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RREESSUUMMOO  
 
          A evidenciação, medição e mensuração do Capital Intelectual das organizações é 
objeto de procura constante pela Contabilidade, que deverá através do Balanço 
Intelectual, fornecer instrumento capaz de disponibilizar mecanismos que permitam ao 
investidor a interpretação de forma clara, simples e objetiva do real valor das 
organizações. O profissional contábil precisa estar atento as mudanças, adaptando-se e 
preparando-se para o futuro, pois não são mais meros registradores dos fatos que afetam 
o patrimônio das entidades, mas transmissores e intérpretes da sua realidade patrimonial. 
São questionamentos “Intangíveis” que o tempo e as experiências mostrarão quais os 
procedimentos contábeis a serem adotados e mostram que a Contabilidade e seus 
pesquisadores e profissionais devem estar sempre atentos às rupturas sociais e 
tecnológicas. A utilização dos modelos acadêmicos de mensuração do Capital Intelectual 
devem ser aplicados às organizações e, em nosso trabalho sugerimos a utilização da 
Metodologia DEQ® – Decisão, Exceção, Quantificação, como ferramenta para 
identificação dos Fatores Críticos de Sucesso – FCS’s que levarão ao sucesso da 
implantação do modelo escolhido e os Pontos de Falha – SPOF’s impeditivos ao sucesso 
que deverão ser identificados e suplantados para o sucesso final da mensuração do 
Capital intelectual das organizações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 

“A empresa moderna, como a arte moderna, acabou. Mas o pós-moderno das corporações 
é diferente. As empresas talvez pareçam as mesmas para os observadores externos – os 
mesmos logotipos de alumínio escovado na parede junto à porta, as mesmas flores sobre a 
mesa da recepcionista – mas por trás da fachada, tudo é diferente. Não se pode operá-las 
empurrando as mesmas alavancas e girando os mesmos discos. Elas não estão mais 
conectadas às velhas máquinas”. 
 

Stewart (2002, p. 351) 
 
          O avanço das civilizações nos legou diversos instrumentos e métodos, que vêm 
sendo difundidos, utilizados e aprimorados pelas mais diversas vertentes do ramo do 
conhecimento contábil. 
 
          A alta tecnologia dos dias de hoje, com seus equipamentos digitais; as facilidades 
dos meios de comunicação; a globalização da economia e a conseqüente queda das 
barreiras físicas dos mercados, são fatores desafiadores que se interpõem à 
Contabilidade e seus pesquisadores e profissionais, na tarefa de disponibilizar de forma 
sistêmica os registros das variações econômico-financeiras das entidades. 
 
          A Contabilidade como causa e efeito do desenvolvimento econômico, acompanha 
todas as evoluções da Tecnologia da Informação em sua sistematização, andando par e 
passo com as evoluções sociais e tecnológicas. 
 
          As entidades de hoje, vivem, se incorporam, com a agregação do Recurso Humano 
como elemento dominante junto aos processos de Logística, Finanças, Vendas, 
Tecnologia da Informação, fatores cruciais ao crescimento das entidades. 
 
          Atualmente, a visão ainda é reduzida em relação a esse ativo incorpóreo, existente, 
que não está explícito nos instrumentos de evidenciação e análise, disponibilizados aos 
usuários das informações contábeis. 
 
          A Nova Economia do século XXI, sem dúvida alguma a matéria-prima mais 
importante e a que efetivamente gerará Receitas presentes e futuras, para as 
organizações, é o Ativo mais valioso existente, seu Capital Intelectual. 
 
          As Organizações do Conhecimento terão como fator crítico de sucesso para correta 
administração do Conhecimento, gerado e armazenado pelo Recurso Humano que 
utilizará as Estruturas Interna e Externa existentes: 
 

“A maximização do Capital Estrutural e Capital Relacional”. 
 
          Esse ativo intangível está sendo descoberto pelas entidades, pois o Recurso 
Humano torna-se mais importante que o Recurso Financeiro em algumas atividades 
produtivas, pois sempre irá agregar valores a curto e longo prazo. 
 
          A Sociedade como a conhecemos hoje, permite que alguns de nossos sonhos 
possam ser considerados realidade, pois a “Era do Conhecimento”, após as Eras Agrícola 
e Industrial, nos possibilita um melhor controle de nossas vidas, principalmente pelas 
facilidades que nos cercam e propiciam que o Conhecimento seja difundido e aproveitado 
em nosso próprio benefício. 
 
          A Tecnologia da Informação permitiu que as barreiras físicas fossem quebradas, a 
globalização é um fato, tendo as entidades o Recurso Humano como fator chave de 
sucesso, independente da tecnologia existente. 
 



          O crescimento da Sociedade do Conhecimento, os investimentos de capital, na 
forma de educação e treinamento contínuo, está levando a uma nova consciência no 
tratamento dos empreendimentos. Começa-se a perceber a vantagem competitiva que o 
Recurso Humano agrega no processo produtivo. Despesas não são mais despesas, são 
investimentos quando se trata de treinamento e desenvolvimento. 
 
          A mensuração dos ativos estava intrinsecamente ligada a existência de 
propriedade, e a potencialidade de gerar benefícios futuros ao empreendimento, porém, a 
economia como se apresenta nos dias de hoje, faz com que se atente a outros fatores 
anteriormente não identificáveis para a mensuração dos mesmos. 
 
 
 
11..  AA  EERRAA  DDOO  CCAAPPIITTAALL  IINNTTEELLEECCTTUUAALL::  AATTIIVVOO  IINNTTAANNGGÍÍVVEELL  QQUUEE  AAGGRREEGGAA  
VVAALLOORR  AAOOSS  EEMMPPRREEEENNDDIIMMEENNTTOOSS  
 

“No século XXI cada um de nós será um negócio”. 
 

Gil (2000, p. 25) 
 
          A Era do Capital Intelectual, Ativo Intangível que representa o diferencial entre o 
valor contábil das entidades e seu real valor de mercado é o grande desafio para a 
Contabilidade: encontrar formas de mensurar esse valor agregado. Evidenciando o que 
os gestores dos empreendimentos e os investidores precisam conhecer. 
 
          E, principalmente, a Contabilidade deve criar e desenvolver técnicas que permitam 
que esse Capital seja espelhado de forma clara, simples e objetiva. 
 
          Uma sociedade só é forte quando as pessoas que a compõem são eficientes e 
capazes. Isso também se aplica às organizações. Funcionários (Recurso Humano) 
atuantes, participativos e motivados, agregam valor, refletindo resultados às suas 
ingerências. 
 
