus 

Ativos Humanos, o que vem a corroborar com os respondentes em relação à Contabilidade na 

divulgação das informações sobre os Ativos Humanos, evidenciando mais uma vez que 40% 

dos gestores relacionam o Balanço Social como fator de maior distribuição de freqüência, 

ficando logo a seguir, com 20% o relatório administrativo interno e relatório anual. Apenas 

7% dos gestores consideraram os Recursos Humanos como indicador utilizado pela empresa 

na gestão de pessoas para divulgar as informações sobre os Ativos Humanos na organização. 

A fim de se verificar como são evidenciadas as divulgações e as informações sobre os 

Ativos Humanos nas empresas, o Quadro 14, mostrará como a comunicação dessas 

informações auxilia de modo efetivo na tomada de decisão de seus gestores, literalmente 

transcritas. 
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Empresa Resposta 
E 1 “Sim. As informações disponibilizadas são boa fonte de dados acerca da população da empresa e 

da Gestão de Pessoas, como um todo. Porém, hoje não são mapeados os processos decisórios que 
utilizam as informações disponibilizadas.” 

E 2 “Sim, na medida em que as mesmas incorporam-se aos objetivos internos e externos, bem 
como com o maior entendimento das metas estratégicas de curto e de longo prazo da 
empresa.” 

E 3 “Sim.” 
E 4 “Sim. Uma vez que os programas são implementados em consonância com o plano 

estratégico da empresa.” 
E 5 “Não.” 
E 6 “Através do banco de dados do Recurso Humano, sim.” 
E 7 “A empresa está em processo de desenvolvimento de ferramentas gerenciais que possibilitem a 

utilização efetiva dos dados para a tomada de decisão.” 
E 8 “Sim, nos planos social, ambiental, financeiro e metas específicas.” 
E 9 Não respondeu. 
E 10 “Auxiliaria se tivesse informações confiáveis e obtidas de forma própria.” 
E 11 “Sim.” 
E 12 “A tomada das decisões, dependendo do assunto em pauta, leva em consideração os Ativos 

Intelectuais da empresa e seu desenvolvimento. Quando isso ocorre, a comunicação das 
informações tem efeito positivo no auxílio à tomada da decisão.” 

E 13 “Sim. Pois os gestores ficam alinhados com a estratégia do banco.” 
E 14 “Sim.” 
E 15 “Sim.” 
Quadro 14 – Auxílio da comunicação dessas informações na tomada de decisão 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 

 

Ao formalizar este questionamento sobre a comunicação e a informação para auxiliar 

seus gestores na tomada de decisão, 13 das 15 empresas entrevistadas, ou seja 87% dos 

gestores afirmam que sim, salientando que essas informações vêm a disponibilizar uma boa 

fonte de dados, tendo um efeito positivo no auxílio à tomada de decisão. 

 Empresas como a E1, E2, E6, E7 e E12 salientam a importância da comunicação 

dessas informações para a efetivação na tomada de decisão de seus gestores. Assim, as 

informações disponibilizadas através dos Recursos Humanos e da Contabilidade tornam-se 

fontes fundamentais para as organizações, desde que essas informações sejam precisas e 

confiáveis, e que os programas sejam implementados em consonância com o plano estratégico 

das empresas. 

O gestor da E12 deixa claro que a tomada das decisões depende do assunto em pauta, 

levando em consideração os Ativos Intelectuais da empresa e seu desenvolvimento, assim, se 

ocorrer de forma positiva essa comunicação haverá efeitos positivos na organização. 
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Já o gestor da E10 indagou sobre essas comunicações, pois relata que auxiliaria se 

tivesse informações confiáveis e obtidas de forma própria. Tem-se também o gestor da E7, 

que salienta que a empresa está em processo de desenvolvimento de ferramentas gerenciais 

que vêm a possibilitar a utilização efetiva dos dados para a tomada de decisão. 

Os gestores da E5 e E9  preferiam não responder a essa questão. 

O Quadro 15, sintetiza as respostas obtidas junto aos respondentes, baseado nas 

condições anteriormente estabelecidas, ou seja, através da comunicação, divulgação e 

informações no auxílio da tomada de decisões nas organizações, evidenciando para tanto, 

como essas informações são compartilhadas, sejam internos ou externos. 

Empresa Resposta dada 
E 1 “Externamente as informações são publicadas conforme descrito no item 28 (divulgação 

publicadas anualmente, no balanço social e trimestral) e internamente a descrição está no item 
26 (os indicadores são mensalmente distribuídos para todos os profissionais de recursos 
humanos da empresa. Distribuídos também para as lideranças da empresa. Já os dados 
referentes às pesquisas de satisfação, normalmente são distribuídos em forma de apresentação 
executiva para as lideranças de primeira linha da empresa).” 

E 2 “Através de programas próprios com amplo compartilhamento a todos os usuários da 
estratégia e objetivos a atingir. Boletins, reuniões periódicas, eventos participativos, 
treinamentos e palestras.” 

E 3 “Os resultados da pesquisa são divulgados através de informativos internos e através da nossa 
revista de divulgação interna e externa.” 

E 4 “Divulgação pela Internet / Transnet.” 
E 5 N/A. 
E 6 “Através do relatório anual, balanço social.” 
E 7 “Relatório da Administração e balanço social.” 
E 8 “Internos: Através de reuniões dos comitês e diretoria. 

Externos: divulgação nas demonstrações financeiras, relatório anual e balanço social.” 
E 9 Não respondeu. 
E 10 “São pouco compartilhados.” 
E 11 “Através de publicação legal, comunicados ao mercado e acionistas, Road Show, e 

comunicados externos.” 
E 12 “A empresa publica o Balanço Social juntamente com os Relatórios Anuais da Empresa. 

Além do que, divulga os Programas Sociais e seus resultados na Revista Mensal Interna 
– “Nosso Grupo e Você”. Há ainda, a fala do presidente, os quadros de avisos e a 
distribuição de e-mail a grupos específicos de usuários.” 

E 13 “Para os colaboradores muitas informações são divulgadas no portal corporativo de recursos 
humanos e através de comunicação via e-mail. E, para usuários internos e externos, as 
informações são disponibilizadas no site de relações com investidores do Itaú.” 

E 14 “Comunicados eletrônicos, newsletter, relatórios gerenciais.” 
E 15 “Relatórios, Internet, sistema de gestão.” 
Quadro 15 - Formas de compartilhar informações com os demais usuários 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
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De modo geral, 13 dos 15 gestores foram categóricos em afirmar como são realizadas 

as informações dos Ativos Humanos em suas organizações, acrescentando ainda que elas são 

compartilhadas aos demais usuários através de: 

a) Balanço Social; 

b) Profissionais de Recursos Humanos; 

c) Liderança; 

d) Boletins, reuniões periódicas, eventos participativos; 

e) Treinamentos e palestras; 

f) Informativos internos/externos; 

g) Revista mensal interna; 

h) Internet/Transnet; 

i) Relatório anual; 

j) Relatório da Administração; 

k) Comunicado ao mercado e acionistas, Road Show; 

l) Fala do presidente; 

m) Quadros de avisos; 

n) Comunicados eletrônicos (e-mail); 

o) Relatórios gerenciais; 

p) Sistema de gestão. 

