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Capital Intelectual: o  principal recurso do novo milênio 

 

Palavras-chave: capital intelectual, ativo intangível, sociedade do 
conhecimento e combinação de negócios. 

 

Área temática: Valoración de Intangibles 

 

Resumo: Ao analisar-se o desenvolvimento do processo de globalização da 
Economia, constata-se uma nítida evidência de uma transição para uma sociedade 
sustentada no conhecimento. Emerge desse processo, um novo conceito de 
administração, denominado Capital Intelectual. A aceitação do conhecimento como um 
recurso econômico, gera um problema que é o de mensurar este ativo, como valorizar o 
ser humano e mais do que isto como retê-lo na entidade, pois indubitavelmente este valor 
será parte integrante da geração de benefícios futuros, que alterarão o patrimônio das 
entidades. Este artigo tem como objetivo contribuir para a evidenciação da definição, 
natureza e mensuração do capital intelectual.  
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INTRODUÇÃO 

As mudanças na Economia mundial, vivenciada nas últimas décadas, que 
culminaram com a globalização da Economia, vêm sendo retratadas por inúmeros 
estudiosos do assunto como sendo um período de transição da passagem de uma 
sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento, onde os recursos 
econômicos utilizados até então, terra, capital e trabalho, uniram-se ao conhecimento 
racional, alterando principalmente, a estrutura econômica das nações e sobretudo, a 
forma de atribuir valor ao ser humano, único detentor do conhecimento. 

A Contabilidade tradicional trata da mensuração de diversos ativos (recursos 
econômicos) disponíveis na empresa, através da evidenciação de seus componentes 
monetários em seus relatórios contábeis. Porém cada vez mais se distancia do valor real, 
ou seja, o que o mercado aceita pagar pela empresa.  

Esse estudo demonstra que a diferença entre o valor de mercado e o valor 
contábil reside no Capital Humano, adquirido ou desenvolvido pela empresa, que é 
ignorado pelos registros e evidenciações da Contabilidade tradicional. Portando 
abordaremos alguns aspectos conceituais de Capital Intelectual, da sociedade 
sustentada no conhecimento, da  evolução da estrutura das organizações nessa 
sociedade e os impactos na Contabilidade, abordaremos breves conceitos de ativo e  
Goodwill e traçaremos comparativos com o Capital Intelectual.  

 

2. 1 A Sociedade Sustentada no Conhecimento 

As grandes mudanças econômicas, tecnológicas, políticas e sociais 
experimentadas a partir da década de 60, foram produzindo alterações substanciais na 
estrutura e valores das sociedades. 

Quando Peter Drucker (1970: 7/9) publicou “Uma Era de Descontinuidade”, já 
demonstrava uma clara percepção das mudanças ocorridas na sociedade e daquela que 
seria mais tarde denominada de a sociedade do conhecimento. Drucker também apontou 
descontinuidade em quatro áreas, quais sejam: novas tecnologias, globalização do 
mercado, sociedade e Nações pluralistas e o conhecimento tornando-se o recurso crucial 
da Economia. 

Estas tendências percebidas por Drucker, a quase quatro décadas atrás, são a 
grande realidade deste início de século, conforme demonstrado pelo grande número de 
estudiosos do assunto, a exemplo de Richard Crawford, Alvin Tofler e  Robert Reich, 
entre outros. Reconhecem, a sua maneira,  o conhecimento como o principal recurso da 
sociedade atual. 

Pode-se ressaltar a importância desta transformação, no momento em que 
agregado aos fatores de produção (terra, capital e trabalho) surgiu esse novo fator 
interativo: o conhecimento. 

