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OS INTANGÍVEIS E A CRIAÇÃO DE VALOR NAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

 

RESUMO 
 

A ebulição dos mercados e as rápidas mudanças ocorridas no tecido empresarial são 

realidades incontornáveis e que têm vindo a questionar a Contabilidade enquanto 

instrumento de gestão por excelência. Estas mudanças na economia mundial são 

apontadas por estudiosos da área como o período de transição de uma Sociedade 

Industrial para uma Sociedade do Conhecimento, em que o conhecimento e as novas 

tecnologias da informação se tornam factores chave de diferenciação e importantes 

factores críticos de sucesso.  

 

Ao conjunto de benefícios intangíveis gerados pela Sociedade do Conhecimento 

denominou-se Capital Intelectual, conduzindo à necessidade de aplicação de novas 

estratégias, de uma nova filosofia de gestão e de novas formas de avaliação do valor 

da empresa que contemplem o conhecimento como recurso estratégico na Sociedade 

da Informação.  

 

Na era da Informação é exigido às organizações novas atitudes de sustentabilidade das 

suas vantagens competitivas em ambiente de competitividade. A proeminência dos 

recursos intangíveis torna-se o vector chave para o maior sucesso da empresa.  
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1. A ERA DOS INTANGÍVEIS 

 
Segundo Davenport e Prusack (1998) a criação de conhecimento resulta da informação, pois “o 

conhecimento vem da informação como a informação vem dos dados. Se a informação é para se tornar 

conhecimento, os humanos têm de fazer virtualmente todo o trabalho. Esta transformação acontece 

através [dos seguintes conceitos]: 

- Comparação: como é que a informação sobre esta situação se compara a outras situações que 

conhecemos? 

- Consequências: que implicações tem a informação para as decisões e acções? 

- Ligações: como é que este elemento de informação se relaciona com outros? 

- Conversação: o que pensam as outras pessoas sobre esta informação?” 

A organização enfrenta novos desafios e deve estar preparada para responder às expectativas dos 

utilizadores das demonstrações financeiras, sob pena de agudizar o “expectation gap”. De facto, a 

empresa não é um ente isolado e está sempre em permanente contacto com o seu meio envolvente – 

“stakeholders”. É fundamental compreender a organização como uma parte da economia global, pois 

uma vez que “as incertezas são mais patentes, (...) os utilizadores e investidores reclamam mais 

informação sobre a envolvente interna, local e global (...). De facto, uma envolvente económica mutável 

implica necessariamente maiores dificuldades de gestão, reclamando os utilizadores da informação 

financeira – cada vez mais exigentes e egoístas – um tratamento cada vez mais exclusivo, que não pode 

ser facultado por um sistema padronizado, de vocação única e universal” (Marques de Almeida, 2001:7).  

A figura que se segue evidencia os dilemas que a organização terá de enfrentar:  

Fonte: (Sarmento, 2003) 

Actualmente, o conhecimento enquanto factor gerador de valor não é relatado nas demonstrações 

financeiras, compreendendo como conhecimento individual a experiência, a educação, as habilidades, os 

valores e as atitudes e por conhecimento colectivo a soma de todas as competências da organização. É 

a interdependência entre o conhecimento e os sistemas de informação que permite criar vantagens 

competitivas para a empresa tal como ilustra a figura que se segue: 

Figura 1 - Conjuntura Económica 
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Fonte: (Sarmento, 2003). 

O sistema de informação deve estar intrinsecamente ligado à estratégia definida pela empresa e 

direccionada para o cumprimento dos objectivos definidos pela gestão, obedecendo a três requisitos 

essenciais: flexível, integrado e eficiente. 

 
Os objectivos deste artigo centram-se em três pontos: 

 evidenciar o conceito de Capital Intelectual; 

 analisar o impacto do Capital Intelectual nas Demonstrações Financeiras bem como o problema 

do seu reconhecimento; 

 apresentar um conjunto de métodos de avaliação e de valorização do Capital Intelectual 

desenvolvendo aqueles que nos parecem ter exercido maiores influências nos modelos 

existentes: o Balanced Scorecard e o Modelo Skandia Navigator.  

 

2. O Capital Intelectual como Conhecimento 

 
O Capital Intelectual como conhecimento “é criado graças aos intangíveis incorporados num processo de 

aprendizagem que necessita uma adequada informação, a qual é a base para a criação de competência 

básica distintiva e toda ela justificada com o foco baseado no conhecimento posto em acção na 

organização” (Campos, 2002). Parafraseando Campos (2002) “há que gerir, dirigir, eficaz e 

eficientemente, estes valiosos recursos”. 

As consequências do conhecimento para a Sociedade são as seguintes: 

• a valorização do know-how; 

• a localização dos recursos de produção deixa de ser factor determinante para a escolha do local 

da produção, uma vez que a tecnologia e os transportes disponíveis superam este problema;  

• a materialização do conhecimento em tecnologias substitui parcial ou totalmente, a mão-de-obra 

no processo produtivo;  

Figura 2 – O Conhecimento e os Sistemas de Informação 
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• a tendência acentuada para o crescimento do sector de serviços - softwares, serviços 

electrónicos, cibernética, etc;  

• a tendência dos produtos para consumir menos recursos materiais e mais recursos 

“intelectuais”.  