De acordo com o gestor da E10, são pouco compartilhadas essas informações aos 

usuários. Novamente os gestores da E5 e E9 preferiram não expor seus comentários a respeito 

da questão em pauta.  
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Este capítulo apresenta as conclusões levantadas a partir do estudo quanto ao 

tratamento contábil focados em Ativos Humanos das empresas de Governança Corporativa da 

Bolsa de Valores de São Paulo, sua importância, a percepção dos gestores nas questões 

ligadas aos ativos humanos, ativos intangíveis e ativos intelectuais. Destacam-se, também, os 

resultados obtidos, recomendações e considerações sobre a validade do instrumento proposto, 

a aplicação de questionários. Por fim, sugestões sobre trabalhos futuros, referências, anexos e 

apêndices. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

O objetivo geral deste estudo sobre o tema: Tratamento Contábil dos Ativos 

Intelectuais focados em Ativos Humanos das empresas de Governança Corporativa da Bolsa 

de Valores de São Paulo consistiu em verificar qual o tratamento contábil aplicado aos Ativos 

Intelectuais focados em Ativos Humanos nos relatórios das empresas de Governança 

Corporativa Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado; e verificar o entendimento dos gestores sobre 

o tema. 

Assim, trata-se de um estudo exploratório e descritivo, sendo a abordagem da pesquisa 

qualitativa, com perguntas abertas e fechadas, de  modo que foi possível analisar as empresas 

a partir das respostas do instrumento de pesquisa.   

Vive-se um momento de grande transformação, no qual a era do conhecimento junta-

se ao capital, terra e trabalho. O conhecimento sempre existiu, porém, atualmente, está sendo 

evidenciado como recurso econômico, pois com a aplicação da tecnologia cada vez mais 

avançada, mediante a atualização de conhecimentos e domínio de técnicas sempre modernas, 

o conhecimento passou a gerar riqueza, além disso, deve-se considerar o que o homem vive 

em uma sociedade baseada no conhecimento e que suas aplicações produzem efeitos e 
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benefícios intangíveis que agregam valor dentro das organizações.  

O Ativo Humano é fruto do conhecimento aplicado, é a essência dessa grande 

transformação, pois ela é a espinha dorsal do crescimento, desenvolvimento, inovação e 

criatividade das empresas dentro desse contexto. 

No que se refere aos objetivos específicos deste trabalho, o primeiro pretendia 

verificar quais os indicadores de mensuração dos Ativos Intelectuais, em especial os Ativos 

Humanos, são usados pelas empresas. Diante disso, pode-se afirmar que todas as empresas 

utilizam de vários indicadores na gestão de pessoas, sendo que 27% das empresas 

responderam que sempre utilizam indicadores, enquanto 66% responderam que a utilização de 

indicadores ocorre na maioria das vezes e às vezes. Cada empresa utiliza indicadores 

adequados a sua realidade e de forma a evidenciar quantitativa ou qualitativamente a 

eficiência e eficácia dos recursos utilizados pela organização, porém ficou claro que os 

indicadores mais utilizados pela empresa na gestão de pessoas são treinamentos e cursos, 

clima organizacional, liderança, promoções, escolaridade, sexo, faixa etária e desempenho.  

Quanto ao segundo objetivo específico, que era identificar a avaliação sobre os 

componentes dos Ativos Intangíveis, imobilizado e de capital, na visão dos gestores, 

observou-se que os componentes do Ativo Intangível é avaliado com o maior grau de 

importância entre eles. 

O terceiro objetivo da pesquisa foi verificar se a empresa utiliza as informações sobre 

os Ativos Humanos de forma estratégica concluiu-se que dentro das empresas estudadas 39% 

delas utilizam-nas na maioria das vezes e 54% utilizam-nas às vezes. A maioria, 80% 

responderam que a comunicação dessas informações auxilia de modo efetivo a tomada de 

decisões e que as informações sobre os Ativos Humanos são divulgadas tanto para usuários 

internos como externos, utilizando vários recursos, entre eles o Balanço Social. 

Quanto ao quarto objetivo específico, verificar se as empresas divulgam as mesmas 
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informações no Brasil e no exterior, 47% responderam que isso sempre ocorre e 33% que na 

maioria das vezes. 

O quinto objetivo específico procurou verificar como os gestores avaliam o Ativo 

Humano e os Ativos Intelectuais. A partir disso constatou-se que os itens avaliados como 

muito importante foram o Ativo Intelectual, com 40%, e o Ativo Humano, com 33%. Esse 

resultado demonstra a tendência da empresa sobre a gestão desses ativos, pois 86% 

responderam que sempre ou na maioria das vezes as sugestões dos funcionários são 

estimuladas, implementadas e aproveitadas. Quando questionados sobre o compartilhamento 

das experiências dos veteranos, 87% responderam que sempre e ou maioria isso ocorre. Além 

disso, 93% das chefias compartilham sempre ou na maioria das vezes as informações com os 

demais colaboradores. 

O sexto objetivo específico buscou identificar qual a percepção dos gestores com 

relação à importância dos Ativos Intangíveis e Ativos Intelectuais, inclusive a importância 

prática da sua divulgação. O resultado mostrou que 80% classificaram como muito importante 

ou importante, com relação ao gerenciamento, 30% atribui a função de gerenciamento dos 

Ativos Intelectuais para a Gerência de Recursos Humanos; 80% relacionam os recursos 

humanos, recursos do conhecimento, relacionamento de clientes e capacidade de inovar à 

mensuração dos aspectos intelectuais. Com relação a outros tópicos que consideram 

importantes que sejam contabilizados e divulgados encontram-se são os Impactos Ambientais, 

Ações Sociais e Impactos Sociais. 

O sétimo objetivo específico trata de identificar quais os aspectos que os gestores 

antevêem como positivo dos Ativos Intelectuais para que possam ser mensurados e 

divulgados, 26% apontam que melhorariam a imagem da empresa e 24% antevêem como 

positiva a facilitação da avaliação da empresa no mercado. 

O oitavo objetivo específico verificou como são evidenciados os dados relacionados 
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aos Ativos Humanos e quais as informações que a Contabilidade dispõe sobre os Ativos 

Intelectuais. Algumas empresas divulga-no por meio do Balanço Social, outras divulgam de 

acordo com o sistema interno, assim conclui-se que não existe um tratamento contábil 

sistematizado que evidencie e registre os Ativos Intelectuais de tal forma que reflita a 

realidade da empresa, nem utilizam nenhum modelo estruturado como foi abordado no 

referencial teórico. Quando questionados quanto às modificações nas normas contábeis para 

facilitar a inclusão dos Ativos Intelectuais nas demonstrações, 60% responderam que 

concordam. Vale ressaltar que 40% dos respondentes são contadores e 60% dos respondentes 

têm outras formação. 

