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Resumo 
Há muito  que se tem tratado das limitações que a contabilidade financeira possui 

em reportar adequadamente o patrimônio das entidades.  Estudos foram feitos e muito 
conteúdo teórico existente trata desta questão ligado à mensuração dos ativos intangíveis e 
do goodwill. Recentemente surgiram novas abordagens que tratam da conceituação, 
mensuração e informação do capital intelectual.  O material apresentado até o presente 
momento demonstra que os estudiosos no assunto não tem tarefa muito fácil em propor 
medidas de mensuração. Se pode-se sugerir que é importante para a contabilidade, seja 
como Ciência ou como Sistema de Informações, reportar informações aos usuários da 
contabilidade, também com certeza pode-se reconhecer as dificuldades que o tema 
apresenta. Tanto o é verdade que existem várias formas sendo propostas para mensurar e 
apresentar gastos relativos à contribuição de pessoas, dentro das empresas. Outros aspectos 
relevantes também precisam ser tratados: a intangibilidade deste ativo, a da sua não 
separabilidade, da volatilidade das pessoas e mesmo da falta de regras definidas para 
mensuração e reporte. Apesar das dificuldades existentes, a mensuração e reporte do capital 
intelectual auxilia as entidades a conhecerem o valor do capital humano que possui e dos 
instrumentos, em formas de relatórios, que as ajudam a otimizar as decisões tomadas. 

Palabras claves: No hay. 
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Introdução 

Há muito  que se tem tratado das limitações que a contabilidade financeira possui 

em reportar adequadamente o patrimônio das entidades.  Estudos foram feitos e muito 

conteúdo teórico existente trata desta questão ligado à mensuração dos ativos intangíveis e 

do goodwill. Os últimos anos tem sido pródigos em artigos, monografias, teses 

apresentando novas abordagens que tratam da conceituação, mensuração e informação do 

capital intelectual.  Percebe-se que os estudiosos no assunto não tem tarefa muito fácil em 

propor medidas de mensuração, que sejam aceitas e utilizadas pela classe contábil, o que 

sem dúvida, ocorrerá futuramente através de pronunciamentos nacionais e internacionais. 

Se pode-se sugerir que é importante para a contabilidade, seja como Ciência ou como 

Sistema de Informações, reportar informações aos usuários da contabilidade, também, com 

certeza, pode-se reconhecer as dificuldades que o tema apresenta. Tanto o é verdade que 

existem várias formas sendo propostas para mensurar e apresentar gastos relativos à 

contribuição de pessoas, dentro das empresas.  

 
1. Mensuração do Capital Intelectual 

1.1 Esforços Pioneiros  

Poucos estudiosos se aventuraram a propor alternativas para mensurar e reportar o 

montante de riqueza pertencente a uma entidade decorrente do corpo de colaboradores 

como afirma Terra (2000: 165) "A questão da mensuração do Capital Intelectual sofreu um 

grande impulso em meados dos anos 90, com o trabalho pioneiro desenvolvido na empresa 

sueca de seguros e serviços financeiros Skandia (relatório anual de 1994)” Edvinsson e 

Malone são os relatores dessa experiência. Seguindo o mesmo raciocínio utilizado, 

surgiram também os trabalhos de Sveiby e o de Brooking. 

1.2 Mensuração e Gestão do Capital Intelectual 

Embora se conheça a existência do Capital Intelectual já há algum tempo, sob o 

nome de Goodwill, só agora passou a ser considerado essencial à sobrevivência das 

empresas, já que o sucesso organizacional atual deve-se, em sua quase totalidade, ao uso de 

Capital Intelectual.  

Cresce a todo momento a preocupação e tentativas de avaliação do Capital 

Intelectual, principalmente dos usuários internos, que precisam de informações verdadeiras 

para gerenciar o negócio. 