Porquê e como reconhecer, valorizar e medir o Capital Intelectual? Eis o novo desafio para os 

profissionais da Contabilidade! Estudiosos da matéria apontaram possíveis soluções, nomeadamente, 

• a criação de um novo paradigma que afectará, indelevelmente, o valor e a importância do relato 

financeiro; 

• a criação de novos indicadores e modelos que permitam avaliar e valorizar o Capital Intelectual 

– atente-se que esta solução não é uma missão “hercúlea” pois não é mais complicado que 

implementar o ABC (Activity Based Costing); 

• reconhecer contabilisticamente os activos intangíveis, implicando, inevitavelmente, a alteração 

ou reformulação do conceito de Activo e dos elementos que reconhecemos como activos; 

• ignorar, pura e simplesmente, esta nova realidade em plena era da Nova Economia pode-se 

revelar uma decisão comprometedora para o futuro. 

Pode-se argumentar que a estrutura conceptual da Contabilidade proporciona esta visão limitativa, na 

medida em que as normas contabilísticas foram concebidas e desenvolvidas para indústrias tradicionais, 

visando o cumprimento de obrigações legais e de divulgação de informação financeira para os 

stakeholders. É tentador permanecer no conservadorismo e relegar para segundo plano o problema de 

medida do Capital Intelectual, pois é mais cómodo e é preferível não proceder a alterações do que 

aumentar o risco de erro na medição.  

É contra esta “miopia contabilística” que é necessário envidar esforços e cabe a cada um de nós, 

técnicos oficiais de contas, docentes de Contabilidade, investigadores e auditores quebrar os tabus e 

desbravar terreno em direcção à Nova Contabilidade! Em artigo publicado no Financial Times (Richard 

Donkin, 1998), lê-se que as empresas estão a começar a perceber que o valor contabilístico dos seus 

activos fixos está, em muitos casos, a diminuir em relação ao seu valor de mercado, uma vez que este 

está a ser medido em termos da capacidade (ou falta dela!) revelada pela empresa na optimização dos 

seus recursos intelectuais ou “invisíveis”. 

Porém, a preocupação da Contabilidade com o Capital Intelectual não é recente. Para Edvinsson e 

Malone (1998) o interesse em entender a diferença entre o valor de mercado de uma empresa e o seu 

valor contabilístico sempre existiu. A forma de compreender essa diferença é que se alterou. 

Goodwill e Capital Intelectual confundem-se, pois os elementos que identificam a existência de um valor 

a mais numa empresa e que integram o Capital Intelectual eram designados por Goodwill. 

Porém é evidente que “activos intangíveis – R&D, criatividade no mercado, processos de gestão, marca, 

know-how, capital Intelectual... – não existem nos balanços das empresas, mas são incluídos no valor 

de mercado da empresa. A média do rácio entre valor de mercado e valor contabilístico tem um notável 

aumento nas últimas décadas. Actualmente, na Microsoft esse rácio é de 19 e na Netscape é de 176. 

(...) Identificar a forma do capital Intelectual e efectuar uma ligação com os objectivos estratégicos da 

empresa é uma das funções importantes que se coloca aos profissionais da contabilidade” (Franco, 

2001:5-18).  



São estas afirmações que revelam como o valor das empresas no mercado está muitas vezes acima do 

seu valor contabilístico, evidenciando um gap da Contabilidade na medição de tal valor.  

A figura seguinte ilustra o peso crescente dos intangíveis no valor de mercado da empresa.  

 
Figura 3 - A relação entre os Activos Tangíveis para o valor de mercado nas  

empresas dos Estados Unidos. 

¡Error! 

Fonte: (Stewart, 1994) 
 

Este gap remete para a importância da informação que é, actualmente, universalmente aceite, 

constituindo senão o mais importante, pelo menos um dos recursos cuja gestão e aproveitamento mais 

influencia o sucesso das organizações. Enquanto que para alguns, a informação é considerada como 

mais um recurso, para outros, a informação é sobretudo considerada e utilizada como um factor 

estruturante e um instrumento de gestão da organização, bem como uma “arma” estratégica 

indispensável para a obtenção de vantagens competitivas. Segundo Stewart (1999:13) “o sucesso nos 

negócios é alcançado pelas empresas que têm a melhor informação ou que a dominam de modo mais 

eficiente”  

A inexistência de informação sobre os intangíveis origina problemas de vária ordem, nomeadamente a 

deficiente medição das variáveis macroeconómicas, a afectação ineficiente dos recursos e a deficiente 

base de sustentação das decisões de investimento, exigindo o desenvolvimento de modelos de gestão e 

de informação sobre os intangíveis. 

Muito embora a crescente importância dos intangíveis como fonte de vantagem competitiva sustentável, 

a informação existente é escassa tendo-se vindo a registar progressos substanciais na identificação, 

medição e divulgação dos intangíveis ainda que nem sempre sejam comparáveis. 