O nono objetivo específico buscou identificar perante as empresas pesquisadas como 

são divulgadas as informações sobre os Ativos Humanos. Confirmou-se que 80% das 

empresas sempre ou na maioria das vezes divulgam informações sobre seus Ativos Humanos. 

As informações são extraídas de indicadores e pesquisas, sendo que somente uma empresa 

usa serviço terceirizado especializado. Os dados relacionados aos Ativos Humanos são 

registrados em programas paralelos e não pela Contabilidade. Quando questionados se os 

modelos contábeis atuais possibilitam a divulgação desses intangíveis 73%, responderam que 

nunca, quase nunca ou poucas vezes isso ocorre; 38% apontam o Balanço Social, 25% 

relatórios da administração como opções mais indicadas para a divulgação dos Ativos 

Intelectuais.  

A partir da análise das respostas dos entrevistados em relação às perguntas elaboradas, 

considerando-se cada objetivo específico, bem como o objetivo geral da pesquisa, concluiu-se 

que nas empresas pesquisadas os gestores entrevistados valorizam o Ativo Intelectual e o 

Ativo Humano, bem como o reconhecimento da importância desses ativos para as tomadas de 

decisões, porém não existe uma estruturação padronizada para a mensuração, evidenciação e 

contabilização desses intangíveis.  
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Das empresas pesquisadas, conclui-se que elas buscam alternativas, para atender a 

necessidade de informação relativa a esses Ativos Humanos e basicamente por meio de 

indicadores. Conclui-se também que o Balanço Social é o relatório mais próximo para 

divulgação dos Ativos Humanos, muito embora seja um indicativo para melhorar a imagem 

da empresa, e não como instrumento para tomada de decisões. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Como toda organização tem seu Ativo Intelectual, buscar uma padronização, 

incluindo-o no balanço conforme modelos já sugeridos por alguns estudiosos ou em relatórios 

suplementares seria um grande avanço para a Ciência Contábil, pois se faz necessário atender 

às necessidades do mercado, com uma visão voltada para o futuro. 

Mais um passo, embora modesto, rumou a verificar o tratamento contábil e a 

percepção dos gestores das empresas de Governança Corporativa da BOVESPA sobre os 

Ativos Intangíveis. 

As constatações apresentadas neste capítulo, embora restritas a quinze empresas de 

nível de Governança Corporativa, têm por objetivo também suscitar novas pesquisas que 

venham a contribuir com o estudo dos Ativos Intelectuais que promovam avanços na Área 

Contábil.  

  Na Espanha existe o Instituto de Análises de Intangíveis, com a participação de  29 

empresas, entidades e associações, entre elas BBVA, Grupo Santander, Siemens, IBM, 

Telefônica, cujo propósito é investigar e desenvolver a normatização da avaliação, 

mensuração e certificação dos Ativos Intangíveis, o que inclui também os Ativos Humanos. 

No Brasil existem trabalhos que instigam debates, porém estamos distante de uma 

conclusão a respeito de mudanças na Legislação referente aos Ativos Intangíveis, quanto mais 
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aos Ativos Humanos.  A exemplo de outros países, a integração da pesquisa acadêmica com o 

mercado resultaria num laboratório de idéias e argumentos consistentes para, uma vez que se 

tenha no mínimo dois pontos de vista, possa efetivamente buscar alternativas que satisfaçam 

os usuários. 

Recomenda-se estudos aprofundados sobre a Contabilidade de Recursos Humanos, sua 

mensuração, avaliação e reconhecimento contábil dos Ativos Humanos, além de estudos sobre 

os Ativos Intelectuais, pois esses estão diretamente ligados com o resultado, crescimento e 

rentabilidade da empresa, onde juntamente com os demais componentes dos Ativos 

Intangíveis perfazem valores superiores aos Ativos Tangíveis. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: PRINCIPAIS PRÁTICAS AGRUPADAS NO NÍVEL 1 E 2 E NOVO 

MERCADO 

 

As Companhias Nível 1 se comprometem, principalmente, com melhorias na prestação 

de informações ao mercado e com a dispersão acionária. Assim, as principais práticas 

agrupadas no Nível 1 são:  

• Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% do 

capital;  

• Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que 

favoreçam a dispersão do capital;  

• Melhoria nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais a exigência de 

consolidação e de revisão especial;  

• Informar negociações de ativos e derivativos de emissão da companhia por parte de 

acionistas controladores ou administradores da empresa;  

• Divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options;  

• Disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos;  

• Apresentação das demonstrações do fluxo de caixa. 

Para a classificação como Companhia Nível 2, além da aceitação das obrigações 

contidas no Nível 1, a empresa e seus controladores adotam um conjunto bem mais amplo de 

práticas de Governança e de direitos adicionais para os acionistas minoritários. 

Resumidamente, os critérios de listagem de Companhias Nível 2 são:  

• Conselho de Administração com mínimo de cinco membros e mandato unificado de 

um ano;  
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• Disponibilização de balanço anual seguindo as normas do US GAAP ou IAS;  

• Extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das mesmas 

condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia e de, no 

mínimo, 70% deste valor para os detentores de ações preferenciais;  

• Direito de voto às ações preferenciais em algumas matérias, como transformação, 

incorporação, cisão e fusão da companhia e aprovação de contratos entre a companhia e 

empresas do mesmo grupo;  

• Obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as ações em 

circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do 

registro de negociação neste Nível;  

• Adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários.  

O Novo Mercado é um segmento de listagem destinado à negociação de ações 

emitidas por empresas que se comprometem, voluntariamente, com a adoção de práticas de 

governança corporativa e transparências adicionais em relação ao que é exigido pela 

legislação. No entanto, a valorização e a liquidez das ações de um mercado acabam sendo 

influenciadas de forma positiva e pelo seu grau de segurança que os direitos concedidos aos 

acionistas e pela qualidade das informações prestadas pelas empresas. 

A principal inovação do Novo Mercado, em relação à legislação, é a exigência de que 

o capital social da empresa seja composto somente por ações ordinárias. Porém, o Novo 

Mercado tem como obrigações adicionais:  

• Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que 

favoreçam a dispersão do capital;  

• Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações representando 25% do 

capital;  
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• Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos 

controladores quando da venda do controle da companhia (tag along);  

• Conselho de Administração com mínimo de cinco membros e mandato unificado de 

um ano;  

• Disponibilização de balanço anual seguindo as normas do US GAAP ou IFRS;  

• Introdução de melhorias nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais a 

exigência de consolidação das demonstrações contábeis e de revisão especial de auditoria;  

• Obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as ações em 

circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do 

registro de negociação no Novo Mercado;  

• Informação de negociações envolvendo ativos e derivativos de emissão da 

companhia por parte de acionistas controladores ou administradores da empresa;  

• Apresentação das demonstrações de fluxo de caixa;  

• Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos 

societários.  