Corrobora com esta afirmativa, Thomas A. Stewart (1998), ao citar que: 

Drucker cunhou, de fato, o termo “Trabalhador do Saber”, no final 
dos anos 50. Damo-nos conta de que o conceito já tem 40 anos e 
argumentou, consistentemente, ao longo do tempo, que as entidades 
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não haviam aumentado a produtividade dos seus trabalhadores 
do conhecimento, apesar de terem feito disparar a produtividade do 
trabalho industrial. Eu então, pus-me a olhar para uma série de áreas da 
vida econômica relacionadas, e o que via era obvio : o cada vez maior 
conteúdo em saber dos produtos correntes do dia-a-dia, a importância 
crescente do conhecimento na cadeia de valor, a viragem nos 
investimento empresarial dos equipamentos fabris habituais para os 
baseados em informação e comunicação, a mudança no mercado de 
trabalho. A minha conclusão não se fez esperar: o conhecimento estava 
no que comprávamos e vendíamos, e era o mais importante processo 
nos negócios. 

Os ativos que criavam e manipulavam o saber, ou seja, os 
próprios seres humanos, os sistemas e as estruturas, e as relações com 
clientes e consumidores eram os mais importantes, apesar de raramente 
surgirem no balanço e contas da entidade. 

À medida que se aceita o conhecimento como um novo fator de produção, torna-
se necessário enfocar os impactos que as mudanças estão ocasionando nas 
organizações e a dificuldade da mensuração do capital intelectual na contabilidade. 

Também ao examinar o conteúdo de conhecimento embutido nos produtos e 
serviços utilizados no cotidiano, verifica-se uma proporção muito grande de conhecimento 
dentro dos mesmos, em outras palavras, adquire-se cada vez mais conhecimentos e 
menos material tangível é a denominada desmaterialização da industria e serviços.  

Para que se possa buscar o entendimento do conceito e da mensuração deste 
novo intangível, é necessário começar-se com a definição de conhecimento. Entre os 
vários conceitos desenvolvidos por filósofos, tais como Aristóteles e Sócrates, julga-se 
importante ressaltar a divisão feita por Sócrates do conhecimento em três áreas: 

Teórico: Como aquele que se procura para si próprio; 

Prático: Como aquele que se procura visando à ação; 

Produtivo: Como aquele que se procura para poder fazer, produzir ou criar algo, 
tais como        Metafísica e Física; ética e política; Poesia e retórica. 

De um modo geral, a filosofia define Conhecimento como “Ato mental, 
fundamentado na experiência sensível, pelo qual se formulam juízos verdadeiros e 
seguros a respeito de algum objeto ou realidade.”(Gilel,1993:23). 

Já o dicionário Webster (1993:647) o define da seguinte forma “Conhecimento são 
os fatos, verdades ou princípios adquiridos a partir de estudo ou investigação. 
Aprendizado prático de uma arte ou habilidade; a soma do que já é conhecido com o que 
ainda pode ser aprendido.” 

Independentemente da definição adotada, é grande a contribuição que a teoria do 
conhecimento trouxe para o desenvolvimento científico, pois na Sociedade do 
Conhecimento, este precisa ser compreendido como uma extensão do conhecimento 
produtivo que, segundo Aristóteles, significa produzir algo, visando principalmente, 
aplica-lo para um determinado  fim. 

Também Nonaka; Takeuchi (1997:7/63) distinguem duas formas de conhecimento: 
o conhecimento tácito e conhecimento explícito, este é aquele contido nos livros e pode 
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ser empregado como sinônimo de dados e informações. Em uma organização, as 
informações são dados trabalhados que dão suporte ao administrador nas tomadas de 
decisões.  

Já o conhecimento tácito, abrange as habilidades desenvolvidas, o Know-how 
adquirido somado as percepções, crenças e valores considerados como certas e que 
refletem na imagem como se vê a realidade, moldando a forma como se percebe e se 
lida com o mundo. É composto pelos conhecimentos adquiridos formalmente através da 
educação e da pesquisa acadêmica, além das conclusões, insights, palpites, intuições, 
visão do mundo que estão enraizadas nas experiências de um indivíduo. Este 
componente subjetivo torna o conhecimento tácito de difícil visualização e formalização, 
dificultando sua transmissão e compartilhamento com outros indivíduos. 

Justamente por isso a informação passa a ser à base para a aplicação do 
conhecimento. Com o avanço da tecnologia da informação surge a possibilidade do 
armazenamento e da transmissão das informações através de sistemas de informações 
eficazes que possibilitam disponibilizar a informação a um custo razoável, com segurança 
e em tempo hábil para as tomadas de decisões. 