Neste sentido, o Projecto Meritum (Measuring Intangibles To Understand and improve innovation 

Management), constituído por equipas de especialistas europeus multidisciplinares, teve como missão: 

• elaborar uma definição e uma classificação dos intangíveis; 

• analisar os sistemas de gestão de um conjunto de empresas europeias, tendo em vista conhecer 

as melhores práticas na medição dos intangíveis; 

• analisar o impacto dos intangíveis no mercado de capitais; 

• uniformizar a informação a divulgar sobre os intangíveis. 

As directrizes elaboradas a partir do Processo Meritum resultantes das conclusões emanadas do 

Simposium Internacional sobre Capital Intelectual da OCDE celebrado em Amesterdão em Junho de 

1999 não visam modificar as normas de contabilidade emitidas sobre esta temática mas ambicionam 
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melhorar o processo de criação de valor, mediante a gestão dos intangíveis e criar as condições 

necessárias para a apresentação voluntária de informação suplementar sobre o Capital Intelectual. 

Vejamos de seguida o papel da Contabilidade e do organismo internacional de emissão de normas 

(IASB) nesta matéria. 

 

3. A CONTABILIDADE COMO INFORMAÇÃO 

 
A Contabilidade enquanto subsistema de informação tem vindo a corresponder às necessidades de 

informação interna e externa dos “stakeholders” - útil, relevante e integrada -, assistindo-se a uma 

passagem de carência para excesso de informação. O século XXI é, sem dúvida o século do “k-

economy” (knowledge-economy) em que imperam as novas tecnologias de informação. É neste cenário 

que fornecer informação adequada é função da Contabilidade, superando a fronteira tradicional da 

simples escrituração mercantil. 

A contabilidade é vista como um processo de identificar, medir e comunicar a informação económica, 

com o objectivo de permitir aos utilizadores a tomada de decisão fundamentada. 

Segundo o International Accounting Standards Board (IASB, 1998) “o objectivo das demonstrações 

financeiras é o de proporcionar informação acerca da posição financeira, performance e alterações na 

posição financeira de uma empresa, que seja útil para um vasto leque de utilizadores na tomada de 

decisões económicas”. 

Estamos perante uma simbiose de perspectivas distintas em que a Economia da Informação é o vector 

de equilíbrio tal como resulta da figura que segue: 

Figura 4 - As Esferas da Economia Activa 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Campos (2002) 

A economia real consiste em transacções com activos tangíveis. A economia financeira é baseada em 

transacções com activos financeiros. A economia da informação e do conhecimento é baseada nas 

transacções de intangíveis derivados do “conhecimento” e do uso de novas tecnologias. 

 

3.1. O Capital Intelectual e a Contabilidade 

 
Afinal o que é o Capital Intelectual? Stewart (1999:13) defende que “com a designação de capital 

Intelectual não [se pretende]dar a ideia de um grupo de académicos encerrados algures num 

laboratório”. O Capital Intelectual é um conjunto de benefícios intangíveis que agregam valor às 

empresas, isto é, Capital Intelectual “constitui a matéria Intelectual – conhecimento, informação, 

propriedade Intelectual, experiência que pode ser utilizada para gerar riqueza” (Stewart, 1999, 14). Ou 

seja, capital Intelectual é o conjunto de elementos intangíveis que criam valor para a empresa. Para 
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Edvinsson e Malone (1998:19) “é um capital não financeiro que representa a lacuna oculta entre o valor 

de mercado e o valor contabilístico”. 

Segundo Brooking (1996), o Capital Intelectual pode ser dividido em quatro categorias: 

• Activos de Mercado: potencial que a empresa possui resultante dos intangíveis que estão 

relacionados com o mercado. Sendo os principais: marca, clientes, fidelidade dos clientes, 

negócios recorrentes, negócios em curso e canais de distribuição.  

• Activos Humanos: compreendem os benefícios que o indivíduo pode proporcionar para as 

organizações por meio da sua experiência, criatividade, conhecimento, habilidade para resolver 

problemas, tudo visto de forma colectiva e dinâmica.  

• Activos de Propriedade Intelectual: incluem os activos que necessitam de protecção legal 

para proporcionar às organizações benefícios dos quais destacamos: know-how, segredos 

industriais, copyright, patentes e designs.  

• Activos de Infra-Estrutura: compreendem principalmente as tecnologias, as metodologias e 

os processos empregados como cultura, sistema de informação, métodos de gestão, aceitação 

de risco e banco de dados de clientes.  

É importante realçar algumas características dos intangíveis de forma a compreendermos o seu alcance 

no actual panorama contabilístico: 

• rendibilidade crescente; 

• uso contínuo; 

• uso limitado à dimensão do mercado; 

• elevados custos ocultos e baixos custos variáveis. 

Kaplan e Norton (1992) defendiam que “o que não pode ser medido, não pode ser gerido”. 