Todas essas regras estão consolidadas em um Regulamento de Listagem, cuja adesão é 

voluntária. Os compromissos assumidos pela companhia, seus controladores e seus 

administradores são firmados em contrato entre as empresas e a BOVESPA.  
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ANEXO 2: SINOPSE DE ALGUNS PENSADORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA A 

EVOLUÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL 

 

Hiroyuki Itami 

O trabalho de pesquisa de Hiroyuki Itami sobre o valor dos recursos invisíveis foi publicado 

originalmente em 1980. Somente em 1987 teve sua publicação em Inglês. Foi lento o 

interesse das pessoas pelo estudo dos Ativos Intelectuais e, conseqüentemente, retardou uma 

significativa contribuição para esse campo. Não obstante, leitores do trabalho de Itami 

concordaram unanimemente sobre sua presciência e a clareza de seus insights sobre os Ativos 

Intangíveis e sua significativa importância para a corporação. 

David Teece 

O artigo de Teece de 1986, “Profiting from Technological Innovation” (Lucros provenientes 

da inovação tecnológica), relacionado o trabalho e estudos feitos por pesquisadores 

acadêmicos e economistas, está embasado na teoria de estratégia em recursos. Esse artigo foi 

útil para demonstrar a opinião do economista sobre a comercialização da tecnologia, o qual 

contém também diversas idéias que são chave a fim de potencializar a gerência para extrair o 

valor da inovação. Esse artigo (e o trabalho subseqüente) identificou fontes do valor na 

inovação tecnológica, os mecanismos para converter valor em lucros e nas etapas necessárias 

para a comercialização da inovação. 

Brian Hall 

Por mais de 25 anos estudou os valores humanos. Com a colaboração de Benjamin Tonna, 

desenvolveu uma hierarquia de valores humanos, bem como diversos instrumentos para medir 

e descrever os conjuntos de valor de indivíduos e corporações. Em 1981 Hall fundou a Omega 

Associates para comercializar sua pesquisa. Essa companhia passou a ser Values Technology, 
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em 1989, que trabalha com empresas na identificação de seus valores, análises de como 

aqueles valores ajudam ou impedem a realização de suas metas de negócios, e a mudar os 

valores, se necessário, para torná-los mais sustentadores das metas de negócios das empresas. 

Baruch Lev 

Professor na Stem School of Management na Universidade de Nova York, Lev começou sua 

pesquisa na avaliação dos valores intangíveis no início dos anos de 1990 como colega de 

David Teece na Haas School of Business da Universidade da Califórnia em Berkeley. O 

trabalho de Lev focalizava quantificar o valor dos intangíveis e correlacionar aqueles valores 

com as medidas financeiras observadas nos importantes mercados de capital. 

Karl-Erik Sveiby 

Sveiby, atualmente professor na Macquarie Graduate School of Management em Sydney, 

Austrália, é o fundador do primeiro “Movimento Sueco” em gerenciamento de conhecimento 

e Capital Intelectual. Em 1986, ele publicou seu primeiro livro (escrito em sueco) em que 

explorou como controlar o rápido crescimento das companhias-organizações do conhecimento 

que não têm produção tradicional, apenas o conhecimento e a criatividade de seus 

empregados. Em 1990, ele publicou Kunskapsledning (escrito também em sueco), o primeiro 

livro no mundo que trata do gerenciamento do conhecimento. Sveiby foi o primeiro a 

reconhecer a necessidade de mensurar o Capital Humano. Ele abriu o caminho às práticas 

contábeis para esses Ativos Intangíveis, testando-as em sua própria companhia. Em 1989, ele 

publicou os resultados do grupo de trabalho Konrad no livro The Invisible Balance Sheet, 

propondo uma teoria para mensuração do capital de conhecimento através da divisão em três 

categorias: capital de cliente, capital individual e Capital Estrutural. A abordagem foi 

adotada por um grande número de companhias suecas e, em 1993, o Conselho Sueco de 

Indústrias de Serviço adotou sua recomendação como padrão para relatórios anuais, o 
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primeiro padrão  reconhecido neste campo. Um dos muitos inspirados pelos conceitos de 

Sveiby foi Leif Edvinsson. Edvinsson foi quem rebatizou esses Ativos Intangíveis como 

Capital Intelectual quando produziu o primeiro suplemento de relatório anual referente ao 

Capital Intelectual em 1995. 

Hubert Saint Onge 

“Pai” do conceito de capital de clientes, é considerado um dos mais criativos pensadores 

(filósofos) no campo do aprendizado e gerenciamento de conhecimento. Saint Onge é 

responsável por desenvolver programas de aprendizagem para o Canadian International Bank 

of Commerce. Ele estava interessado na forma de traduzir a aprendizagem do Capital Humano 

e estrutural. Começou explorando o relacionamento entre Capital Humano e estrutural e o 

capital financeiro da empresa. Percebeu que, de forma a ser bem sucedido comercialmente a 

longo prazo, os dois primeiros capitais devem focalizar interesses relacionados aos clientes. 

Ao fazer isso, a empresa cria um estoque de capital em torno de seus clientes, o que Saint 

Onge nominou de capital do cliente. (Saint Onge define o Capital Estrutural em geral da 

mesma forma que define Ativos Intelectuais). O modelo de Saint Onge mostra que lucros a 

longo prazo são criados na influência entre Capital Humano, estrutural e de clientes. 

Patrick Sullivan 

O foco do trabalho de Sullivan foi a extração de valor a partir do CI. Como um dos 

fundadores da Reunião de GCI, Sullivan incentivou as companhias e indivíduos envolvidos 

com a extração de valor a compartilhar informações e conjuntamente desenvolver processos 

de decisão, métodos e sistemas que produzem resultados práticos. Este livro é um dos 

resultados daquela abordagem. Foi diretamente associado com o modelo de GCI de uma 

empresa de conhecimento, o qual foi formulado na primeira Reunião utilizando muito de seu 

pensamento como sua base. 
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Thomas Stewart 

Stewart começou sua associação com o Capital Intelectual quando, como escritor para a 

revista Fortune, ele escreveu um breve artigo em 1991 sobre novas idéias em negócios. Isso o 

conduziu a uma história mais longa, que se tornou o livro “Brainpower”, publicado em 1992. 

O interesse de Stewart em gerenciamento de conhecimento o levou a escrever “Capital 

Intelectual”, que foi publicado em 1994. Stewart tornou-se um dos mais visíveis porta-vozes 

para o campo de gerenciamento de Capital Intelectual e continua a escrever artigos em que se 

focalizam os temas de inteligência e gerenciamento de conhecimento, os quais foram 

responsáveis pela sua popularidade. Sendo agora membro do conselho editorial da revista 

Fortune, Stewart publicou um livro, Intellectual Capital – The New Wealth of Organizations 

em 1997. 