          Segundo as considerações de Gil (2000, p. 23-24) quanto ao ambiente empresarial 
desse novo século: 
 

“Quatro vertentes são tendências do ambiente de negócios da primeira 
década do século XXI: 
 
1. rápida transformação da “pessoa física isolada” em “profissional-

negócio”; 
2. supremacia do “profissional-negócio” em relação à “pessoa física 

isolada” diante do mercado de trabalho; 
3. transformação das pessoas físicas regidas por contratos de trabalho 

sob regulamentação governamental (legislação trabalhista) integrantes 
de pessoas jurídicas básicas ou parceiras em “profissionais-negócio”. 
Esses “profissionais-negócio” trabalharão segundo contratos de 
prestação de serviços lavrados com outras pessoas jurídicas ou ainda, 
como integrantes das pessoas jurídicas básicas ou parceiras; 

4. realce dos contratos lavrados entre pessoas jurídicas de natureza 
“básicas”, “parceiras”, “profissional-negócio” (atuando de forma isolada 
ou em associação com outros “profissional-negócio”), como foco 
relevante da qualidade e da segurança dos negócios”. 

 
          Devendo a preparação cultural e acadêmica desses profissionais abranger: 
 



 Capacidade para lidar com o risco e as oportunidades profissionais em 
um mercado de trabalho em constante mudança; 

 Consciência da necessidade da busca constante de novo perfil 
profissional com absorção de conhecimento pioneiros com foco nas 
tendências do mercado de trabalho de sorte que cada profissional 
mantenha-se como um produto necessário à linha de negócios da 
pessoa jurídica expandida. 

 
          A seguir apresenta-se diagrama em que Gil (2000, p. 26) destaca o perfil que o 
“profissional-negócio” desse novo século deverá possuir: 
 

PERFIL DO CAPITAL INTELECTUAL DO “PROFISSIONAL-NEGÓCIO” 
 

Fonte: Gil (2000, p. 26) 
 
          O diagrama realça o inter-relacionamento entre o Conhecimento (Capital 
Intelectual) do “profissional-negócio”, que permitirá a participação em igualdade de 
condições, com força e competência para diálogos/embates vitoriosos inter e intrapessoa 
jurídica expandida. A utilização dos vetores “comercialização”, “produção” e 
“administrativo, contábil, financeiro”, e as habilidades em: 
 

 GESTÃO: com tecnologia para enfrentar incertezas; realizar apostas; 
dimensionar riscos; tomar decisões no horizonte “presente/futuro”; 

 QUALIDADE: para agregar valor com foco em continuidade operacional de 
processos, ou produtos das linhas de negócios; 

 SEGURANÇA: em termos físicos; lógicos; ambiental; ocupacional; 
confidencialidade; 

 AUDITORIA: em seus subconjuntos – contábil-financeiro, da qualidade, 
operacional, da gestão, de informática, dos negócios; 

 INFORMÁTICA: no ambiente de informática (sistemas aplicativos, 
plataformas de informática; terceiros prestadores de serviços de 
informática; parceiros em e-business). 

 
          No mundo globalizado desse novo século - onde diversificação, velocidade, volume 
são os pressupostos -, está em crescimento o direcionamento do lucro ou superávit 
financeiro para aprendizado, pesquisas, novos produtos, melhoria continuada. 
 
          Muitos são os elementos que agregam valor as entidades; alguns intangíveis que 
são, tornam-se um desafio aos acadêmicos e aos profissionais contábeis, na busca para 
medir e mensurar seu real valor no processo produtivo das entidades. 
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“CAPITAL “CAPITAL 
INTELECTUAL”INTELECTUAL”

“PROFISSIONAL“PROFISSIONAL--
NEGÓCIO”NEGÓCIO”



          No meio empresarial, muito se tem falado sobre a importância das pessoas nas 
organizações. É comum o pensamento de que seres humanos não devem ser tratados 
como despesa. No mínimo, devem ser vistos como ativos da empresa. No entanto, este 
ativo produz a partir de movimentos intangíveis - o pensamento, o raciocínio, a síntese e 
análise, e assim torna-se difícil contabilizar, dimensionar potenciais e "dar uma face 
econômica/financeira" ao Recurso Humano. 
 
          Até agora, o que se sabe é que o Conhecimento é um fator decisivo no ambiente 
empresarial. Mas, aí vêm os questionamentos: 
 

 O que é Conhecimento? 
 Quais são e quantos são os tipos de Conhecimento? 
 Como valorizar mais "um tipo" do que outro? 
 Como, de fato, lançar a variável na Contabilidade das entidades? 

 
          Ainda que não seja o tema deste trabalho nos aprofundarmos no que seja 
conhecimento, mas o valor que se agrega aos empreendimentos e sua mensuração, 
quantos tipos existem e quais são, pode-se conceituá-lo dizendo que: 
 

Conhecimento é uma maneira de tornar útil o esforço de pensar. Desta maneira 
o conhecimento tanto pode ser utilizado para transformar o mundo num lugar 
em que se viva bem como para outros fins. 

 
          Em termos operacionais temos que a partir da coleta e tratamento – com uso de 
ferramenta de análise – das informações, geramos conhecimento para tomada de 
decisão: INFORMAÇÕES / ANÁLISE / CONHECIMENTO / DECISÃO. 
 
          Também, cabe ressaltar a dificuldade de nos imaginar com o poder de indicar um 
conhecimento mais "valioso" do que outros. No consenso dos cientistas, o conjunto de 
conhecimentos consolidado cria a intuição e facilita a criatividade. 
 
          Não importa em que situação a entidade se encontre, a ascensão do Capital 
Intelectual é inevitável e, provavelmente, veio com a intenção de alterar a tradicional 
concepção de Ativos Humanos nas empresas. O que as “Ciências Contábeis", através de 
seus estudiosos e profissionais tem feito a respeito com a intenção de valorar e 
evidenciar estes valores nos Balanços Patrimoniais das entidades? 
 
          Primeiro se diz, que os seres humanos em atuação nas entidades precisam ser 
tratados como ativos. Mas, como identificar e mensurar esses Ativos, Intangíveis e sem 
substância, diferentemente dos tradicionais Ativos Tangíveis, palpáveis, fisicamente 
identificáveis e facilmente valorados? 
 
          As entidades devem tomar medidas para que o conhecimento flua melhor dentro 
delas, sendo fundamental a promoção de uma melhora nas comunicações externas, 
treinamento motivacional e atitudial com o intuito de combater a cultura de autoridade, 
buscando um clima de participação e envolvimento de todos, buscar o intercâmbio de 
informações interdepartamental (trabalho em equipe). 
 