Acrescentamos que ao não reconhecer e valorizar um determinado elemento não podemos proceder ao 

seu controlo. Por seu turno, Cañibano (2002) preconiza que os intangíveis devem ser identificados, 

medidos e geridos; as empresas devem efectuar o relato sobre os seus intangíveis; as normas 

contabilísticas existentes estão desajustadas, embora se encontrem em processo de mudança e o relato 

voluntário constituirá um primeiro passo. Para Cañibano o Capital Intelectual classifica-se em: 

Figura 5 – Estrutura Conceptual 

 
Fonte: (Cañibano, 2002). 
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processos regulamentados, flexibilidade. O Capital Relacional consiste na satisfação dos clientes, 

marketing directo, lealdade dos consumidores. 

O desempenho das empresas na gestão do conhecimento, talento, a aprendizagem organizacional, 

constitui a chave para a criação de valor, de inovação de modo a sobreviver neste mundo em constante 

mutação. Como as actividades constituem a base das vantagens competitivas, pois “a estratégia é a 

criação de uma posição única e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de actividades” (Porter, 1996: 

68), Kaplan e Norton (2000: 90) reiteram que “a arte de desenvolver uma estratégia bem sucedida e 

sustentável é assegurar o alinhamento entre as actividades internas da organização e a sua oferta de 

valor ao cliente”.  

Figura 6 – Estrutura Conceptual 

Fonte: (Cañibano, 2002) 
 

O IASB emitiu em 1998, a IAS 38 – Intangible Assets sobre a contabilização dos activos intangíveis. A 

IAS 38 define um activo intangível como “um activo não monetário identificável sem substância física 

detido para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para arrendar a outros, ou para 

finalidades administrativas.”  

A definição inclui as características essenciais de activo: um recurso controlado pela empresa resultante 

de transacções ou acontecimentos passados e que representem um benefício económico futuro. Mas 

não basta satisfazer estas condições para que um intangível seja reconhecido como um activo. A IAS 38 

explicita ainda que cumulativamente é necessário que “o custo do activo possa ser fiavelmente 

mensurado”. 
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por exemplo, o facto dos custos em investigação poderem ser medidos com rigor não basta para o seu 
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económicos futuros decorrentes dos mesmos.  

Esta dificuldade em reconhecer nos intangíveis um activo, fomenta a existência de tratamentos distintos 

para a divulgação da informação sobre activos intangíveis. Apontamos algumas razões para esta 

dificuldade, nomeadamente: 1) a assimetria contabilística existente entre os activos tangíveis e 

intangíveis, muito embora “a ausência de substância física não fornece uma clara distinção entre 
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tangíveis e intangíveis” (Hendrickssen, 1992); e 2) o desconhecimento do impacto económico e social da 

informação sobre os intangíveis, uma vez que não há um mercado organizado para a maioria destes 

activos. 

 

4. IMPACTO DO CAPITAL INTELECTUAL NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
O Relato Financeiro do Capital Intelectual apresenta carências decorrentes da própria normalização 

contabilística e que se traduzem em três categorias de factores de natureza diversa, nomeadamente, 

• a não inclusão das rubricas de Capital Intelectual com o pretexto de ser difícil atribuir valor a 

esses elementos dada a incerteza de que flúem benefícios económicos futuros para a empresa, 

transformando o seu valor num moving target; 

• algumas rubricas do Capital Intelectual são incluídas nas demonstrações financeiras ainda que 

subavaliadas; 

• por último, algumas rubricas de Capital Intelectual como as despesas de investigação não são 

capitalizadas, dada a limitação das normas contabilísticas, e por isso são consideradas como 

custos quando ocorrem. 

A carência de informação sobre os intangíveis nas demonstrações financeiras não reflecte a “imagem 

verdadeira e apropriada” da situação financeira e apropriada das empresas. 

A consequência é evidente: a não obtenção de informação quantitativa associada aos intangíveis 

condiciona a tomada de decisão dos stakeholders, cada vez mais exigentes por informação credível e 

fidedigna. 

Porquê a importância de apresentar informações sobre os intangíveis:  

• os intangíveis geradores de valor não estão relatados nas demonstrações financeiras; 

• os resultados e os capitais próprios estão subavaliados; 

• para evitar erros na formação de preços; 

• para reduzir a incerteza, o custo do capital e o risco de ofertas públicas hostis; 

• para evitar que os investidores e os gestores se interessem apenas pelo curto prazo; 

• para melhorar a imagem da organização e os instrumentos de gestão; 

• para ajudar os investidores e os analistas nas suas previsões; 

Constata-se a necessidade de introduzir mudanças face à diversidade de tratamento/apresentação dos 

intangíveis nas demonstrações financeiras, sob pena de não permitir a comparabilidade da informação 

financeira. Logo, urge definir um modelo de relato financeiro normalizado que supere estas deficiências. 