Partindo-se do pressuposto de que a informação está disponível, sempre a um 
custo aceitável, a maneira pela qual cada agente irá utiliza-la, aplicando seu 
conhecimento tácito e, por conseqüência, transforma-la em conhecimento, é onde reside 
a diferença para a Economia global competitiva. 

Diante disso, pode-se dizer que o conhecimento tácito é a maneira pela qual o 
indivíduo age em determinada situação, vista e compreendida por meio  das informações 
disponíveis. Consiste, portanto, no processo no qual o indivíduo, por meio dos 
conhecimentos adquiridos formalmente, somados a sua visão do mundo, que é 
impactada por seu sistema de crenças e valores e experiências adquiridas, trabalha e 
utiliza a informação, agregando valor, ou seja, transformando o seu conhecimento em 
tecnologia, produto e serviços, sobressaindo-se de alguma forma. 

 

2. 2 Características da Sociedade do Conhecimento 

A partir das mudanças ocorridas no cenário mundial, desde o início da civilização 
até os dias de hoje, enfocando o subsistema tecnológico, econômico, social e político, 
Crawford (1994:22) foi quem melhor sintetizou as características da sociedade do 
conhecimento, agrupando as características chaves de quatro sociedades, que 
considerou básicas: sociedade primitiva, sociedade agrícola, sociedade industrial, até a 
atual, que denominou sociedade do conhecimento. O trabalho organizado em forma de 
quadro, transcrito abaixo, permite a visualização seqüencial e comparativa das quatro 
sociedades.  (Crawford, 1994:18)  

 

 

 

Sociedades: Primitiva Agrícola Industrial Conhecimento 
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Teconologia Energia: Humana; 
Materiais: Pele de 
animais e pedras 
Ferramentas: Para 
corte Métodos 
Produção: Nenhum 
sistema Transporte: 
A pé Sistema de 
Comunicação: A voz.   

 

Energia: natural; 
Materiais: recursos 
renováveis; 
Ferramentas: força 
muscular  ou natural 
Métodos Produção: 
artesanato Transporte: 
A cavalo, barco, 
carroça Sistema de 
Comunicação: 
manuscrito.  

 

Energia: óleo, carvão; 
Materiais: recursos 
não renováveis; 
Ferramentas: 
máquinas Métodos 
Produção: linha de 
montagem Transporte: 
barco a vapor, 
ferrovia, automóvel e 
avião Sistema de 
Comunicação: 
imprensa, televisão. 

 

Energia: sol, vento e 
nuclear; Materiais: 
recursos 
renováveis(biotec-
nologia); Ferramentas: 
computadores Métodos 
Produção: robos 
Transporte: espacial 
Sistema de 
Comunicação: 
individuais ilimitados 
por meios eletrônicos. 

 

Economia Colheita, caça e 
pesca. 

 
 
 
 
 

Local, 
descentralizada e 
auto-suficiente 
Produção : Para 
consumo. A terra é o 
recurso fundamental.

Economia de 
mercado nacional 
Produção : De bens 
padronizados. O 
capital físico é o 
recurso fundamental. 

Economia global 
integrada Produção : 
provisão de serviços 
baseados no 
conhecimento. O 
capital humano é o 
recurso fundamental.

Sistema social Pequenos 
grupos ou tribos. 

 
 
 
 
 

Esquema 
familiar estratificado 
com definição clara 
das funções em 
virtude do sexo. 
Educação: limitada a 
elite. 

Família 
Nuclear com divisão 
de papéis entre os 
sexos. Educação: é 
em massa. 

O individuo é 
o centro com 
diversos tipos de 
família e fusão dos 
papéis sexuais. 
Valores sociais 
enfatizam a 
diversidade, a 
igualdade e o 
individualismo. 

Sistema Político Tribo: 
unidade política 
básica na qual os 
anciãos e chefe 
governam. 