          Levando em conta tais conceitos, poderíamos dizer que o Capital Intelectual seria 
um certo conjunto de valores, seja de capital, um ativo ou um recurso, uma vez que 
ambos se acham ocultos e todos tendem a agregarem valores reais a organização. 
 
          Entre os muitos obstáculos que devem ser superados pela classe contábil, na sua 
busca de mensuração do Capital Intelectual, destacam-se algumas características 



particularíssimas desse ativo, que figuram entre as mais difíceis de se mensurar, 
especialmente pela sua volatilidade: 
 

 Intangibilidade – não tem existência física; 
 Inconstante - não existe garantia da sua permanência na empresa; 
 Recurso Ilimitado – único ativo que aumenta com o uso. Idéias 

geram novas idéias, o reconhecimento compartilhado permanece 
com o doador e ao mesmo tempo enriquece o recebedor; 

 Difícil Identificação – onde encontrá-los? Quem os possui? Quais 
os responsáveis por sua gestão? 

 Diversidade de Formas - conhecimento, pesquisa, relatórios, 
livros, modelos, métodos. 

 
          Devemos, porém, nos ater as características dos valores que se quer mensurar, ou 
seja, no Capital Humano: que é a soma do conhecimento tácito da entidade e; no Capital 
Estrutural: que é a soma do conhecimento explícito da entidade. 
 
          Conforme nos colocam Davenport & Prusak (1999, p. 173): 
 

“(...) existe um mundo real da gestão do conhecimento – um mundo de 
orçamentos, prazos, política de escritório e liderança organizacional”. 

 
          O desafio que se antepõe à classe contábil, limitada as Demonstrações Contábeis 
tradicionais, será o de introduzir parâmetros para evidenciar, medir e mensurar o 
verdadeiro valor do conhecimento (Capital Intelectual), em virtude das normas e 
legislação limitantes ao processo. 
 
 
 
22..  GGEESSTTÃÃOO  PPOORR  EEXXCCEEÇÇÃÃOO  QQUUAANNTTIIFFIICCAADDAA  NNAA  MMEENNSSUURRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCAAPPIITTAALL  IINNTTEELLEECCTTUUAALL  DDOOSS  EEMMPPRREEEENNDDIIMMEENNTTOOSS  ––  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEEQQ®®11  
––  DDEECCIISSÃÃOO,,  EEXXCCEEÇÇÃÃOO,,  QQUUAANNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
 

“Os atributos humanos permitem o conhecimento, orientando-o em todos os sentidos da 
utilidade. Os princípios da contabilidade e o seu método concorrem, eficientemente, ao 
desenvolvimento da inteligência das coisas, investigando em qualquer terreno, auxiliando a 
memória e propiciando o relato de coisas e fatos observados. (...) Sendo o raciocínio 
indutivo e dedutivo, a contabilidade, por suas funções, proporciona a análise e a síntese do 
conhecimento”. 
 

D’ Áuria (1949, p. 357) 
 
          Como os problemas que se enfrentam para a padronização das Normas Contábeis 
Internacionais, também problemas surgirão na padronização de um modelo que evidencie 
e mensure o Capital Intelectual das entidades, porém, o quadro sócio-econômico atual é 
uma oportunidade inequívoca para a Contabilidade, mais uma vez, consolidar sua 
imagem como ciência social que é. 
 
          Os tradicionais modelos contábeis, no que concerne aos parâmetros de avaliação 
do Patrimônio, objeto fim das avaliações, estudos e considerações da Contabilidade, 
requerem uma suplementação de informações, vista que um novo valor está 
influenciando diretamente o valor real das entidades, ou seja, o valor humano das 
organizações, conhecido como seu Capital Intelectual. 
 

                                                           
1 DEQ® é marca registrada de GGT – Gil Tecnologia – São Paulo -SP – Brasil. 



          Como bem coloca Edvinsson (1998, p. 152), quando menciona o reconhecimento 
de uma padronização para a mensuração do Capital Intelectual, pelas entidades 
regulamentadoras dos Estados Unidos da América e da União Européia: 
 

“Parte desse reconhecimento origina-se da compreensão que o atual 
modelo contábil é inadequado para a economia moderna. As novas 
ferramentas devem ser desenvolvidas para ampliar o alcance desse 
modelo. E que as medições de Capital Intelectual são, em última instância, 
a respeito de indicadores não-financeiros que conduzem (e, assim, 
impactam) os resultados financeiros”. 

 
          O ambiente que as organizações e seus executivos estão encontrando no limiar 
desse novo século, a nível interno e externo de relacionamentos. A complexidade do 
ambiente de negócios é uma realidade incontestável. As dificuldades multiplicam-se, 
novas abordagens para gestão e para o exercício do processo de tomada de decisão são 
necessárias. As complexidades tecnológicas quanto à tomada de decisão no ambiente 
dos negócios, estabelece os principais pressupostos de consumo por executivos e 
profissionais especializados na gestão das organizações atuais. 
 
          Esse ambiente deve ser analisado sob a ótica de identificação dos Fatores Críticos 
de Sucesso – FCS’s e os Pontos de Falhas – SPOF’s, inerentes ao processo de 
mensuração dos valores ocultos envolvidos nos empreendimentos, explanado no 
diagrama em que Gil (2000, p. 34) revisa o binômio “processos”, ou “produtos” no ciclo de 
vida dos negócios diante das tarefas do horizonte “passado/presente/futuro” segundo os 
níveis organizacionais: 
 

HORIZONTE PASSADO/PRESENTE/FUTURO 

Fonte: Gil (2000, p. 34) 
 
          A Metodologia DEQ® – Decisão; Exceção; Quantificação, desenvolvida em 1997, 
tem como objetivo a tomada de decisão pelo gestor segundo processo / produto de 
gestão norteado por Desempenho e Falha do Negócio. A Metodologia DEQ® está 
baseada na idéia de escolha com prioridade para adoção das ações de otimização e 
medidas de proteção necessárias ao bom andamento do negócio. Adota o critério de 
identificação de Pontos de Falhas, que identifica como “SPOF’s”, aplicando medidas 
preventivas, detectivas e corretivas para manutenção da estabilidade dos Fatores Críticos 
de Sucesso – FCS’s, ou seja, além de elencar indicadores de desempenho (ID’s) e 
realizar o acompanhamento de sua evolução, seu modelo identifica possíveis Pontos de 
Falhas – SPOF’s agressivos e impeditivos do sucesso dos processos e direciona para 
isso os recursos Humanos, Tecnológicos e Financeiros. 
 