 

5. MODELOS DE AVALIAÇÃO 
 

Este artigo não pretende efectuar uma análise exaustiva dos vários modelos de avaliação, excepção feita 

ao Balanced Scorecard e ao Modelo Skandia Navigator (também um Scorecard), mas enunciar e alertar 

para a existência de modelos de avaliação do Capital Intelectual. Existem vários modelos, dos quais 

salientamos os seguintes:  



• Processo de Criação de Conhecimento 

de Nonaka & Takeuchi;  

• Balanced Scorecard; 

• Universidade West Ontario; 

• Technology Broker; 

• Canadian Imperial Bank; 

• Navigator Skandia; 

• Fluxos de Capital Intelectual; 

• Intellectual Assets Monitor; 

• Direcção Estratégica por Competência: 

Capital Intelectual; 

• Intelect; 

• Gestão do Conhecimento de KPMG 

Consulting; 

• Modelo Arthur Andersen.  

 
5.1. OS INTANGÍVEIS E O BALANCED SCORECARD 

 

O conceito de Balanced Scorecard (BSC) foi desenvolvido por Kaplan e Norton em 1992 e consiste num 

instrumento de gestão que fornece uma visão global e integrada do desempenho organizacional 

segundo quatro perspectivas, permitindo novas formas de medição e de acompanhamento da 

performance, através de uma perspectiva mais abrangente que integra um conjunto de indicadores de 

curto e longo prazos, internos e externos, financeiros e não financeiros que reflectem os factores críticos 

da empresa e a sua relação com a estratégia. 

O BSC engloba assim indicadores financeiros que evidenciam os resultados de acções passadas (lagging 

indicators) e indicadores não financeiros (satisfação de clientes, excelência de processos internos, 

inovação,...) que são decisivos para o futuro desempenho financeiro (leading indicators). 

É um instrumento que aumenta a eficiência do sistema de informação, servindo finalidades distintas 

dadas a natureza diversa das áreas de negócio – análise segmentada, mas que, no entanto, não deixam 

de ser complementares. Contudo, pode-se verificar uma perda de comparabilidade resultante da 

personalização deste instrumento de gestão para a acção, uma vez que reduz a aplicação e utilização de 

medidas comuns de desempenho.  

O BSC não é apenas uma ferramenta alternativa de medição da performance da empresa. Podemos 

afirmar que o BSC se transformou na mais inovadora metodologia para a prossecução dos objectivos 

estratégicos da organização. Num contexto de rápidas mudanças, o BSC é um instrumento fulcral na 

garantia do sucesso da implementação da estratégia permitindo obter bons resultados no “team 

building”, na comunicação interna, no “change management” e na melhoria dos processos internos. 

A informação resultante do BSC permite definir quais os passos a tomar para que os objectivos 

estratégicos delineados sejam atingidos. Tudo depende de uma selecção criteriosa das medidas mais 

relevantes para uma boa monitorização da performance, potencializando os sistemas EVA e ABC, entre 

outros. Afinal, quais são as aplicações do BSC? O BSC permite, 

a articulação dos objectivos estratégicos com 
a missão e visão da empresa; 

uma compreensão partilhada em toda a 
organização das actividades chave para o 
atingir dos objectivos; 

uma explicação da relação de causalidade 
com os requisitos financeiros da empresa – 
identifica igualmente áreas onde são 
requeridos “trade-off” entre os objectivos; 

uma linguagem comum que articula e 
comunica os objectivos estratégicos, planos 
e alvos em toda a organização. Mais 
comunicação dentro da empresa acerca dos 
objectivos, caminho e expectativas. 



5.1.1. O Balanced Scorecard como um sistema de gestão estratégico 
 

Porter (1992) e o AICPA (1994) defendiam que a utilização exclusiva de indicadores financeiros poderia 

sacrificar a criação de valor no longo prazo e a performance da empresa no curto prazo.  

Uma questão se levanta: porquê só agora a adopção generalizada do BSC em empresas industriais, de 

serviços, em organizações sem fins lucrativos e em entidades governamentais em vários pontos do 

globo, se já era do conhecimento de todos as limitações das medidas de cariz financeiro? 

Em primeiro lugar, os sistemas que antecederam o BSC e incorporavam medidas não financeiras não 

passavam de meras listas de indicadores em que não existia um fio condutor de causa-efeito. O BSC 

vem enfatizar a ligação destes indicadores à estratégia (Kaplan e Norton, 1993) e as relações de causa-

efeito que caracterizam as hipóteses da estratégia definida (Kaplan e Norton, 1996). A forte ligação 

entre os indicadores e a estratégia enaltece o papel das medidas não financeiras, efectuando a 

passagem de uma mera lista de medidas de cariz operacional para um sistema integrado de 

implementação da estratégia (Kaplan e Norton, 1996). Em segundo lugar, o BSC reflecte as mudanças 

ocorridas nas tecnologias de informação e a crescente competitividade registada nas últimas décadas do 

século XX. Na remota era industrial do século XIX até ao último quartel do século XX as empresas 

alcançavam vantagens competitivas através dos investimentos em activos tangíveis (Chandler, 1990). 

Numa economia dominada por activos tangíveis, os indicadores de natureza financeira eram os 

adequados para valorizar e medir os investimentos realizados que se reflectiam nas demonstrações 

financeiras elaboradas pelas empresas. 