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

Capitalismo e 
Marxismo: leis, 
religião, classes 
sociais e políticas 
são modeladas de 
acordo com os 
interesses da 
propriedade e 
controle de 
investimentos 
Nacionalismo: 
Fortes. 

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

Paradigma Mundo visto 
em termos naturais. 

Conheciment
o: matemática e 
astronomia . Idéias 
Centrais: 
Humanidade 
controlada por forças 
divinas.  

Conheciment
o: física e química. 
Idéias Centrais: 
Homens se colocam 
como controladores 
do destino.  

Conheciment
o: eletrônica 
quântica, biologia 
molecular.  Idéias 
Centrais: Homens 
são capazes de uma 
transformação 
contínua e de 
crescimento.  

 

 

2. 3 Conhecimento Como Recurso Econômico 

Uma vez que a capacidade de adquirir e desenvolver conhecimentos são 
inerentes ao ser humano, isto diferencia  este recurso econômico dos demais fatores de 
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produção, pois o conhecimento é um recurso ilimitado, além disso, diferentemente 
dos recursos naturais que se exaurem com o tempo, os quais representavam a base da 
sustentação da sociedade industrial, o conhecimento é não-subtrativo.  

Além disso, o conhecimento contribui para a utilização racional do consumo dos 
demais recursos, à medida que é empregado no aperfeiçoamento das técnicas 
existentes, estando então diretamente associados ao desenvolvimento de novas 
tecnologias. É propagável e passível de ser utilizado para gerar progresso, quando 
empregado no sentido stricto e materializado sob a forma de produtos, serviço ou 
tecnologia. Está distribuído no mundo todo descentralizando a riqueza, pois sempre 
estará nas mãos daqueles que souberem como criar, mobilizar e organizar o 
conhecimento, diferente da época industrial, quando a riqueza pertencia a quem 
detivesse os recursos naturais e o capital. 

Na Era da informação, o conhecimento tornou-se a principal commodite e 
alavancador do resultado da atividade econômica, a inteligência organizacional (pessoas 
inteligentes trabalhando de forma inteligente) deixou de ter um papel secundário, para 
assumir o papel principal  nas entidades. 

A informação e o conhecimento diferem dos demais recursos econômicos, porque 
podem ser utilizados sem, contudo, serem consumidos e por outro lado o custo da sua 
produção independe do nível de atividade da entidade, ou seja, do número de pessoas 
que irão se beneficiar do seu uso. 

Segundo Stewart (1998:152): 

“Há um paradoxo na Economia da informação e tanto o 
comprador quanto o vendedor estão sujeitos a ele: o comprador não 
pode julgar se vale a pena pagar por um pedaço de informação antes de 
possuí-la; mas, depois que a possui, ele não precisa mais comprá-la”. 

Além disso, as transações que envolvem este intangível possuem uma 
característica sui generes de que pode ser vendido para um número ilimitado de 
indivíduos.  Outra característica deste ativo é que, diferentemente dos demais recursos 
econômicos, cujo valor deriva da sua escassez, o conhecimento se valorizam a medida 
em que o mesmo torna-se abundante. 

Nesse sentido Gold finger (1995:7), a “informação é estruturalmente abundante. 
Há sempre informações demais. Toda a atividade econômica produz mais informações 
do que consome”. Quanto mais intangível for o produto, maiores serão os gastos com 
pesquisa e desenvolvimento de produtos. Contudo, segundo Stewart (1998: 154), 
estudos apontam que não existe uma correlação forte entre o insumo do conhecimento e 
o seu  produto, fato este que impossibilita o uso de uma medida do que é feito para 
explicar o desempenho da entidade, ou seja é extremamente difícil inferir a produtividade 
de P&D das entidades a partir de seus gastos nesta rubrica.  

Estas características levam a um outro aspecto de suma importância e de difícil 
consenso. Como mensurar economicamente o conhecimento. Aos recursos da terra, 
capital e trabalho, com bastante objetividade, pode-se atribuir valores econômicos. Porém 
esse novo recurso por ser um ativo intangível é extremamente difícil atribuir um  valor 
monetário ao mesmo, criando um enorme desafio técnico e científico. 