TOMADA DE DECISÃOTOMADA DE DECISÃO
AMBIENTE DA SOCIEDADEAMBIENTE DA SOCIEDADE

SÉCULO XXISÉCULO XXI

FCS’s FCS’s –– FATORES CRÍTICOS DE SUCESSOFATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
SPOF’s SPOF’s –– PONTOS DE FALHAPONTOS DE FALHA

GESTÃO DEQ GESTÃO DEQ ––
EXCEÇÃO, EXCEÇÃO, 
DECISÃO, DECISÃO, 

QUANTIFICAÇÃOQUANTIFICAÇÃO

TRATAMENTOTRATAMENTO
DASDAS

EXCEÇÕESEXCEÇÕES



          A sustentação da Metodologia DEQ® está intrinsecamente ligada ao binômio FCS – 
SPOF, ou seja, Fatores Críticos de Sucesso e Pontos de Falha que devem ser objeto de 
atenção, análise e ações preventivas para que se atinjam objetivos e metas planejadas 
no projeto em análise/andamento e, a idéia é a utilização dessa metodologia para 
identificação e as respectivas ações a serem implementadas sobre as falhas nos 
indicadores elencados quando da adoção de modelo de mensuração do Capital 
Intelectual. 
 
          As informações contidas em um relatório de Capital Intelectual são importantes 
para os usuários internos e externos da Contabilidade das entidades, pois identifica seu 
potencial na organização do presente, além, de sua capacidade de gerar benefícios, 
agregando valor, no curto e no longo prazo – visão do futuro. 
 
          A necessidade de remodelação das Demonstrações Contábeis tradicionais é, 
indubitavelmente, resultante da demanda de informações prevalecentes, e da relação 
cada vez mais distante entre os valores contábeis e de mercado das entidades. 
 
          Centra-se esse diferencial no Capital Humano ou Intelectual e, o desafio que se 
antepõe a toda classe contábil, a mensuração desse ativo extremamente volúvel e 
intangível. 
 
          E fica clara a necessidade que o mercado/investidores têm de informações 
contábeis mais precisas e consistentes, muito bem colocado por Stewart (2002, p. 403), 
que de maneira singela assim descreve: 
 

“Um dos argumentos é que a mensuração dos intangíveis é imprecisa e 
subjetiva. “Despautério”, é a resposta polida. Vê-se muita tolice nos 
métodos aparentemente objetivos de avaliação de ativos fixos. A 
humanidade, o que inclui contadores, vive e convive bem com números 
equivocados ou de uma imprecisão sem sentido”. 

 
          E a quem interessa a mensuração do Capital Intelectual das entidades e a 
formatação de um Balanço Intelectual como ferramenta auxiliar no processo de gestão e 
para a tomada de decisão? 
 
          Segundo Arnosti (2003, p. 164-165) os interesses são múltiplos: 
 

 “A Contabilidade: que possuirá finalmente uma ferramenta que lhe 
permita incluir nas Demonstrações Contábeis os reais valores das 
organizações; 

 O Mundo Empresarial: dentro da perspectiva interna permitirá oferecer 
aos gestores informações relevantes e, dentro da perspectiva externa 
facilitará as informações aos interesses de terceiros, sobre o real valor das 
organizações. Apesar de não obstante, os requisitos e períodos de 
maturação e utilização das informações requeridas por ambas as 
perspectivas serem distintas; 

 A Administração Pública: permitirá aumentar a sua participação no 
recolhimento dos impostos e tributos incidentes sobre o acréscimo do Ativo 
Contábil das organizações; 

 Os Investidores: permitirá aos mesmos analisar as reais possibilidades 
dos empreendimentos analisados, frente aos fatores ou agentes 
explicitados e que permitam mostrar as reais condições de geração de 
resultados futuros; 



 O Mundo Acadêmico: que estará provando que a mensuração dos Ativos 
Intangíveis é possível e, efetivamente útil, na análise do real valor as 
organizações. 

 
A importância das informações geradas pelo modelo em análise irá variar 
para cada um dos agentes elencados, de acordo com a necessidade em 
cada momento de sua utilização, e dependendo do caso, dos valores 
envolvidos nas transações”. 

 
 
 
33..  OO  BBAALLAANNÇÇOO  IINNTTEELLEECCTTUUAALL  CCOOMMOO  FFEERRRRAAMMEENNTTAA  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  

 
“Adoro experimentos tolos. Sempre faço esse tipo de experimentos". 

 
Charles Darwin apud Stewart (1998, p. 199) 

 
          A avaliação da aquisição e do uso dos ativos intangíveis desperta grande interesse 
e muito ceticismo. Até quem condena a inadequação da Contabilidade praticada 
usualmente, preocupa-se com medidas não comprovadas, subjetivas e não-financeiras 
dos Relatórios Anuais das organizações. 
 
          Sobre a importância das informações não-financeiras (Capital Intelectual) atreladas 
aos dados financeiros dos relatórios contábeis tradicionais, Stewart (1998, p. 199) assim 
se posiciona: 
 

"Contudo, se misturar medidas de capital intelectual com dados financeiros 
seria uma abordagem incorreta, um erro ainda maior seria não usá-las. O 
capital intelectual depende definitivamente de se encontrar alternativas 
rigorosas de acompanhá-lo, correlacionadas a resultados financeiros. Os 
dados que desejamos deveriam, em primeiro lugar, permitir que a gerência 
avaliasse o desempenho a cada ano - medisse o progresso em direção às 
metas - e, em segundo lugar e ainda mais difícil, permitir comparação entre 
empresas". 

 
          A avaliação de ativos intangíveis (conhecimento) ainda é muito imprecisa, diversos 
são os fatores de influência sobre eles, apesar da avaliação de bens tangíveis também 
sofrer o problema da subjetividade, pois a avaliação depende efetivamente de 
interpretação do "avaliador". 
 
          A subjetividade está no fato do valor de um bem ser efetivamente estabelecido pelo 
comprador, não pelo vendedor, seguindo-se a máxima de que: uma coisa vale o que 
alguém está disposto a pagar por ela. 
 