Gordon Petrash 

Originalmente formado como Arquiteto, Petrash juntou-se a Dow em 1986 como gerente de 

desenvolvimento para materiais de construção. Após sucessos no gerenciamento de materiais 

de construção e no gerenciamento do setor de filmes de isopor da Dow, foi-lhe solicitado que 

criasse uma função de gerenciamento de Ativos Intelectuais para identificar as inovações ou 

idéias que pudessem ter sido negligenciadas pela corporação e trazê-las para a 

comercialização, se possível. Petrash desenvolveu uma visão de ativo intelectual e modelo de 

implementação, incluindo abordagens e ferramentas para permitir a companhia a maximizar o 

valor de seu portfolio existente de Ativos Intelectuais. O sucesso desse trabalho conduziu a 

Dow a expandir suas responsabilidades. Petrash foi o Diretor de CI/Gerenciamento de 

Conhecimento da Dow. Desde 1998 tem sido sócio da PriceWaterhouseCoopers, 

especializando-se em dar consultoria sobre recursos intelectuais com ênfase em doações de 

impostos. 
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Leif Edvinsson 

Quando foi Diretor Corporativo de CI na Skandia AFS, uma seguradora sueca, Edvinsson era 

responsável pela criação de maneiras de descrever o que a Skandia chamou de “os valores 

ocultos” e desenvolveu um modelo de gerenciamento de Capital Intelectual para a empresa. 

Como um dos mais famosos porta-vozes do gerenciamento de Capital Intelectual, Edvinsson 

construiu-se a partir do conceito iniciado por Sveiby de relatar capital externo. Skandia tem 

publicado mais de seis suplementos intelectuais a seus relatórios financeiros anuais, 

delineando o Capital Intelectual da empresa e emprega outras formas pelas quais esse valor 

oculto é utilizado em benefício dos seus clientes e dos seus acionistas. 

  

FONTE: SULIVAN, Patrick H. Value-driven intellectual capital: How to convert Intangible 
Corporate Assets into Market Value. Wiley, 2000. 
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ANEXO 3: MODELOS DE MENSURAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL 

 

MODELO DA UNIVERSIDADE DE WEST ONTARIO – BONTIS  (1996) 
 
Estuda as relações de causa e efeito entre os distintos elementos do Capital Intelectual e entre 

o Capital Intelectual e os resultados empresariais. Sua grande contribuição é a constatação do 

fator explicativo ser o Capital Humano. 

 
Fonte: www.gestiondelconocimiento.com acessado em 01/11/2005 (adaptado) 

 
 
CANADIAN IMPERIAL BANK  - HUBERT SAINT-ONGE 

Hubert Sainte-Honge tem sido o responsável pela implantação do modelo de medição do 

Capital Intelectual no Canadian Imperial Bank. Estuda a relação entre o Capital Intelectual, 

sua medição e a aprendizagem organizacional.  

 
Fonte: www.gestiondelconocimiento.com acessado em 01/11/2005 (adaptado) 
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MODELO INTELECT - EUROFORUM (1998) 

Modelo de medição do Capital Intelectual apresentado pelo Grupo Intelect no Congresso 

Euroforum em Barcelona em novembro de 1998. A equação que representa a valoração deste 

Ativo Intangível é: VALOR DE MERCADO = VALOR CONTÁBIL + CAPITAL 

INTELECTUAL. Esse modelo pretende oferecer  aos gestores informações relevantes para a 

tomada de decisão e facilitar informações a terceiros sobre o valor da empresa. Pretende 

também aproximar o valor explicitado da empresa e seu valor de mercado, assim como 

informar sobre a capacidade da organização na geração de resultados sustentáveis, melhoras 

constantes e crescimento a longo prazo. 

Modelo Intelect 

 
Fonte: www.gestiondelconocimiento.com acessado em 01/11/2005 (adaptado) 

 

Blocos do Modelo Intelect 

 
Fonte: www.gestiondelconocimiento.com acessado em 01/11/2005 (adaptado) 
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O modelo intelect contempla três blocos que compõem o Capital Intelectual, sendo que dentro 

de cada bloco existem os elementos, chamados de Ativos Intangíveis, e cada Ativo Intangível 

necessita de indicadores para medi-lo, sendo os indicadores criados, respeitando-se as formas 

particulares de cada elemento. 

Capital Humano 

Presente Futuro 
Satisfação pessoal Melhora das competências 
Tipologia da pessoa Capacidade de inovação das pessoas e equipes 
Competência das pessoas  
Liderança  
Trabalho em equipe  
Estabilidade  

 

Capital estrutural 

Presente Futuro 
Cultura organizacional Processos de inovação 
Filosofia do negócio  
Processos de reflexão estratégica  
Estrutura da organização  
Propriedade intelectual  
Tecnologia do processo  
Tecnologia do produto  
Processos de apoio  
Processos de capacitação de conhecimento  
Mecanismos de transmissão e comunicação  
Tecnologia da informação  

 

Capital relacional 

Presente futuro 
Base de clientes relevantes Capacidade de melhora e recriação da base de clientes 
Lealdade de clientes  
Intensidade da relação com os clientes  
Satisfação dos clientes  
Processos de serviço e apoio ao cliente  
Proximidade com o mercado  
Notoriedade de marcas  
Reputação/ nome da empresa  
Alianças estratégicas  
Inter-relação com fornecedores  
Inter-relação com outros agentes  
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MODELO NOVA - CLUBE DA GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO - 
COMUNIDADE VALENVIANA (1999) 
 
 
Esse modelo tem como objetivo medir e gerenciar o Capital Intelectual nas organizações e 

segue a mesma conceitualização de Bueno (1998), ou seja, considera que Capital Intelectual é 

formado por um conjunto de Ativos Intangíveis que geraram e gerarão valor no futuro. Ele 

divide o Capital Intelectual em quatro blocos, sendo: 

1. Capital Humano; 

2. Capital Organizacional; 

3. Capital Social; 

4. Capital de Inovação e Aprendizagem. 

O modelo tem um caráter dinâmico e tem uma característica que permite calcular as variações 

do Capital Intelectual, que são produzidas entre os períodos de tempo, levando-se em conta o 

efeito que tem cada bloco restante. 