Definitivamente, as estratégias de criação de valor deixaram de estar assentes na gestão de activos 

tangíveis para passarem a assentar nas estratégias baseadas no conhecimento, contribuindo 

decisivamente para o peso crescente dos activos intangíveis nas empresas. Segundo Johnson e Kaplan 

(1987: 201-202) as empresas não estavam preparadas para medir adequadamente os seus activos 

intangíveis. Inevitavelmente, não conseguiriam gerir aquilo que não conseguem medir. 

Figura 7 - Modelo conceptual de criação, medição e gestão de intangíveis 

Fonte: (Bueno, 2001) 

 
De seguida abordaremos o Modelo Skandia Navigator considerado o primeiro modelo de evidenciação e 

de medida do Capital Intelectual cuja base de sustentação são os factores críticos de sucesso aliados à 
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estratégia da organização e que foi concebido por aquele que é considerado o “pai do Capital 

Intelectual”.  

 

 5.2.  O Modelo Skandia Navigator 
 

No âmbito da pesquisa realizada por Edvinsson e Malone (1998) ao serviço da seguradora Skandia, o 

capital Intelectual é igual ao somatório do capital humano e do capital estrutural. O capital humano 

consiste na ”combinação de conhecimento, habilidades, inovação (...). Inclui também os valores da 

empresa, a cultura e a filosofia”. O capital estrutural é o “hardware, software, bases de dados, estrutura 

organizacional que suporta a produtividade dos empregados - numa palavra tudo o que fica na empresa 

quando os empregados vão para casa. (...) inclui também o capital cliente. Contrariamente ao capital 

humano, o capital estrutural pode ser possuído pela empresa e transaccionado” (Edvinsson & Malone, 

1998).  

Edvinsson e Malone (1998) defendem que a gestão do Capital Intelectual resulta da sinergia combinada 

entre o capital humano e capital estrutural, como se segue: 

 
O Grupo Skandia desenvolveu um modelo para medir o Capital Intelectual, considerando ser este o 

factor subjacente à diferença encontrada entre o valor de mercado e o valor patrimonial das acções da 

empresa. Para o Grupo Skandia, o Capital Intelectual é um conceito que permite justificar essa diferença 

e o modelo terá o mérito de constituir uma ferramenta de gestão eficaz para as empresas que 

participam do novo cenário mundial. Todavia, é importante salientar que o Capital Intelectual não o 

único responsável por essa diferença.  

Assim sendo, dois aspectos devem ser considerados. O primeiro refere-se ao que se entende como valor 

da empresa e valor contabilístico da empresa. O segundo refere-se aos factores que influenciam o valor 

de mercado das acções, levando-se em conta, ainda, que as características do mercado bolsista, bem 

como os princípios contabilísticos e as normas contabilísticas praticadas devem ser consideradas como 

factores relevantes. Relativamente ao valor da empresa, define-se como "aquele que os potenciais 

adquirentes estão dispostos a pagar pela compra do património líquido de uma empresa, logo um valor 

de negociação" (Edvinsson & Malone, 1998). 

Edvinsson e Malone (1998) observam que o relacionamento com os clientes, inserido no conceito de 

Capital Estrutural, pode ser decomposto numa rubrica Capital de Clientes, revelando-se um item de 

crescente importância no valor da empresa. 

As preocupações de Edvinsson e Malone (1998) a este nível reflectem-se na criação de um sistema com 

cinco áreas de focagem, em que cada uma delas constitui um pólo fulcral para a tomada de decisão 

estratégica a que designou Skandia Navigator e que se traduz no conjunto de propostas para medição 

do Capital Intelectual. A figura enquadra as cinco abordagens ou focos da seguinte forma: 

 

Capital intelectual = Capital Humano + Capital Estrutural 



Figura 8 - Skandia Navigator 

Fonte: (Edvinsson & Malone, 1998:60) 

 

Para cada um desses focos foram estabelecidos indicadores que permitem medir o seu desempenho 

(scorecard). Contudo, os autores sublinham que não é suficiente a criação de indicadores se não 

estiverem reunidas as condições para comparar os resultados entre as empresas e os sectores.  

Assim sendo, chegaram à seguinte EQUAÇÃO UNIVERSAL: 

 

 
C Valor monetário do Capital Intelectual 

i  Coeficiente de Eficiência na utilização deste capital 

O valor de C é obtido a partir de uma relação que contém os indicadores mais representativos de cada 

área de foco, avaliados monetariamente, excluindo os que pertencem mais propriamente ao Balanço 

Patrimonial. Esses indicadores referem-se ao exercício social.  

O Índice de Coeficiente de Eficiência do Capital Intelectual é obtido por meio dos indicadores mais 

representativos de cada área de foco expressos em percentagens, quocientes e índices, cuja média 

aritmética permite colocá-los em uma percentagem única. Esses parâmetros referem-se ao presente 

(em%):  

• Quota de mercado; 

• Índice de Satisfação dos Clientes; 

• Índice de liderança; 

• Índice de Motivação; 

• Índice de investimento em Pesquisa & 

Desenvolvimento / Investimento total; 

• Índice de horas de formação; 

• Desempenho / Objectivo de qualidade; 

• Índice de Antiguidade dos empregados.  