          Na adoção de um modelo de mensuração do Capital Intelectual, 
independentemente se o de Edvinsson, Sveiby, Brooking, Intelect, deve-se primeiramente 
atentar aos aspectos que levarão aos elementos a serem elencados e acompanhados na 
tentativa de se mensurar os Intangíveis dos empreendimentos: 
 

BLOCOS: os Ativos Intangíveis se agrupam em blocos de acordo com 
suas características universais, componentes que são do Capital 
Intelectual, e são dos seguintes tipos: Capital Humano; Capital Estrutural e 
Capital Relacional; 
ELEMENTOS: cada empresa, em função de sua estratégia e de seus 
fatores críticos de sucesso, selecionará os elementos ou Ativos Intangíveis 
mais relevantes e que serão objeto de evidenciação e mensuração; 



INDICADORES: os indicadores serão a forma de medição/evolução dos 
elementos em cada um dos blocos com suas características próprias e a 
definição dos indicadores deve ajustar-se a cada organização e suas 
peculiaridades. 
Os indicadores para serem eficazes devem possuir as seguintes 
propriedades: 
 

o SIMPLES: de cálculo imediato e utilizando poucos recursos na sua 
elaboração; 

o ESPECÍFICOS: a especificidade incrementa a utilidade do 
indicador; 

o MEDÍVEIS: devem se expressar em números e permitir 
comparação; 

o REPRESENTATIVOS: devem refletir o que se pretende medir; 
o INDEPENDENTES: não deve existir correlação entre eles; 
o POSITIVOS: sua descrição será mais forte, ensejando a utilidade e 

representatividade; 
o LIMITADOS EM NÚMERO: os indicadores para serem eficazes 

devem ser limitados em números, para que não se tornem mais uns 
amontoados de informações nas estruturas administrativas das 
organizações. 

 
          O diagrama apresentado a seguir sintetiza as etapas que devem ser seguidas para 
o sucesso de implantação de Modelo de evidenciação, medição e mensuração do Capital 
Intelectual, com a definição da Estratégia, conceituação dos Elementos, determinação 
dos Indicadores e seleção dos mais relevantes, para que as informações geradas não se 
percam no emaranhado das tantas outras informações estratégicas, táticas e 
operacionais, geradas pelo processo de gestão das organizações: 
 

ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE MENSURAÇÃO DO CAPITAL 
INTELECTUAL 

 

 
          Cumpridas as etapas mencionadas anteriormente, pode-se considerar implantado o 
Modelo, gerando o produto esperado ou passível de utilização no processo de gestão das 
organizações. 
 
          Porém, para o sucesso da implantação de qualquer modelo de mensuração do 
Capital intelectual, deve-se atentar aos Fatores Críticos de Sucesso – FCS’s a serem 
alcançados (mensuração) e os Pontos de Falhas – SPOF’s que deverão ser identificados 
e suplantados. Para isso deverá ser utilizada a Metodologia DEQ® – Decisão, Exceção, 
Quantificação, que o diagrama a seguir exemplifica em suas ações: 
 
 

ESTRATÉGIA / ESTRATÉGIA / 
FATORES FATORES 

CRÍTICOS DE CRÍTICOS DE 
SUCESSOSUCESSO

ELEMENTOSELEMENTOS

INDICADORES INDICADORES 
DE DE 

DESEMPENHO DESEMPENHO 
E DE FALHAE DE FALHA

SELEÇÃO DE SELEÇÃO DE 
INDICADORES INDICADORES 
RELEVANTESRELEVANTES



APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DEQ® 

 
          Na Metodologia DEQ® são as seguintes fases a serem observadas na implantação 
do modelo de mensuração do Capital intelectual dos empreendimentos: 
 

 
          Serão os seguintes procedimentos e ações a serem implementadas no processo de 
análise para implantação de modelo de mensuração do Capital Intelectual, de acordo 
com as fases da Metodologia DEQ®: 
 
 

FORMA DE COLETA MÉTRICA 
 
FCS: ADOÇÃO DE MODELO DE MENSURAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL 
 
SPOF 1: Cultura Conservadora dos Contadores 
 
SPOF 2: Dificuldade de Aprendizado. 
 

CENÁRIO ATUALCENÁRIO ATUAL

DEMONSTRAÇÕES DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS CONTÁBEIS 

TRADICIONAISTRADICIONAIS

VALORES VALORES 
HISTÓRICOSHISTÓRICOS

CC
EE
NN
ÁÁ
RR
II
OO

FF
UU
TT
UU
RR
OO

INTANGÍVEIS INTANGÍVEIS 
IDENTIFICADOSIDENTIFICADOS

MENSURAÇÃO MENSURAÇÃO 
POSSÍVELPOSSÍVEL

PROJETO DE PROJETO DE 
MUDANÇAMUDANÇA

IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 
DOS FATORES DOS FATORES 
CRÍTICOS DE CRÍTICOS DE 

SUCESSO SUCESSO –– FCS’sFCS’s

AÇÕES DE AÇÕES DE 
CORREÇÃOCORREÇÃO

IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 
DOS PONTOS DE DOS PONTOS DE 
FALHA FALHA –– SPOF’s SPOF’s 

INDICADORES INDICADORES 
MONITORADOSMONITORADOS

FCS 
ADOÇÃO DE MODELO DE MENSURAÇÃO

DO CAPITAL INTELECTUAL

SPOF 1.1
CULTURA CONSERVADORA 

DOS CONTADORES
Recursos: Humano/Tecnológico

Perda Financeira / Falha na Gestão

SPOF 1.2
DIFICULDADE DE APRENDIZADO 
Recursos: Humano/Tecnológico

Profissão Limitada

CAUSA
Falta de Reciclagem  

Insegurança  
Desinteresse 

EFEITO
Perda de Mercado
Obsolescência

Insucesso

CAUSA
Nova Lógica de 

Raciocínio /
Abordagem  

EFEITO
Abandono da

Informação Contábil
no Processo de Gestão

( ID / FCS ) Não envolver a área contábil e seus profissionais
Multiplicadores - Perspectiva de Sucesso (94%)

Quantidade de Empregados Atuantes = 34
Quantidade de Empregados Envolvidos  36

( IF / SPOF ) EMPREGADOS COM PODER DE MANDO 
ENVOLVIDOS NO PROCESSO (89%)

( IF / SPOF ) EMPREGADOS CONTADORES 
ENVOLVIDOS NO PROCESSO (55%)

Quant. de empregados Contadores
acionados pela chefia  =  16

Quant. de Empregados de Cada Grupo      18

Quant. de Empregados Contadores
Envolvidos no Processo =  10
Quant. dos Grupos de Empregados             18

Quant. de empregados Contadores
acionados pela chefia  =  16

Quant. de Empregados de Cada Grupo      18

Quant. de Empregados Contadores
Envolvidos no Processo =  10
Quant. dos Grupos de Empregados             18

e Desgaste de 
Imagem



ANÁLISE DOS 5W2H e CAUSAS / EFEITOS 
 
FCS: Adoção de Modelo de Mensuração do Capital intelectual. 
 