Sob a perspectiva interna, a avaliação dos intangíveis provoca muitas discussões e 

controvérsias. "Se misturar medidas de Capital Intelectual com dados financeiros é uma 
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abordagem incorreta, um erro maior seria não usá-las" (Stewart, 1998: 199), com clara 

posição em defesa de informações alternativas e adicionais. 

A mensuração do capital intelectual exige formas rigorosas de acompanhá-lo, 

correlacionadas a resultados financeiros. A tentativa proposta por Stewart e a implantada na 

Skandia por Edvinsson são dois exemplos de monitoramento, que podem ser adaptados às 

diferentes empresas, de acordo com cada situação. 

De acordo com TERRA ( 2000 ), há uma grande diferença entre mensuração do 

Capital Intelectual e a Gestão do Conhecimento.  

O primeiro se trata de se definir um valor para ativos intangíveis, o outro consiste 

em gerir o conhecimento de acordo com esse valor. 

Portanto, embora ainda não haja uma maneira definida, uniforme e mais acertada 

de determinar o valor de todos os intangíveis de uma entidade, o mais importante é que 

cada empresa, de forma peculiar, encontre uma forma de avaliação de seu Capital 

Intelectual, a fim de gerenciá-lo. 

As dificuldades em definir um meio eficaz e eficiente de mensurar o Capital 

Intelectual serão abordadas a seguir. Logo após, serão comentadas as conseqüências que 

essa avaliação traria às empresas em geral. 

1.2.1 Dificuldades de mensuração do Capital Intelectual 

As empresas em geral encontram muitas dificuldades para mensurar seu Capital 

Intelectual. A avaliação do patrimônio feita pela Contabilidade não mais espelha a 

verdadeira situação das entidades. Por exemplo: o valor de mercado da Microsoft eqüivale 

a cem vezes o valor do seu ativo tangível. A Lotus foi vendida à IBM por um valor 

correspondente a quinze vezes seu valor patrimonial. 

Tendo em vista esses exemplos e outros mais, cada vez mais numerosos, formula-

se uma indagação: o que há de errado com a avaliação patrimonial das empresas? 

Os critérios de avaliação de ativos foram projetados para um mundo 

predominantemente tangível. Mas, "para um mundo cada vez mais intangível, é necessário 

encontrar novas medidas de desempenho e valor"( Hope, 2000: 210 ). Portanto, a resposta a 

esta questão é encontrar conceitos e meios capazes de mensurar e reportar o Capital 

Intelectual como um todo, não apenas sua parte reconhecida pela Contabilidade tradicional. 

"Os estudos do Capital Intelectual surgem a partir da constatação da 

impossibilidade de a Contabilidade tradicional assimilar a natureza dinâmica e intangível da 

criação de valor da empresa moderna"( Edvinsson & Malone, 1998: 184 ), com o propósito 
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de recuperar o caráter informativo e preditivo da Contabilidade, através de mensurações 

corretas, que possibilitem relatórios e demonstrativos contábeis e gerenciais e informações 

fidedignas, coerentes, necessárias e em tempo hábil. 

Em todo estudo é feita a identificação e análise dos obstáculos a serem transpostos. 

Neste caso não foi diferente. Foram apontadas e analisadas as dificuldades de mensuração. 

Posteriormente, serão expostas as conseqüências dessa mensuração, caso fosse efetuada nas 

empresas. 

 

1.2.1.1 Variedade de formas 

A primeira e uma das maiores dificuldades de avaliar e gerenciar o Capital 

Intelectual é a variedade de formas que ele assume. 

Há uma discussão em torno do reconhecimento como ativo de muitos itens que 

geralmente recebem o tratamento de despesas, como por exemplo, os gastos com P&D, 

programas de treinamento e capacitação profissional dos empregados e outros. 