Portanto, pode-se concluir que o conhecimento vem se somar aos recursos 
básicos (fatores de produção), indispensáveis para o desenvolvimento contínuo da 
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Economia, não como um substituto e sim como um agente interativo básico para o 
atual processo de mudança da situação econômica global.  

 

2. 4 Estrutura das Organizações na Sociedade do  Conhecimento 

O emergente momento de transição da atual sociedade, ocasionado pelas 
mudanças da tecnologia da informação e das telecomunicações acarretou em estruturas 
econômicas, políticas, sociais e tecnológicas diferentes, nessa nova sociedade. 

Contudo, o processo de mudança possui um aspecto heterogêneo, pois é sabido 
que algumas sociedades indígenas ainda subsistem em uma Economia basicamente 
agrícola e, ainda que a passagem da economia industrial para a pós-industrial também 
não será estanque e, conseqüentemente, ainda haverá demanda por serviços, ou seja, o 
mercado continuará consumindo produtos industrializados. 

Embora essas indústrias continuarão atendendo a esse mercado, a tecnologia e 
mão-de-obra empregadas serão diferentes, bem como as entidades prestadoras de 
serviços, resultando, então, em novas estruturas organizacionais e modelos de gestão, 
objetivando a adaptação às mudanças impostas pelo ambiente externo. 

Nesse sentido, Stewart (1998:15) a nova Economia transformará a antiga 
Economia e reduzirá a sua importância relativa, mas não a eliminará. Da mesma forma 
que a Revolução industrial não acabou com a agricultura, uma vez que os indivíduos 
necessitam de alimentação, a Revolução da informação não acabará com a industria, 
pois ainda haverá a necessidade de utilização de produtos industrializados.  

A respeito desta questão, Rogers (1996:7) observa que:  

O conhecimento está balançando as estruturas na forma como 
uma organização é criada e desenvolvida; como ela ‘morre’ ou é 
reformulada. Existem mudanças fundamentais no meio empresarial, em 
como as economias se desenvolvem e em como as Sociedades 
prosperam. 

Neste sentido, Drucker (1993:27/44) cita que uma organização é um grupo 
humano composto por especialistas que trabalham em conjunto em uma tarefa comum. 
Ela é sempre especializada e definida por sua tarefa. No que tange a função das 
organizações, o autor afirma que sempre foi o de tornar produtivo os conhecimentos por 
meio da integração de conhecimentos especializados numa tarefa comum. Essa 
afirmação de Drucker sobre a função de uma organização tem relevante importância, 
quando se assume que a sociedade atual é sustentada pelo conhecimento. 

 

2. 5 O período de Transição das Organizações Para as Organizações do 
Conhecimento 

De acordo com Thurow (1997:44-45), no final dos anos 80 e início dos anos 90, 
nos Estados Unidos, surgiram duas “ondas” de Downsizing que varreram a Economia, 
eliminando cerca de 2,5 milhões de bons empregos, atingindo não só trabalhadores de 
linha mas também um grande número de funcionários de cargos burocráticos, 
principalmente gerentes. 
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Reduções no quadro de funcionários em época de recessão tem sido 
prática comum. Porém, as reduções iniciadas nos conturbados anos 90,  que continuam 
até os dias atuais, chamam à atenção devido ao fato de também ocorrerem em entidades 
lucrativas. 

Corrobora com esta afirmação Singer (1998:18) ao observar que a década de 
noventa marca a entrada do Brasil no cenário internacional, partindo para a globalização 
com a queda de suas barreiras alfandegárias, que embora trouxesse desenvolvimento e 
competitividade para o País, também trouxe sérias conseqüências na área social, que 
refletem até o momento atual. Além disto segundo matéria vinculada na folha de São 
Paulo (1998:3): 

A abertura da economia ao exterior nos 90 (1992 a 1996) gerou 
para o País 3,3 milhões de desempregados ritmo de um desocupado a 
1,1 minuto [...] em termos percentuais isto representa 7% 
desempregados em 1996, o nível mais alto desde que houve a medição 
do fenômeno.  