SPOF 1.1: Cultura Conservadora dos Contadores. 
 

QUESTÕES 5W/2H 
 
(1) Quais os responsáveis pela identificação do modelo de mensuração a ser implantado? 
(2) Quais as competências necessárias dos profissionais envolvidos? 
(3) Quais os Intangíveis a serem objeto de mensuração? 
(4) Quais os indicadores a serem utilizados no processo de mensuração? 
(5) Quais os acompanhamentos dos Indicadores e a periodicidade? 
 

CAUSAS E EFEITOS 
 
  Causas: Falta de Reciclagem; Insegurança; Desinteresse. 
  Efeitos: Perda de Mercado; Obsolescência; Insucesso. 
 
SPOF 1.2: Dificuldade de Aprendizado. 
 

QUESTÕES 5W/2H 
 
(1) Como estimular os profissionais contábeis a se reciclarem constantemente? 
(2) Como evidenciar a importância dessa nova demonstração contábil (Balanço 
Intelectual) para alavancar os profissionais contábeis? 
(3) Como estimular os profissionais a acabar com a inoperância diante do novo? 
(4) Como evidenciar a importância da demonstração do real valor das entidades? 
(5) Como demonstrar a importância do profissional contábil no processo de gestão? 
 

CAUSAS E EFEITOS 
 
  Causas: Nova Lógica de Raciocínio / Abordagem. 
  Efeitos: Abandono da Informação Contábil no Processo de Gestão,  
      Desgaste de Imagem, Inoperância. 
 
          Na implantação do modelo de mensuração do Capital intelectual, a Metodologia 
DEQ® requer que sejam tomadas ações de otimização na suplantação dos Pontos de 
Falhas, que seriam fatores restritivos ao sucesso para a adoção e utilização do modelo 
escolhido. 
 
          Aplicar a visão DEQ® -- Decisão; Exceção; Quantificação -- via abordagem 
integrada de desempenho e falhas organizacionais e com impacto em processos de 
tomada de decisão que contribuam para: 
 

• Obter maior receita do negócio em cenários organizacionais 
futuros; 

• Prever intensidade do retorno do investimento desejado; 
• Cumprir orçamento estipulado; 
• Alcançar custo padrão almejado. 

 
          Outro fator que deve ser destacado é pela adoção de indicadores não-financeiros 
e, pela conceituação de Sveiby (1998, p. 186) é claro o motivo por não se optar por 



medidas financeiras, quando se definem indicadores para medição e mensuração do 
Capital Intelectual das organizações: 
 

“É tentadora a intenção de criar um sistema de avaliação equivalente à 
contabilidade da partida dobrada tendo o dinheiro como denominador 
comum. É uma estrutura consagrada com definições e padrões e, por isso, 
representativa do consenso geral. Mas essa é exatamente a razão pela 
qual devemos eliminá-la. Se avaliarmos o novo com as ferramentas do 
antigo, não teremos como perceber o novo”. (grifo nosso). 

 
          Porém, um fator que deve ser sempre considerado é que os fluxos de 
conhecimento e os ativos intangíveis não são elementos financeiros, mas medidas 
financeiras e não-financeiras são sempre exigidas para sua construção ou manutenção. 
 
          Independente do grau de desenvolvimento dos países e seus mercados, pela 
complexidade da economia globalizada de nossos dias, torna-se extremamente relevante 
o valor dos intangíveis, ou o que convencionamos como Capital Intelectual para o 
sucesso das organizações, sendo fundamental a disponibilização de informações para 
análise dos empreendimentos. 
 
          Muito bem coloca Stewart (2002, p. 460) quanto à representatividade da 
mensuração do Capital Intelectual, dentro desse contexto de globalização: 
 

“Às vezes escuto que o capital intelectual é relevante apenas em 
economias avançadas. A noção é tão equivocada quanto a suposição de 
que o capital intelectual é importante apenas em empresas de alta 
tecnologia – na verdade, ela é perigosamente errônea. A dança dos 
mercados mundiais – inclusive a crise financeira da Ásia, em 1997, e o 
colapso das pontocom, três anos depois – é de fato uma manifestação da 
importância da Economia do Conhecimento”. 

 
          A importância da geração e utilização do Balanço Intelectual das organizações no 
processo de gestão fica patente nas declarações de Edvinsson (1998, p. 150), quando 
menciona a adoção dessa demonstração e os agentes envolvidos no processo: 
 

“A reação à apresentação provavelmente irá variar de acordo com a 
profissão do leitor. O executivo de alto escalão pode muito bem reagir 
afirmando que seria ótimo conseguir todas estas informações; mas será 
que desejamos realmente compartilhá-las com a concorrência? Em 
especial naquelas áreas em que realmente nos saímos mal. Não importa o 
que você diga a respeito do velho balanço patrimonial, ele oculta muito dos 
erros. (...) O contador provavelmente estará se sentido mais que um pouco 
ambivalente. Por um lado, esse novo modelo de CI é uma ameaça 
evidente a tudo que ele levou anos aprendendo e aperfeiçoando. Ao 
mesmo tempo, representa uma nova e extraordinária oportunidade de 
restaurar a relevância perdida da profissão, que está em declínio no 
momento”. 

 
          Esta é a posição que os profissionais contábeis devem assumir, a de agentes 
responsáveis pela compilação, processamento e formatação das informações que 
comporão os Balanços Intelectuais das organizações. 
 
          E a reação dos Contadores deve ser imediata e coesa, pois nossa profissão está, 
de acordo com a visão dos gestores dos negócios, em decadência, pois não consegue 
mais, com a precisão necessária, fornecer informações que auxiliem na avaliação exata 
dos empreendimentos. 
 



          Quanto a essa questão Stewart (2002, p. 378-379), de uma maneira um pouco 
deselegante assim descreve: 
 

“A contabilidade, de há muito morta, não foi enterrada, e a situação fede. 
Tudo bem estou exagerando, mas não muito. Nesses últimos vários anos, 
as inadequações da contabilidade da Era Industrial têm sido demonstradas 
à sociedade. Toda a contabilidade financeira, que aparece nas 
demonstrações financeiras oficiais das empresas, quanto a contabilidade 
gerencial, aqueles longos relatórios contábeis que aterrisam nas mesas 
dos executivos, são inadequadas, cada um a sua maneira gerando 
conseqüências comprováveis. Os investidores têm sido sistematicamente 
mal orientados. O custo dessa desinformação, para eles, é incalculável – 
não no sentido de que sejam enormes, o que decerto são, mas de que não 
há como calculá-los: ninguém é capaz de quantificar as perdas”. 