HENDRIKSEN ( 1999: 389 ) afirma que "a capitalização ( reconhecimento de um 

item como ativo ) deve ser considerada para uma série de itens, que freqüentemente são 

tratados automaticamente como despesas". No entanto, só devem ser tratados como 

despesas se não atenderem a, pelo menos um dos critérios do conceito de ativo. O Fasb 

apud HENDRIKSEN ( 1999: 389 ) usa as seguintes palavras: 

"Os custos de serviços tais como P&D, reparos, treinamento ou propaganda 

relacionam-se a benefícios econômicos futuros de duas maneiras. Em primeiro lugar, os 

custos podem representar direitos a serviços não realizados a serem recebidos de outras 

entidades. Por exemplo, os custos de propaganda podem estar associados a uma série de 

anúncios a serem publicados em revistas de circulação nacional nos próximos três meses. 

Em segundo lugar, podem representar benefícios econômicos futuros que se espera ser 

obtido pela entidade com o uso de ativos em transações futuras com outras entidades. Por 

exemplo, a publicidade de um filme de longa metragem antes de sua exibição pode 

aumentar os benefícios econômicos futuros da produtora. Esses tipos de custos podem ser 

contabilizados como ativos, acrescentados a outros ativos ou divulgados separadamente" 

Concorda-se em parte com esse texto. Já foi dito anteriormente que, para ser 

considerado ativo, determinado item deve obedecer a todos os pré-requisitos, não apenas a 

alguns.  
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Portanto, deve-se dissociar bem o que traz benefícios futuros ( ativo ), do que gera 

receita ( despesas ). Um ativo tem a característica da obrigatoriedade da capacidade de 

gerar benefícios futuros, embora nem sempre isso gere um resultado positivo. 

Quanto às despesas, o fato de serem efetuadas com o fim de gerarem receitas não 

as transforma automaticamente em ativos. Mesmo que a receita seja um tipo de benefício 

para a empresa, trata-se de um benefício imediato, e não futuro. 

Gastos como P&D, treinamento, capacitação, sistemas de informação e dispêndios 

em programas de fidelização do cliente devem ser considerados como ativos por se tratarem 

de investimentos em Capital Humano, Estrutura e Capital de Clientes. Conforme 

STEWART ( 1998: 19 ) "a distinção entre dispêndio de capital e despesas não é muito 

nítida", sendo a Era da Informação o principal motivo dessa confusão. 

Para utilizar o Capital Intelectual como vantagem competitiva, "o primeiro passo é 

identificá-lo, para depois tentar mensurá-lo"( Paiva, s.d.: 80 ). 

1.2.1.2 Intangibilidade 

Esta é uma característica óbvia do Capital Intelectual e também um obstáculo ao 

cálculo de seu valor. 

Embora haja alguns itens aos quais se possa atribuir valor, como se verá no item 

Separabilidade, o Capital Intelectual considera "inúmeras variáveis que não repercutem 

imediatamente nos resultados da empresa e, portanto, não são considerados pela 

contabilidade atual. Por exemplo: a lealdade da clientela, desenvolvimento da competência 

dos empregados, satisfação dos empregados, etc." ( Hendriksen,1999: s.p. ). 

É muito difícil atribuir valor a algo que não se pode avaliar fisicamente e que não 

dão resultados fisicamente perceptíveis. 

Por exemplo: o Capital Humano gera inovações que farão surgir novos clientes 

e/ou acarretarão a fidelização da clientela, que nada mais é, senão outro (s) intangível (s) ( 

Capital de Clientes ). Um outro exemplo é quando as inovações geradas pelo Capital 

Humano se transforma em Capital Estrutural, através de softwares, consolidação da marca, 

aperfeiçoamento de algum sistema interno, e outros. 

Portanto, uma grande complexidade, de forma geral, envolve a mensuração dos 

ativos intangíveis, tendo em vista a necessidade das empresas e a essência da Teoria da 

Contabilidade, em interesses divergentes. 