 
Fonte: www.gestiondelconocimiento.com acessado em 01/11/2005 (adaptado) 
 

Essa figura mostra o efeito do Capital Humano na variação do Capital Intelectual entre os 

blocos 
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Fonte: www.gestiondelconocimiento.com acessado em 01/11/2005 (adaptado) 

 
 

Essa figura mostra o efeito do capital organizacional na variação do Capital Intelectual entre 

os blocos 

 
Fonte: www.gestiondelconocimiento.com acessado em 01/11/2005 (adaptado) 
 

Essa figura mostra o efeito do capital social na variação do Capital Intelectual entre os blocos 

 
Fonte: www.gestiondelconocimiento.com acessado em 01/11/2005 (adaptado) 

 
 

O Club de Gestión del Conocimiento e da Inovação da Comunidad Valenciana é formado por 

mais de 30 empresas. Entre elas se destacam a Bancaja, Cajá de Ahorros del Mediterrâneo, 
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Economia, Formosa, J’Hayber, Kelme, Lladró, Panamá Jack, Reebok Espana. Runner 

Transportes, Hoteles Sidi, Tau Cerâmica, etc. Seus objetivos são o apoio e melhora contínua 

do conhecimento e gestão através da cooperação e da comunicação permanentes entre os 

agentes públicos e privados. 

 

CAPITAL INTELECTUAL – DROGONETTI E ROSS (1998) 

Drogonetti e Ross (1998) estudam a aplicação do conceito do Capital Intelectual a um 

programa governamental, na Business Network Programme, implementado na Austrália por 

Ausindustry. 

A figura abaixo demonstra que os valores da companhia provêm de seus ativos físicos e 

monetários (capital financeiro) e seus Ativos Intangíveis (Capital Intelectual). Dentro do 

Capital Intelectual existem duas categorias que são: Capital Humano e Capital Estrutural, 

tendo cada uma delas três subdivisões. 

 
Fonte: www.gestiondelconocimiento.com acessado em 01/11/2005 (adaptado) 

 
Por outro lado, a identificação das classes do Capital Intelectual (stocks de recursos 

intangíveis) não é o suficiente para garantir sua correta gestão, necessitando também dos 

fluxos de Capital Intelectual, que são as trocas entre os stocks de recursos intangíveis.  



 155 

 
Fonte: www.gestiondelconocimiento.com acessado em 01/11/2005 (adaptado) 

 
A informação sobre o fluxo de Capital Intelectual apresenta alguns desafios adicionais em 

termos de complexidade. Os fluxos de Capital Intelectual não são necessariamente um jogo de 

soma zero. A investigação demonstra que o conhecimento e a informação produzem 

rendimentos crescentes, ao contrário dos decrescentes recursos tradicionais (terra, capital e 

trabalho). 

 

MODELO DE DIREÇÃO ESTRATÉGICA POR COMPETÊNCIAS DO CAPITAL 

INTELECTUAL – BUENO (1998) 

O objetivo da Direção Estratégica por Competências é buscar a “competência essencial” 

como combinação das “competências básicas distintas”, já que ela é a encarregada de analisar 

a criação e a manutenção da vantagem competitiva.  O modelo é formado por CI = 

CH+CO+CT+CR 

CI = Capital Intelectual 

CH = Capital Humano 

CO = Capital Organizacional 

CT = Capital Tecnológico 

CR = Capital Relacional 
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Fonte: <www.gestiondelconocimiento.com> acessado em 01/11/2005 (adaptado) 
 

A figura a seguir, mostra a estrutura que delineia os três argumentos básicos da Direção 

Estratégica por Competências: 

• As atitudes e valores (pessoal, organizacional, tecnológico e relacional): o que quer ser 

a empresa. 

• Os conhecimentos (explícitos e incorporados nos ativos da empresa, tanto em uma 

como em outra, competência básicas distintas): o que deve saber fazer e o que faz a 

empresa. 

• As capacidades (conhecimento tácitos, habilidades e experiências): o que é capaz de 

ser e de fazer melhor que os demais. 

 
Fonte: www.gestiondelconocimiento.com acessado em 01/11/2005 (adaptado) 
 
 

Para Bueno (1998) esse modelo permite observar estrategicamente a gestão do conhecimento 

da empresa como forma dinâmica de criar novos conhecimentos que possibilitam melhorar a 

posição competitiva da empresa. 
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APÊNDICE A: ENTREVISTA 
 
 
 

MESTRANDA:  MARCIA BATISTA PEREIRA 

ORIENTADOR:  Prof. Dr. JOSÉ LUIS DE CASTRO NETO 
 
 
Cascavel, 04 de outubro de 2005. 
 
 
 
Prezado(a) Senhor(a): 
 
 

Sou aluna de mestrado de Ciências Contábeis da Universidade 
Regional de Blumenau - FURB, e venho solicitar sua colaboração para a elaboração de minha 
Dissertação de Mestrado. Solicito o especial obséquio de responder a este questionário, que 
tem por objetivo levantar dados sobre a contribuição dos Ativos Intelectuais focados em 
Ativos Humanos dessa empresa. 

Segue, em anexo, glossário para maior facilidade e interpretação dos 
Ativos Intelectuais, objeto deste estudo.   

Para as perguntas abertas (23 a 30), as respostas podem ser elaboradas 
em folha a parte, se necessário for,  e anexada ao questionário. 

Esclareço que os resultados desta pesquisa serão usados 
exclusivamente para fins científicos. 

A identificação de nome e endereço será utilizada para retorno das 
informações dos resultados obtidos nesta pesquisa, dentro de alguns meses, sendo opcional. 

Agradeço pela colaboração e para  maiores esclarecimentos, favor 
entrar em contato pelo meu e-mail: <marcia.batista.pereira@hotmail.com>. 

  
 

 
Atenciosamente,  

 

MÁRCIA BATISTA PEREIRA 
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

Razão Social: _____________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

CEP: _____________ Município: _____________________________ Estado: __________ 

Telefone: ____________ Fax: ______________ e-mail: ____________________________ 

 

1. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

31/12/2000    ___________31/12/2001 _____________31/12/2002  ____________ 

31/12/2003  ____________31/12/2004  ____________ATUALMENTE__________ 

2. IDADE: 

 |___| 18 a 25 anos                  |___| 26 a 35 anos               |___|  36 a 40 anos              

  |___| 41 a 50 anos                  |___| 51 a 60 anos               |___|   Acima de 60 anos  

3. SEXO: 

|___| Masculino                           |___| Feminino 

4. GRAU DE ESCOLARIDADE: 

|___| 2º Grau Técnico             |___| Superior Completo           |___| Superior Incompleto 

 |___| Pós-graduação                |___| Mestrado                           |___| Doutorado 

5. QUAL FUNÇÃO QUE VOCÊ EXERCE ATUALMENTE? 
 
|___| Auditor 
|___| Contador - Matriz 
|___| Contador - Regional 
|___| Economista 
|___| Administrador 
|___| Grupo Operacional 
|___| Outros 

6. VOCÊ CONHECE OS OBJETIVOS DE SUA ÁREA DE TRABALHO? 
 
|___| Sempre 
|___| Na maioria das vezes 
|___| Às vezes 
|___| Poucas vezes 
|___| Quase nunca 
|___| Nunca 
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7. COMO VOCÊ AVALIA OS SEGUINTES ITENS?  
 (* Enumere do 1º ao 5º, do mais para o menos importante.) 
 