 
          O papel dos acadêmicos e profissionais da área contábil é de não permitir que a 
verdade dita anteriormente se confirme e, para isso, temos que estar abertos às 
mudanças tecnológicas, a globalização e ao avanço dos meios de processamento das 
informações. 
 
          O desenvolvimento e aplicação do Balanço Intelectual das organizações será o 
processo que fará com que seja reconhecido o real valor da Contabilidade, ou das 
informações por ela geradas, tanto para o processo de gestão e seu subseqüente 
processo de tomada de decisão para os investidores. 
 
          Só compete à própria classe contábil, com uma atuação mais dinâmica de seus 
acadêmicos e profissionais, na difusão e utilização do Balanço Intelectual, reverter 
impressão generalizada de dificuldade quanto a utilidade das informações contábeis para 
o processo de tomada de decisão. 
 
 
 
44..  CCUUSSTTOOSS;;  BBAALLAANNÇÇOO  IINNTTEELLEECCTTUUAALL;;  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEEQQ®®  
 
          Custo / Benefício é visão inerente ao uso de modelos para gerar conhecimento com 
a finalidade de decisões objetivas, conscientes com maior possibilidade de acerto quanto 
às decisões adotadas por executivos, gestores e investidores. 
 
          Apuração, formatação, interpretação, consumo do Balanço Intelectual necessita da 
abordagem de custo para mensuração dos esforços realizados para o correto alcance de 
conhecimento direcionado a: 
 

 Utilidade em processos de tomada de decisão com foco na 
continuidade operacional das organizações; 

 Adequado retorno do investimento justo e esperado por investidores. 
 
          A apuração de custos junto à tecnologia para estabelecer o Balanço Intelectual e 
seu arcabouço de sustentação baseado na Metodologia DEQ® deve ser enfrentada nos 
momentos: 
 

1 - Tratar Indicadores de Desempenho (ID’s) voltados a mensuração da 
força / poder / intensidade das mudanças obtidas com adoção e 
desenvolvimento de projetos de natureza de Ações de Otimização (AO’s) 
junto a negócios privados ou governamentais; 
2 – Constituir Banco de Dados e respectivo sistema de informações com 
as vertentes DEQ®: 



 2.1 – Desempenho: “FCS / AO / ID”. 
 2.2 – Falhas: “SPOF / MP / IF” 
3 – Acompanhar / monitorar / instalar anteprojeto / protótipo / projeto da 
ação de otimização. 

 
          O Balanço intelectual retrata a evolução ocorrida e as tendências quanto ao 
desempenho organizacional e sua capacidade de enfrentar a concorrência dentro do 
mercado em constante mudança. 
 
          Mudança é visão chave quando do abordar Capital Intelectual e, pela própria 
natureza do ambiente organizacional há imposição aos Contadores da necessidade de 
mudar / ajustar seu perfil tecnológico aos novos “ventos dominantes” do ambiente 
empresarial do amanhã de nossa sociedade de negócios, onde são determinantes: 
 

 Guerra Tecnológica; 
 Gestão do Conhecimento; 
 Desafios Constantes; 
 Surpresas com o Mercado e a Concorrência; 
 Pioneirismo com Práticas Originais. 

 
          Metodologia DEQ® é sistemática de trabalho sustentada por fundamentos e 
pressupostos para: 
 

 Tratar Conhecimento; 
 Exercer práticas com Indicadores de Desempenho e das Falhas os quais 

são matéria-prima da tecnologia do Balanço Intelectual, objeto de análise 
de Custos para adoção dos caminhos de organizações vencedoras. 

 
          Conhecimento e Indicadores = matéria-prima para a elaboração do Balanço 
Intelectual e objetos de apuração de análise de Custos. 
 
          Regras para apropriação de Custos, tecnologia para análise de Custos, práticas 
para redução de Custos. O ambiente contábil-financeiro exige novas abordagens, a partir 
da importância da mensuração dos Ativos intangíveis de natureza “informação e 
conhecimento” e, sustentados por “Software”, “Bancos de Dados”, “Normas”, “Contratos”, 
“Regras de Negócios”, “Parâmetros Direcionadores de Processo / Produto”, “Planos 
Organizacionais” e “Regulamentações”. 
 
 
 
55..  OO  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  CCOONNTTÁÁBBIILL  FFRREENNTTEE  AAOOSS  DDEESSAAFFIIOOSS  DDEESSSSAA  NNOOVVAA  
EERRAA  
 
          Os analistas financeiros quando estudam as Demonstrações Contábeis e os 
Relatórios de Administração das organizações, ainda, por desconhecimento, e talvez por 
falta de humildade de buscar os esclarecimentos necessários, ignoram as informações 
sobre Ativos Intangíveis. 
 
          A situação explanada é o motivo que faz muitas organizações deixarem de publicar 
informações sobre esses indicadores ou, o fato de muitos desses indicadores não serem 
revelados. 
 
          A situação da omissão de informações voluntárias está muito bem identificado por 
Sveiby (2000, p. 233-234): 
 



“Poucas empresas ousam publicar informações sobre quem são seus 
clientes e o que eles pensam da empresa, quem são seus concorrentes ou 
qual é a imagem interna ou externa da empresa. Elas podem publicar 
alguns números se isso lhes convier, mas os números interessantes, 
aqueles que possam ser livremente interpretados por analistas 
independentes ou revelam alguma vantagem competitiva não são 
revelados de bom grado”. 

 
          A falta de informações complementares às Demonstrações Contábeis tradicionais 
demonstra fatores fundamentais, tanto para a classe contábil, na demonstração da 
importância da informação gerada, quanto para os investidores em sua busca de 
melhores investimentos ou no direcionamento dos existentes: 
 

 A necessidade de a Contabilidade gerar informações sobre os Ativos 
Intangíveis; 

 A oportunidade e as perspectivas para os profissionais contábeis 
exercitarem os modelos teóricos existentes (Balanço Intelectual), 
fornecendo as informações para análise dos investidores (auxílio para 
tomada de decisão); 

 A elaboração de uma demonstração (Balanço Intelectual) que seja 
complementar e integrada às tradicionais Demonstrações Contábeis, 
sendo mais um fator gerador da necessidade da mão-de-obra 
especializada dos Contadores; 

 Divulgação pelos órgãos reguladores da classe contábil dessa 
ferramenta (Balanço Intelectual) importante ao processo de gestão e, 
uma prerrogativa dos Contadores, pois são eles os gestores das 
informações dentro das organizações; 

 Natureza e origem da informação contábil – financeira objeto do 
Balanço Intelectual; 

 Processo lógico praticado para elaborar e formatar informação contábil 
– financeira em termos da sistemática para geração ou tratamento da 
variável “informação / conhecimento”. 