1.2.1.3 Separabilidade 
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"Lidar com ativos intangíveis, na verdade, não é novidade para os contabilistas; 

por exemplo: para contabilizar marcas, patentes, direitos autorais, há algumas regras 

definidas. Todavia, esses ativos representam apenas parte do Capital Intelectual" ( Paiva, 

s.d.: 80 ). 

 Os itens do Capital Intelectual só possuem valor conjuntamente. Por exemplo: 

uma idéia de um funcionário só gerará benefícios econômicos futuros se houver meios de 

patenteá-la ou executá-la. Por esse motivo, considera-se a prática de considerá-los 

benefícios residuais, após a identificação dos tangíveis. No entanto, é nestes itens que 

reside a verdadeira necessidade de avaliação discriminada, pois são esses fatores os 

diferenciais competitivos que precisam ser bem gerenciados. 

1.2.1.4 Volatilidade 

A volatilidade diz respeito ao fato já abordado de que as pessoas não são de 

propriedade da empresa, e sim, a sua produtividade. Portanto, nada garante que as empresas 

poderão contar indefinidamente com o Capital Intelectual que hoje detêm ( principalmente 

capital humano e de clientes ). "As pessoas reais detentoras do conhecimento, no dia 

seguinte poderão estar trabalhando para um concorrente do ex-empregador, pois, apesar de 

as pessoas representarem um ativo para a empresa, esta não pode ser seu proprietário." ( 

Paiva, s.d.: 81 ). 

Uma das características da Economia do Conhecimento é, justamente, que as 

entidades precisam mais dos empregados, detentores de conhecimento, que estes das 

empresas. 

Destaca-se aí, a importância da fidelização, não só dos clientes, mas também dos 

empregados, através do compromisso e cumplicidade nas relações funcionário-empresa e 

cliente-empresa. 

 

1.2.1.5 Falta de Regras Definidas 

Como se sabe, a Contabilidade não lida com suposições e exige uniformidade na 

execução de suas atividades. 

Em contrapartida, para mensurar o Capital Intelectual, em função da não 

separabilidade de alguns de seus itens, exige práticas subjetivas, ou seja, que variam de 

acordo com a empresa e com o avaliador. Segundo TERRA ( 2000 ) o importante é que as 

empresas, a seu modo, avaliem o seu intangível da melhor maneira possível, de forma que 

torne possível o seu gerenciamento. 
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A subjetividade, por sua vez, acarreta um alto grau de incerteza. "O Capital 

Intelectual representa um valor indefinido e de difícil associação com receitas ou períodos 

específicos. O resultado é o tratamento conservador dos intangíveis (Hendriksen, 1999: 

390). 

Um aspecto importante da subjetividade é que a incerteza acaba incentivando o 

abuso. As empresas dificilmente vão projetar valores para intangíveis se não houver um 

documento legal de isenção de responsabilidade e culpa. Assim, estariam isentas das 

responsabilidades sobre prováveis erros e possíveis fraudes. 

1.2.2 Conseqüências da Mensuração do Capital Intelectual 

Esse tema trata, na verdade, das vantagens que uma correta avaliação do Capital 

Intelectual trará a uma organização, visto que não foram encontradas desvantagens dessa 

mensuração. 

Mesmo que não se tenha descoberto um meio eficaz, uniforme e seguro de efetuar 

essa mensuração, há muitas "alternativas do tipo tentativa e erro para avaliar partes do 

Capital Intelectual"( Stewart, 1998: 200 ), partes estas referidas no item Separabilidade e 

cuja mensuração é algo extremamente difícil e subjetivo. 

No entanto, para que algumas dessas tentativas tenham êxito, muitos valores 

econômicos e/ou financeiros devem ser utilizados, razão pela qual precisa-se de uma 

contabilidade que emita relatórios eficazes e eficientes. Por exemplo: para avaliar o Capital 

Humano são necessárias medidas econômicas como lucro após impostos e custo do capital 

para calcular o Valor Agregado por funcionário, medidas essas fornecidas pela 

contabilidade. 