|___| Ativo humano 
|___| Ativo intelectual 
|___| Capital de relacionamento 
|___| Ativo imobilizado 
|___| Capital financeiro 
 

8. DOS RECURSOS ABAIXO, QUAIS SÃO DIRETAMENTE RELACIONADOS COM A 
MENSURAÇÃO DOS ASPECTOS INTELECTUAIS DE UMA EMPRESA? 
 

|___| Recursos humanos 
|___| Recursos de conhecimentos 
|___| Recursos financeiros 
|___| Recursos materiais 
|___| Relacionamento com clientes 
|___| Relacionamento com fornecedores 
|___| Capacidade de inovar 
 

9. EM SUA CONCEPÇÃO, DENTRO DE UMA ORGANIZAÇÃO, QUEM DEVE SER 
RESPONSÁVEL PELOS ATIVOS INTELECTUAIS? 
(* Anote uma ou mais opções, conforme for o caso.) 

|___| Consultor de alto nível 
|___| Contabilistas 
|___| Empresa especializada 
|___| Especialistas contratados 
|___| Gerência de recursos humanos 
|___| Gerência específica para essa 
        finalidade 

|___| Gerência intermediária 
|___| Gerência superior 
|___| Pessoal técnico-científico 
|___| Todos 
|___| Outro:________________________ 
         _____________________________ 

 

10. EXISTE ALGUMA IMPORTÂNCIA PRÁTICA DA DIVULGAÇÃO DOS ATIVOS 
INTANGÍVEIS E DOS ATIVOS INTELECTUAIS NO BALANÇO DAS EMPRESAS? 
(* Coloque um  xis sobre a posição da escala abaixo que melhor traduza sua opinião.)      

|___| Nenhuma importância 
|___| Pouca importância 
|___| Mais ou menos importante 
|___| Importante 
|___| Muito importante 
 

11. NA LISTA ABAIXO, ASSINALE OS TÓPICOS INTANGÍVEIS E INTELECTUAIS QUE 
CONSIDERA IMPORTANTES QUE SEJAM CONTABILIZADOS E DIVULGADOS. 
(* Assinale uma ou mais respostas, conforme for o caso.) 

|___| Modelos administrativos 
|___| Sistemas computacionais 
|___| Sistemas de Contabilidade 
|___| Ações sociais 
|___| Impactos sociais 
|___| Marcas e patentes registradas 
|___| Franquias 
|___| Processos tecnológicos 

|___| Gastos com treinamento de funcionários 
|___| Gastos com pesquisas 
|___| Posses e concessões 
|___| Direitos de uso 
|___| Sistemas logísticos 
|___| Gastos com cursos de especialização 
|___| Gastos com treinamento no exterior 
|___| Relacionamento com clientes 
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|___| Sócios fundadores 
|___| Impactos ambientais 

|___| Relacionamento com Governo 
|___| Relacionamento com fornecedores 

 

12. QUAL O SETOR QUE VOCÊ CONSIDERA MAIS INDICADO PARA A DIVULGAÇÃO 
DOS ATIVOS INTELECTUAIS? 
|___| Contabilidade gerencial 
|___| Contabilidade geral 
|___| Contabilidade financeira 
|___| Contabilidade dos recursos humanos 

|___| Relatórios específicos 
|___| Notícias na imprensa 
|___| Relatórios de administração 
|___| Balanço Social 
|___| Outros: _________________________ 

13. OS MODELOS CONTÁBEIS ATUAIS POSSIBILITAM A CONTABILIZAÇÃO DO 
ATIVO INTANGÍVEL E DO INTELECTUAL DE UMA EMPRESA? 
|___| Sempre 
|___| Na maioria das vezes 
|___| Às vezes 
|___| Poucas vezes 
|___| Quase nunca 
|___| Nunca 
 

14. QUE ASPECTOS VOCÊ ANTEVÊ COMO POSITIVOS, CASO OS ATIVOS 
INTELECTUAIS SEJAM MENSURADOS E DIVULGADOS? 
(* Assinale uma ou mais opções, conforme for o caso.) 

|___| Nenhum aspecto positivo 
|___| Melhora a imagem das empresas 
|___| Facilita a gestão das empresas 
|___| Motiva o pessoal interno 
|___| Amplia o mercado de trabalho dos contabilistas 
|___| Facilita a avaliação da empresa pelo mercado 
|___| Torna mais seguro o relacionamento com os clientes 
|___| Diminui as decisões emocionais por parte dos administradores 
|___| Possibilita prever os ganhos futuros da empresa 
|___| Aumenta a previsibilidade das variações nos preços das ações 
 
 

15. VOCÊ ACHA QUE AS ATUAIS NORMAS CONTÁBEIS BRASILEIRAS DEVERIAM 
SER MODIFICADAS PARA FACILITAR A INCLUSÃO DOS ATIVOS INTELECTUAIS 
NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS? 

       |___| Sim                                       
       |___| Não 
 

16. A EMPRESA DIVULGA ALGUMA INFORMAÇÃO SOBRE SEU ATIVO HUMANO? 
|___| Sempre 
|___| Na maioria das vezes 
|___| Às vezes 
|___| Poucas vezes 
|___| Quase nunca 
|___| Nunca 
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17. A EMPRESA DIVULGA AS MESMAS INFORMAÇÕES NO BRASIL E NO EXTERIOR 
SOBRE SEUS ATIVOS INTELECTUAIS  ? 
|___| Sempre 
|___| Na maioria das vezes 
|___| Às vezes 
|___| Poucas vezes 
|___| Quase nunca 
|___| Nunca 
 

18. A EMPRESA UTILIZA AS INFORMAÇÕES DE FORMA ESTRATÉGICA SOBRE SEU 
ATIVO HUMANO, DENTRO DA ORGANIZAÇÃO? 
|___| Sempre 
|___| Na maioria das vezes 
|___| Às vezes 
|___| Poucas vezes 
|___| Quase nunca 
|___| Nunca 
 

19. A EMPRESA UTILIZA DE INDICADORES NA GESTÃO DO ATIVO HUMANO? 
|___|  Sempre 
|___| Na maioria das vezes 
|___| Às vezes 
|___|  Poucas vezes 
|___| Quase nunca 
|___| Nunca 
 

20. AS SUGESTÕES DOS FUNCIONÁRIOS SÃO ESTIMULADAS, IMPLEMENTADAS E 
APROVEITADAS?  

       |___| Sempre 
|___| Na maioria das vezes 
|___| Às vezes 
|___| Poucas vezes 
|___| Quase nunca 
|___| Nunca 
 