 
          O fator adequação das informações é bem abordado por Stewart (2002, p. 380), 
que de uma maneira direta assim define esta falha contábil: 
 

“Não só ficou claro que os ativos e atividades mais importantes hoje – o 
capital intelectual e o trabalho do conhecimento – não são avaliados nem 
demonstrados de forma adequada, mas também que os chamados 
Princípios Contábeis Geralmente Aceitos geralmente contabilizam de 
forma inaceitável os principais recursos e atividades das empresas do 
conhecimento”. 

 
          Os modelos teóricos e os experimentos demonstram de uma maneira clara, a 
ineficiência e incapacidade da Contabilidade de medir e mensurar o Capital Intelectual e, 
causando perda de dinheiro aos investidores. No mínimo reduz a prosperidade, ao 
distorcer os direcionamentos dos investimentos para os empreendimentos mais 
produtivos, pois se as Demonstrações Contábeis influenciam a maneira de se 
recompensar o desempenho, afetam consideravelmente o comportamento econômico 
dos investidores no mercado. 
 
          O investidor necessita de informações, mas não existem normas contábeis 
referentes a esse Capital Intelectual das entidades. O campo ainda é muito novo e são 
grandes as áreas desconhecidas, mas a Contabilidade deve, com a utilização dos 
diversos modelos existentes, selecionar ferramentas de evidenciação, medição e 



mensuração do Capital Intelectual, que servirão para as estratégias e para os resultados 
financeiros das organizações. 
 
          A busca será constante, pois o trabalho de mensuração do Capital Intelectual 
nunca será perfeito, novos valores intangíveis são criados a toda hora. 
 
          Muito bem coloca Stewart (2002, p. 453) a respeito dessa imperfeição: 
 

“Nada humano o é, e os negócios não são nada, senão humano. 
Tampouco devem ser perfeitos. A experimentação constante, a melhoria 
contínua, e a paixão infindável por acertar são o que podemos esperar”. 

 
          É assim que a Contabilidade através de seus pesquisadores e profissionais deve 
agir: tentar e tentar sempre, aprendendo com suas tentativas, erros e acertos, pois 
conforme demonstra o quadro a seguir, as vantagens para as organizações de se 
mensurar seu real valor superam, e muito, as limitações a serem enfrentadas: 
 

VVAANNTTAAGGEENNSS  EE  LLIIMMIITTAAÇÇÕÕEESS  NNAA  IIMMPPLLAANNTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMOODDEELLOO  DDEE  MMEENNSSUURRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCAAPPIITTAALL  IINNTTEELLEECCTTUUAALL 

VANTAGENS LIMITAÇÕES 

 
 

Modelo de fácil entendimento e aplicabilidade. 
As resistências oriundas da falta de 
conhecimento e a pouca difusão dos conceitos 
de Capital Intelectual entre os gestores dos 
empreendimentos. 

Modelo que pode ser implantado em qualquer 
tipo de empreendimento. 

A falta de interesse da grande parte dos 
profissionais contábeis pelo assunto. 

Aplicado com a utilização dos recursos 
existentes nos empreendimentos. 

As resistências a serem enfrentadas em 
virtude das mudanças e novas conceituações 
de controle e monitoramento das atividades. 

Maior visibilidade do empreendimento junto 
aos investidores. 

Os sistemas de informações dos 
empreendimentos devem ser aprimorados na 
busca de informações confiáveis. 

Modelo aberto e flexível. O Princípio do Registro pelo Valor Original. 
Possui visão sistêmica do empreendimento. A Análise da Evolução dos Indicadores do 

Balanço Intelectual. 
Permite um conhecimento mais apurado do 
empreendimento, permitindo correções 
visando melhorar performance. 

A Mensuração e Demonstração do Resultado 
Intelectual. 

Pequeno número de indicadores que podem 
ser aumentados de acordo com os resultados 
e necessidades do empreendimento. 

 

Modelo que se molda de acordo com as 
características e peculiaridades de cada 
empreendimento. 

 

Maior interesse e motivação do corpo 
funcional, diante da evidenciação e 
representatividade das atividades executadas, 
na agregação de valor ao empreendimento. 

 

Evidenciar os Ativos Intangíveis que agregam 
valor ao empreendimento. 

 

 
 
 
CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  
 
          O desafio que se apresenta à Contabilidade: mensurar o imensurável. Será uma 
barreira que compete aos acadêmicos e profissionais contábeis suplantar. 
 



          Vencer este desafio será a maneira de se confirmar que nós Contadores, 
pertencemos a profissão dinâmica e arrojada, pois pretendemos “mensurar” o que hoje se 
entende como de difícil mensuração. 
 
          Independentemente de impedimentos fiscais e legais, pois antes de legal, a 
informação do real valor das entidades será útil ao nível de gestão e não como 
cumprimento de obrigação. 
 
          Para trilhar esse caminho factível de alcançar a idéia de mensurar o intangível na 
perspectiva de cenários do amanhã organizacional, há necessidade de convergência das 
seguintes vertentes: 
 

 Treinamento dos Contadores: alterações profundas nas grades 
curriculares dos cursos de graduação, especialização e pós-graduação, 
dando-se ênfase a importância de se buscar o real valor dos 
empreendimentos e não somente o registro dos atos e fatos que afetem 
o Patrimônio dos mesmos; 

 Desenvolver Tecnologia para “Up Grade” do Capital Intelectual da 
Organização: os modelos acadêmicos de mensuração são as 
ferramentas que devem ser utilizados na realidade organizacional (no 
Brasil a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM publica 
seu Balanço Intelectual desde 2000) em real tentativa de se identificar, 
ou não, a real possibilidade de mensuração dos intangíveis; 

 Sensibilização dos Órgãos Reguladores da Profissão Contábil: 
ativar mecanismos que façam com que as instituições comessem a dar 
a devida importância para a informação contábil sobre intangíveis e 
busquem a regulamentação de seus registros e demonstrações. 

 
Esta convergência tem sido buscada no Brasil a partir de Palestras, Artigos, Pesquisas, 
Trabalhos em desenvolvimento no Ambiente Acadêmico e Organizacional. 
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