Os autores defendem, no entanto, que o Capital Intelectual  

• deve constar como informação suplementar às demonstrações financeiras;  

• é um capital não-financeiro, e representa a lacuna oculta entre o valor de mercado e o valor 

contabilístico;  

• é um passivo e não um activo.  
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O Capital Intelectual como um passivo intangível gera alguma controvérsia, mas numa análise mais 

atenta à filosofia do Capital Intelectual, verifica-se ser este um tratamento coerente, pois considera-o 

como um empréstimo feito pelos clientes e/ou empregados, segundo uma perspectiva de fonte de 

capital (recursos). 

Edvinsson e Malone (1998) consideram os seguintes indicadores no cálculo do valor absoluto do capital 

Intelectual: 

Clusters Medidas 
Desenvolvimento de novos 
negócios 

Receitas resultantes de novas operações de negócio 
(programas e serviços); 
Investimento no desenvolvimento de novos mercados; 
Investimento no desenvolvimento da indústria; 
Investimento no desenvolvimento de novos canais, 

Investimento em Tecnologias 
de Informação(TI) 

Investimento em TI para vendas, serviço e suporte; 
Investimento em TI para a gestão, 
Alterações ao inventário das TI; 

Desenvolvimento de Clientes Investimento em apoio ao cliente, 
Investimento no serviço aos clientes, 
Investimento em formação dos clientes, 
Gastos com clientes em despesas não-relacionadas com 
produtos; 

Desenvolvimento de 
empregados 

Investimento no desenvolvimento da competência dos 
empregados; 
Investimento em apoio a novos produtos e em formação dos 
empregados; 
Educação só para empregados não exclusivos da empresa; 
Investimento em formação, comunicação e apoio 
exclusivamente para empregados permanentes em “full-
time”; 
Investimento em formação, comunicação e apoio 
exclusivamente para empregados temporários em “full-time”; 
Investimento em formação, comunicação e apoio 
exclusivamente para empregados temporários em “part-time”; 

Parcerias Investimento no desenvolvimento de parcerias/joint-ventures; 
Upgrades para EDI ou sistemas electrónicos de rede no 
sistema; 

Marca e propriedade 
Intelectual 

Investimentos de identificação de marca (logótipo/nome); 
Investimento em novas patentes e copyrights; 

Fonte: (Edvinsson & Malone, 1998)  

 
 
O esquema seguinte evidencia a forma como os autores apresentam a medição e a valorização do 

Capital Intelectual (= Capital Conhecimento), colocando os activos de conhecimento ao mesmo nível dos 

activos financeiros no esquema de valor de mercado da empresa. O capital financeiro respeita aos 

activos tradicionalmente contabilizados no balanço, enquanto que o Capital Intelectual é sinónimo de 

conhecimento, incluindo o capital humano e o capital estrutural. 

 

 

 

 

 

 



Figura 9 - O Capital Intelectual como elemento do Valor de Mercado de uma empresa,  
segundo a Skandia. 

Fonte: (Skandia, 1995)  

 

6. Activos Intangíveis: valorização versus criação de valor 

 
O valor resultante dos activos intangíveis é indirecto. Activos como o conhecimento e as novas 

tecnologias de informação produzem um impacto directo no resultado. As melhorias introduzidas através 

de investimentos em activos intangíveis afectam os resultados financeiros através da cadeia de relações 

de causa-efeito. 

Vejamos as seguintes relações de causa-efeito: 

• investimento na formação dos empregados implica uma melhoria da qualidade dos serviços 

prestados aos clientes; 

• um melhor serviço de qualidade implica uma maior satisfação do cliente; 

• uma maior satisfação do cliente implica um maior grau de fidelidade do cliente; 

• um maior grau de fidelidade do cliente gera maiores margens e resultados superiores. 

Por outro lado, o valor resultante dos activos intangíveis depende do contexto e da estratégia 

organizacional. Este valor não pode ser separado dos processos da organização que transforma os 

intangíveis em resultados financeiros. O Balanço é um mapa linear, classificando cada uma das contas 

activas separadamente. Contudo, o valor criado através dos activos intangíveis não é nem linear nem 

aditivo. 

O valor não reside num activo intangível em especial. Resulta do alinhamento do conjunto desses 

activos intangíveis com a estratégia da empresa. O processo de criação de valor é, sem margem para 

dúvidas, multiplicativo e não aditivo.  

Como cômputo geral, a base para o sucesso das organizações centra-se nas pessoas pois estas 

constituem a fonte de aprendizagem e de inovação.  

A figura que se segue representa o valor actual de uma empresa, realçando a criação e a desagregação 

de valor em duas componentes: 

• Recursos tradicionais, designados por tangíveis; 

• Conhecimento, talento e imaginação, ou seja, recursos intangíveis ou capital intelectual. 

 

Valor de Mercado

Capital Financeiro Capital Intelectual

Capital Humano Capital Estrutural

Capital Cliente Capital Organizacional 

Capital Inovação Capital de Processo



Figura 10– O valor da empresa na economia actual 

 
Fonte: (Bueno, 2001) 

 

7. MODELOS DE VALORIZAÇÃO 

 
O cerne da questão reside em saber como valorizar. Será com base em medidas centradas no custo ou 

no conceito de justo valor? 