21. A EXPERIÊNCIA DOS VETERANOS DA EMPRESA É COMPARTILHADA COM OS 
DEMAIS DA ORGANIZAÇÃO? 

       |___| Sempre 
|___| Na maioria das vezes 
|___| Às vezes 
|___| Poucas vezes 
|___| Quase nunca 
|___| Nunca 
 

22. AS CHEFIAS MANTÊM ATITUDE DE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES DE SEUS 
CONHECIMENTOS COM OS COLABORADORES? 
|___| Sempre 
|___| Na maioria das vezes 
|___| Às vezes 
|___| Poucas vezes 
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|___| Quase nunca 
|___| Nunca 
 

23. QUAIS SÃO OS INDICADORES UTILIZADOS PELA EMPRESA NA GESTÃO DE 
PESSOAS?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

24. COMO SÃO MENSURADOS OS DADOS RELACIONADOS AOS ATIVOS HUMANOS 
DA EMPRESA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

25. COMO SÃO REGISTRADOS OS DADOS RELACIONADOS AOS ATIVOS HUMANOS 
DA EMPRESA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

26. COMO SÃO EVIDENCIADOS OS DADOS RELACIONADOS AOS ATIVOS HUMANOS 
DA EMPRESA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

27. QUAIS AS INFORMAÇÕES QUE A CONTABILIDADE DISPÕE SOBRE OS ATIVOS 
INTELECTUAIS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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28. COMO A CONTABILIDADE DIVULGA AS INFORMAÇÕES SOBRE SEUS ATIVOS 
HUMANOS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

29. A COMUNICAÇAO DESSAS INFORMAÇÕES AUXILIA DE MODO EFETIVO NA 
TOMADA DE DECISÃO DOS GESTORES? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

30. COMO ESSAS INFORMAÇÕES SÃO COMPARTILHADAS AOS DEMAIS USUÁRIOS, 
SEJAM INTERNOS OU EXTERNOS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B: GLOSSÁRIO 
 
 
GLOSSÁRIO 
 
 

No que concerne à definição constitutiva de termos, seguem em anexo os principais 

termos que permeiam a pesquisa empírica realizada nas empresas brasileiras de  nível 1 e 2 

Governança Corporativa e novo mercado, classificação BOVESPA – Bolsa de Valores de São 

Paulo. 

� Ativo humano: é toda capacidade, conhecimento, habilidade e experiência individual 

dos empregados e gerentes, incluindo a criatividade. O Capital Humano das organizações é 

composto pelas pessoas, que vão desde o mais simples operário ao seu principal executivo. 

Possuir este capital passou a ser uma questão vital para o sucesso organizacional, sendo o 

referencial competitivo das organizações bem sucedidas.  

� Ativo Intelectual: é a posse de conhecimento, experiência aplicada, tecnologia 

organizacional, relacionamento com clientes e habilidades profissionais que proporcionem 

alguma vantagem competitiva no mercado.  

� Ativos Intangíveis: são aqueles desprovidos de substância física, ou seja, direitos ou 

serviços que serão usufruídos ao longo do tempo, sendo uma das suas principais 

características não poder ser vendido separadamente da empresa, ao contrário de outros 

Ativos Intangíveis como: marcas, patentes, pesquisas e desenvolvimento que podem ser 

vendidos individualmente. 

� Capital estrutural: pode ser descrito como sendo o arcabouço, a infra-estrutura e o 

empowerment que apóiam o Capital Humano. O Capital Humano é que constrói o Capital 

Estrutural. Uma das responsabilidades da liderança consiste na transformação de Capital 

Humano em Capital Estrutural para aumentar o poder da organização. 
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� Empowerment pode ser definido como um processo de reconhecimento, criação e 

utilização de recursos e de instrumentos pelos indivíduos, grupos e comunidades, em si 

mesmos e no meio envolvente, que se traduz num acréscimo de poder - psicológico, sócio-

cultural, político e econômico - que permite a estes sujeitos aumentar a eficácia do exercício 

da sua cidadania.  

� Epistemologia: A epistemologia é o ramo da filosofia que estuda a origem, a 

estrutura, os métodos e a validade do conhecimento. Ela é um dos principais ramos da 

filosofia, talvez mesmo aquele que mais se destaca, e os seus problemas compreendem a 

questão da possibilidade do conhecimento, que nos coloca a dúvida se o ser humano 

conseguirá algum dia atingir realmente o conhecimento total e genuíno, fazendo-nos oscilar 

entre uma resposta dogmática ou empirista. 

� Evidenciação do ativo intelectual: determina o propósito de se evidenciar 

quantitativamente medidas financeiras do ativo intelectual para prover medidas comparativas 

de valor global intangível nos empreendimentos. 

� Gestão de valor humano: é uma estratégia que está sendo utilizada na atualidade por 

um número cada vez maior de profissionais de recursos humanos em muitos países. Sua 

intenção subjacente é criar valor para e com as pessoas. 

� Gnosiologia: Gnosiologia (também chamada Gnoseologia) é o ramo da Filosofia que 

se preocupa com a validade do conhecimento em função do sujeito cognoscente, ou seja, 

daquele que conhece o objeto. 

� Insight: a palavra “insight” significa introspecção, discernimento, isto é, um 

conhecimento repentino, uma iluminação interior sem estímulo sensorial, comportamento que 

transmite uma idéia brilhante, em geral uma INTUIÇÃO. 
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� Mensuração do ativo intelectual: diz respeito aos indicadores que são utilizados e 

aplicados sobre os elementos que compõem o Capital Humano, o Capital Estrutural, para que 

reflitam valores monetários que possam ser representados e comparáveis economicamente. 

� Mensuração: é o processo de atribuição de valores monetários significativos a objetos 

associados a uma empresa e obtidos de modo a permitir agregação ou desagregação, quando 

exigida em situações específicas. 

� Stakeholders: os "stakeholders" em uma organização são os indivíduos ou grupos 

dependentes da empresa para a realização de seus objetivos e de quem a companhia depende 

para sua existência. Nesse sentido, seriam "stakeholders" de uma empresa os empregados, os 

fornecedores, os clientes, a sociedade, o governo e, obviamente, os proprietários, mas não 

exclusivamente. 

� Tratamento Contábil: implica a introdução de instrumentos que, como parte de um 

plano, visam a propiciar ou indicar soluções mais eficientes, possibilitando a revelação de 

variações ou tendências desfavoráveis. Ressalta-se que os registros e relatos contábeis 

constituem valioso meio para medir os desempenhos das atividades administrativas. 

� Valor dos Ativos Humanos: é o saber individual ou coletivo que produz valor. O 

ativo individual se refere à experiência, educação, conhecimentos, habilidades, capacitação, 

incorporação de novas tecnologias, valores e atitudes do trabalhador. Quanto ao coletivo, é a 

soma de todas as qualidades e competências dos empregados e da direção. Os ativos de 

estrutura interna se referem aos métodos e procedimentos de trabalho. 

 