Antunes (1999:46/47) verificou que a partir dos anos 60 várias técnicas gerenciais 
foram desenvolvidas. Acreditando ser uma decorrência natural dos estudos iniciados pela 
administração científica de Frederico Taylor, no caso procurando aplicações práticas em 
respostas às mudanças impostas pelo meio externo nas organizações. 

No entanto, não existe um consenso entre os principais especialistas no assunto 
sobre o que é técnica ou modismo em relação à reengenharia, Downsizing, terceirização, 
gerenciamento da qualidade total, entre outras, o importante é que independentemente 
do nome ou técnica utilizadas, muitas organizações ou reduziram de tamanho, foram 
compradas, fundidas, incorporadas ou até  mesmo liquidadas. 

 

2. 6 A Contabilidade na Sociedade do Conhecimento 

Em uma abordagem sistêmica, as organizações são entendidas como sistemas 
abertos e dinâmicos, ou seja, vários subsistemas interagindo entre si e trocando relações 
com o ambiente externo através de uma troca mútua de materiais, tecnologias de 
informação e conhecimentos, têm-se na Contabilidade o elo de ligação entre os 
subsistemas internos da organização e a interação com o meio externo, ou seja, um 
grande banco de dados. 

 Em função disto a Contabilidade deve atender tanto as necessidades de 
informações de seus usuários internos quanto às dos usuários externos, tais como 
Governo, sindicatos, acionistas, empregados e a sociedade entre outros. Para alcançar 
esse objetivo é necessário estudo, registros, controle do Patrimônio e das mutações que 
nele ocorreram para demonstrar o resultado obtido e a situação econômico-financeira da 
entidade. 

O quadro n.º 1 apresenta o cenário evolutivo do conhecimento contábil a partir das 
quatro sociedades apontadas por Crawford (1994). 

 

Sociedade Primitiva 
Cenário Mundial: Economia baseada na agricultura e pecuária, individual ou restrita a pequenos 

grupos. 
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Reflexos na Contabilidade: nenhum. Apenas a contagem física dos bens (Inventário Periódico) 
 
Sociedade Agrícola 
Cenário Mundial: Economia baseada na agricultura; método de produção artesanal; início das 

relações comerciais com o advento das descobertas marítimas; formação de sociedades 
comerciais denominadas Comandita. 

Reflexos na Contabilidade: necessidade de controle mais apurado em virtude das expedições 
marítimas; investimentos contabilizados no início das expedições e resultado apurado após venda 
das mercadorias para atender às necessidades dos sócios e do estado, para controle dos 
impostos. Primeiras questões judiciais relacionadas ao Goodwill, referiam-se a terras.  

 
Sociedade Industrial 
Cenário Mundial: Economia baseada no capital e no trabalho; mecanização do trabalho e produção 

em série; formação de grandes entidades na área industrial e na prestação de serviços; 
obrigatoriedade de pagamento de impostos para pessoas físicas e jurídicas; Administração 
Científica; as duas grandes guerras mundiais. 

Reflexos na Contabilidade: Sistema de Informações Contábeis; Sistema de Informações 
Gerenciais; divulgação de relatórios para atender aos acionistas, gerentes e governo; auditoria 
externa; separação dos custos da produção; reconhecimento sistemático da depreciação; 
organização formal de institutos e órgãos contábeis; realização do orçamento governamental e 
formas de controle e divulgação; mensuração de custos, produtos e performance gerencial. 
Primeiro trabalho sistemático abordando o Goodwill, elaborado por Francis More em 1891. 

 
Sociedade do Conhecimento 
Cenário Mundial: Economia globalizada; recurso do conhecimento; informatização da produção e do 

trabalho, difusão da tecnologia da informação e das telecomunicações. 
Reflexos na Contabilidade: Necessidade de harmonização das normas internacionais de 

contabilidade; sistema de informações contábeis para decisões estratégicas; novas formas de 
mensuração do valor da entidade, em função da relevância assumida pelos ativos intangíveis na 
composição do patrimônio das entidades. 