Considerando que as entidades consigam captar o real valor de seus intangíveis, 

teria-se como conseqüências, a recuperação da credibilidade da Contabilidade através da 

emissão de relatórios contábeis gerenciais mais completos; otimização do Capital 

Intelectual; maiores possibilidades de sucesso organizacional e mudança na estrutura dos 

ativos. A resistência por parte da empresa e também dos funcionários seria, na realidade, 

uma implicação da implantação de um sistema de avaliação do Capital Intelectual e não da 

mensuração em si, que, no entanto, será discutida. 

1.2.2.1 Conhecimento do Valor do Capital Intelectual 

Uma vez definido o objetivo da mensuração do Capital Intelectual percebe-se 

vantagens trazidas cada um dos seus elementos constitutivo, a saber: 
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a) O Conhecimento do Capital Estrutural acarretará a diferenciação entre seus 

elementos, por exemplo: patentes, know how, copyright, marcas e outros, possibilitando a 

compreensão de quanta vantagem competitiva cada um deles possui. Isso norteará os 

administradores quanto às decisões de investimentos em tecnologia da informação. 

b) O conhecimento em Capital Humano evita que pessoas valiosas sejam 

descartadas, por exemplo, num processo de downsizing. Um caso prático é o programa de 

demissão voluntária. Apesar de trazer benefícios financeiros aos cofres públicos, esse 

programa faz com que muitos funcionários acabem se tornando Capital Humano do 

concorrente. Outra vantagem no conhecimento em capital humano são as informações 

necessárias à tomada de decisões referentes a programas de treinamento, capacitação, 

motivação, e outros. 

c) O conhecimento em Capital de Clientes proporciona às empresas maior 

capacidade de conquista e fidelização de clientes potenciais, além de informações sobre a 

possível reação dos clientes ( uma vez que se conhece o seu perfil ) a novos investimentos. 

1.2.2.2 Geração de Relatórios de Capital Intelectual 

Um relatório de Capital Intelectual, conforme EDVINSSON e MALONE (1998: 

35), pode ser definido como: 

"um relatório com vida, dinâmico, humano. Ele não deve conter apenas os 

indicadores relevantes, mas apresentar igualmente essas medidas de maneira 

intuitivamente compreensível, aplicável e mesmo comparável entre os diversos 

empreendimentos" 

Esses relatórios revelam a real situação das empresas, inclusive fraquezas ocultas 

em suas operações, que os bons resultados do Balanço Patrimonial escondiam. Esse é o 

principal motivo da resistência de algumas empresas em emitir, ou, até mesmo elaborar 

relatórios de Capital Intelectual. 

No entanto, essas afirmações só são verdadeiras para organizações que possuem 

Capital Intelectual negativo, isto é, sua relação com os clientes está deteriorada, seu Capital 

Humano não agrega valor suficiente ou esperado, ou ainda, quando supostos ativos 

estruturais não geram nem tem possibilidade de gerar benefícios econômicos futuros. 

1.2.2.3 Otimização do Capital Intelectual 

Essa característica é óbvia. O gerenciamento tem o objetivo principal de otimizar o 

objeto de administração, por exemplo: o objetivo da administração de uma entidade é 
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maximizar seu sucesso, através de estratégias baseadas nos seus objetivos e metas a curto e 

longo prazo. 

A gerência do Capital Intelectual, portanto, tem a finalidade de otimizá-lo, através 

de sistemas de fidelização de clientes, programas de incentivos à produção de idéias e 

inovações, assim como estabelecer limites na produção de mais intangíveis, a fim de evitar 

uma sobrecarga de informações, como já foi visto no subtópico 'Perigo de se investir 

demais em conhecimento'. 

1.2.2.4 Maior probabilidade de sucesso organizacional 

Essa é uma implicação decorrente da otimização do Capital Intelectual, visto que, 

um pré-requisito fundamental para ter sucesso empresarial na Era da Informação é a 

existência, avaliação e gerência dos intangíveis. 