Esta dicotomia leva-nos a tecer algumas considerações, reflectidas no quadro seguinte: 
Medidas centradas no custo Medidas centradas no justo valor 

Aplica-se a alguns intangíveis Será aplicável a todos os intangíveis, quando 
se sabe que a maioria dos intangíveis não têm 
mercado? 

No caso de projectos mal sucedidos, por 
exemplo a exploração de poços de petróleo 
(mercado sujeito a diversas flutuações), como 
efectuar o tratamento do seu custo? 

Será este o método mais relevante? 

Como efectuar o tratamento dos custos 
relativos a produtos informáticos (pacotes de 
software)? 

As empresas possuem mecanismos internos 
que permitam a valorização dos intangíveis? 

Fonte: Adaptado de (Morais, 2002) 

 
Para além da Equação Universal de Edvinsson (i x C), destacamos os seguintes modelos de valorização: 

 Diferença Market-to-Book(MTB) 

o O capital Intelectual consiste na diferença entre o valor de Mercado e o seu valor 

resultante dos critérios contabilísticos. 

 

 Calculated Intangible Value – Método NCI 

o O valor de mercado de uma empresa não é só o valor dos activos tangíveis.  
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  “q” de Tobin 

o q = Valor de Mercado / Custo de reposição dos activos 

o Comparação entre o valor de mercado de um activo com o seu custo de reposição, para 

prever as decisões de investimento das empresas.  

 

8. NOVAS MÉTRICAS 

 
Sveiby (1998) propõe três tipos de indicadores, nomeadamente, os de crescimento e inovação, os de 

eficiência e os de estabilidade que se traduzem no Balanço Invisível apresentado de seguida: 

Modelo de K. E. Sveiby 

Balanço Invisível 

 

IInnddiiccaaddoorreess  ddee  eessttrruuttuurraa  
eexxtteerrnnaa  

  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  eessttrruuttuurraa  
iinntteerrnnaa  

  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  
ccoommppeettêênncciiaa  

     
Rendibilidade por cliente, 
crescimento, imagem 
Índice de clientes 
satisfeitos, de clientes 
perdidos, vendas por 
clientes  
Proporção de grandes 
clientes, rácio de clientes 
fiéis, estrutura de 
antiguidade, frequência de 
repetição 
 

 Investimento em novos 
sistemas e métodos, 
investimento em sistemas de 
informação, contribuição dos 
clientes para a estrutura 
interna 
Proporção do pessoal de 
apoio, vendas por pessoal de 
apoio, medidas de valor e 
atitudes 
Idade da organização rotação 
do pessoal e apoio 

 Experiência, nível de 
educação, custo da 
formação, rotação, clientes 
que fomentam as 
competências 
Proporção de profissionais, 
valor acrescentado por 
profissional 
Idade média, antiguidade, 
posição remuneratória 
relativa, rotação de 
profissionais  

Fonte: Morais (2002) 

 

 CONCLUSÃO 

 
Não obstante todas as considerações analisadas anteriormente, ainda que discutíveis, o técnico de 

contas tem revelado o engenho de medir os elementos do Activo, Passivo e Capital Próprio. É, sem 

dúvida, uma profissão sujeita a dilemas e por isso é tão criticada, pois não consegue agradar, nem aos 

conservadores, muito menos aos que desejariam que o balanço reflectisse o valor da entidade na data, 

algo que um potencial comprador consideraria, se quisesse adquiri-la. Quanto mais evoluirmos na 

contabilidade, mais nos afastaremos do custo e mais nos aproximaremos do valor, sem provavelmente, 

nunca atingi-lo.  

O IASB (2000:4-5) alerta que “apesar de continuarem a existir razões fortes para o estabelecimento de 

critérios restritivos que limitem o reconhecimento de intangíveis gerados internamente, torna-se 

necessário encontrar melhores formas de informar os utilizadores dos relatórios financeiros acerca dos 

activos intangíveis [...]  Deveria talvez ser dada atenção a formas suplementares de relato. Previsões 

directas dos cash flows futuros, avaliações por peritos independentes com ou sem informação estatística 

acerca das actividades e comentários qualitativos dos gestores poderão proporcionar informação útil que 

complemente a do balanço. Sem o desenvolvimento de tais aproximações, a contabilidade pode 



enfrentar uma perda séria de credibilidade à medida que os activos intangíveis se tornam mais e mais 

importantes”. 

Assistimos a uma discrepância entre o valor contabilístico da empresa e o seu valor de mercado, o que 

tem implicado uma perda de relevância do relato financeiro nesta matéria não correspondendo ao 

requisito de utilidade que se pretende obter da informação. Urge encontrar novas métricas e novas 

formas de reconhecimento dos activos intangíveis. É importante não esquecer que em empresas de 

novas tecnologias de informação os intangíveis são fulcrais para a criação de valor e constitui uma das 

suas componentes mais significativas. 
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