Quadro 1: A evolução do conhecimento contábil 

 

2. 7 O Reflexo do Recurso do Conhecimento na Contabilidade 

A Contabilidade tradicional vêm tratando os diversos recursos econômicos  
disponíveis como um ativo, evidenciando seus valores em seus relatórios. Porém os 
recursos do conhecimento desenvolvidos pela entidade são quase sempre ignorados em 
seus registros e evidenciações. 

Este fato pode ser evidenciado na aquisição da Lotus pela IBM por 3 bilhões de 
dólares, embora o seu valor contábil fosse de apenas 250 milhões de dólares. O 
patrimônio da Netscape aproximava-se de 20 milhões de dólares, na data da abertura de 
seu capital e o mercado lhe atribuiu um valor de 3 bilhões de dólares. 

Constata-se que várias são as afirmações, além dos exemplos acima 
mencionados, de que o valor de mercado das entidades negociados em bolsa de valores 
é, na maioria das vezes, superior ao seu valor contábil, apontando uma certa falha da 
contabilidade na mensuração do valor patrimonial das entidades, em função 
basicamente, da objetividade e do conservadorismo. 

Autores como Thomas Stewart e  Edvinsson & Malone, bem como outros 
estudiosos da matéria, vêm justificando a diferença entre esses valores (valor patrimonial 
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das ações para o seu valor de mercado) pela introdução de novos valores 
subjetivos concentrado na denominação de Capital Intelectual. 

Iudícibus (1998:60) ao questionar o que realmente se mensura na Contabilidade, 
ressalta a complexidade envolvida nessa questão e, também o quanto ela é conhecida e 
reconhecida pela classe contábil. Segundo o referido autor: 

Mais importante, em toda a discussão, é que o Contador, bem ou 
mal, conservadoramente ou agressivamente, numa fase outra da 
evolução, conforme se trate de Contabilidade Financeira ou Gerencial 
tem a coragem de atribuir mensuração aos elementos do ativo, passivo e 
PL, bem como os fluxos de renda e caixa. É, sem dúvida, a profissão 
mais arrojada, pois pretende traduzir em demonstrações financeiras, em 
números, notas explicativas e poucas evidenciações outras, uma 
realidade tão complexa quanto a da entidade. Por isso é tão criticada, 
pois não consegue agradar, nem os tradicionalistas, muito menos aos 
que desejariam que o balanço retratasse o valor da entidade na data, 
algo que um eventual comprador consideraria, se quisesse adquiri-la, [...] 
Quanto mais evoluirmos em nossa ciência, mais nos afastaremos do 
custo e mais nos aproximaremos do valor, sem, provavelmente, nunca 
alcança-lo. 

Ao considerar tais aspectos, deve-se considerar os efeitos decorrentes dos fatores 
que compõem o Capital Intelectual e influenciam o seu valor de mercado, quais sejam a 
sua capacidade de geração de fluxos futuros de caixa. 

Portanto, a Contabilidade deve acompanhar a evolução da Sociedade, dentro 
dessa nova realidade, fornecendo informações que auxiliem a mensuração do patrimônio 
tangível e intangível das entidades e, conseqüentemente, reflitam o valor real das 
mesmas, a fim de que possa cumprir a contento o seu objetivo principal. 

 

2. 8 Principais Conceitos de Capital Intelectual  

Ao longo do século XX, economistas e contadores realizaram muitos trabalhos 
envolvendo o tema, de modo geral ou específico, tratando a contabilização dos recursos 
humanos como um ativo intangível, sendo considerado o agente, mas ainda encontrando 
resistência na contabilidade tradicional de ser visto como tal, devido à entidade: 

• não possuir sua posse e propriedade; 

• não possuir seu controle; e  

• a complexidade de atribuição de valor. 

Dessa forma a Contabilidade depara-se com uma dificuldade que representa um 
grande desafio que precisa por ela ser solucionado, utilizando-se de pesquisas e 
experiências práticas. Esse desafio é o de atribuir valor aos ativos intangíveis, 
especialmente o capital intelectual que se faz presente em todas as organizações, mas, 
para isto tornar-se necessário evidenciar o retorno proporcionado por esse recurso.  