No entanto, é importante salientar que não se pode dar uma importância maior que 

a devida aos intangíveis, em detrimento de outros aspectos que contribuem para o sucesso 

organizacional. Muitas empresas que estão investindo em conhecimento ainda tem uma 

parcela considerável de ativos tangíveis, sejam estes estoques ou equipamentos e ainda 

investem um percentual maior neles do que nos intangíveis. 

 Portanto, é preciso tomar precauções para não desprezar o que ainda tem uma 

relevância muito grande na empresa, tais como certificar-se do uso de critérios de avaliação 

do ativo de acordo com os princípios contábeis e respeitar as leis regulamentadoras, por 

mais distorcivas que forem, a fim de não favorecer um escândalo envolvendo o nome da 

empresa, tão laboriosamente construído e no qual pretende-se investir através do Capital 

Intelectual. 

 

1.2.2.5 Mudanças na Estrutura dos Ativos 

STEWART (1998: 30) afirma que " uma empresa voltada para o conhecimento 

pode não possuir muitos ativos na concepção tradicional. Assim como a informação 

substitui o capital de giro , os ativos intelectuais substituem os ativos físicos". Um 

investidor que adquire ações da Microsoft não está comprando ativos tangíveis, mínimos, 

em se tratando de ativos não financeiros. 

Alguns empreendimentos totalmente imersos na Terceira Onda, praticamente não 

possuem ativos fixos, mudando, portanto, a estrutura do Balanço Patrimonial. As entidades 

agora estão alugando ativos fixos. Um exemplo é o da Nike, que, sendo líder de mercado 

no setor de calçados ( tipo tênis ), não possui uma só fábrica. 
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Ao que atualmente não se consegue atribuir valor pertence a responsabilidade pelo 

sucesso das entidades. Se não se encontrar um meio de mensurar os verdadeiros ativos 

dessa nova Era, correr-se-á um sério risco de fracasso empresarial. 

 

CONCLUSÃO 

Alguns autores não concordam que o termo Goodwill ou Fundo de Comércio 

envolva o Capital Intelectual, mas que este seria equivalente àquele. Outros autores 

sugerem que o Fundo de Comércio seria constituído apenas da parcela reconhecida pela 

Contabilidade, à qual existem regras definidas quanto à sua mensuração. 

No entanto, analisando o seu conceito conclui-se que o Goodwill se trata da 

parcela maior dos intangíveis, englobando, inclusive, o Capital Intelectual. O fato de 

denominar e identificar na Contabilidade o Fundo de Comércio apenas se houver a compra 

de uma empresa, não limita a sua existência nem sua abrangência a esse fato. 

Portanto, embora o Capital Intelectual também seja dado pelo mesmo valor teórico 

do goodwill (valor residual), os dois não se igualam. O que se precisa entender é que são 

precisos esforços conjuntos da gerência e dos contadores, no sentido de se chegar a medidas 

satisfatórias para mensurar e reportar o valor do Capital Intelectual. 

Dadas as dificuldades analisadas, ainda não há uma maneira de mensurar 

financeiramente o Capital Intelectual definitiva e que permita comparações entre 

empreendimentos, ou seja, que tenha uniformidade. Os contadores, em sua maioria, ainda 

pensam que estão trabalhando para organizações predominantemente industriais, quando, 

na verdade, estão lidando com empresas do conhecimento, altamente abstratas e 

predominantemente prestadoras de serviços. 

No entanto, mesmo que essa tão desejada mensuração em termos financeiros não 

seja possível, espera-se, com este trabalho, contribuir e fomentar novas abordagens e 

acrescentar conhecimentos aos leitores, no que se refere a essa pesquisa, pois é a partir de 

estudos, debates, análises e discussões dos problemas e suas implicações, que se chega às 

suas possíveis soluções. 
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