O reconhecimento desse recurso humano, presente em todos os tipos de 
organização, como ativos capazes de produzirem benefícios futuros para a  entidade é 
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vital para identificar a parcela de contribuição que os mesmos proporcionam no 
resultado presente e futuro das entidades. 

Diante disto capital intelectual pode ser conceituado segundo Brooking (1996: 12-
13) como “uma combinação de ativos intangíveis, frutos das mudanças nas áreas da 
tecnologia da informação, mídia e comunicação, que trazem benefícios intangíveis para 
as entidades e que capacitam o funcionamento das mesmas”, divididas em quatro 
categorias: 

• ativo de mercado: Potencial da entidade com os seus intangíveis relacionados com o 
mercado tais como marca, lealdade dos clientes, negócios em andamento (backlog), 
canais de distribuição, franquias etc; 

• ativos humanos: Benefícios que o indivíduo pode proporcionar a organização tais 
como expertise, criatividade, conhecimento, habilidade para resolver problemas, 
vistos de forma coletiva e dinâmica; 

• ativos de propriedade intelectual: São aqueles que necessitam de proteção legal para 
proporcionar benefícios futuros para a organização tais como Know-how, segredos 
industriais, copyright, patentes, design etc; 

• ativos de infra-estrutura: Incluem tecnologias, metodologias e processos empregados 
tais como cultura, sistema de informações, métodos gerenciais, aceitação de riscos, 
banco de dados de clientes etc.  

Pode-se verificar na classificação anteriormente citada, não obstante a sua 
significativa importância, que existe uma mistura no seu escopo de vários outros ativos 
intangíveis identificáveis, a exemplo de franquias, direitos autorais e patentes, o que faz 
com que haja uma superposição de intangíveis dificultando o entendimento do referido 
conceito. 

Mac Donald (apud Stewart 1998: 60) define capital intelectual como “o 
conhecimento existente em uma organização e que pode ser usado para criar uma 
vantagem diferencial”. 

Esta definição, na realidade, apresenta a composição do capital intelectual e a 
função que o mesmo exerce na entidade e não o que ele é. 

Já Edvinsson & Malone (1998:9) utilizam a linguagem metafórica, comparando a 
entidade à figura de uma árvore, considerando a parte visível (tronco, folhas e galhos) ao 
que está registrado nos organogramas, nas demonstrações financeiras; e a parte invisível 
- abaixo da superfície (sistemas de raízes) – ao Capital Intelectual, que são fatores 
dinâmicos ocultos que embasam a entidade visível formada por edifícios e produtos. 

Os referidos autores dividem em três categorias os fatores ocultos: 

• capital humano: Relacionado ao conhecimento, expertise, poder de inovação e 
habilidade dos empregados além dos valores, cultura e a filosofia da entidade; 

• capital estrutural: Inclui equipamentos de informática, softwares, banco de dados, 
patentes, marcas registradas e demais ativas que contribuem na melhoria da 
produtividade dos empregados; 
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• capital de clientes: Envolve o relacionamento com clientes e tudo o mais que 
agregue valor para os clientes da organização. 

Novamente, observa-se no conceito anteriormente citado, a superposição do 
conceito  

Klein e Prusak (1994:1), por sua vez o definem  como sendo o “material intelectual 
que foi formalizado, capturado e alavancado a fim de produzir um ativo de maior valor’”.  

Uma observação importante contemplada na definição anterior, é a distinção entre 
material intelectual e de capital intelectual em relação a outros ativos intangíveis 
identificáveis,  a exemplo de patentes e banco de dados, que , conforme dispõe o FAS n.º 
142, devem Ter seus valores registrados separadamente. capital intelectual. Estes 
conhecimentos irão se tornar capital intelectual a medida em que se tornarem úteis, ou 
seja, quando assumirem uma forma coerente, quando forem passíveis de serem 
descritos, compartilhados e  explorados e, finalmente, quando tiverem aplicação prática. 

Segundo Stewart (1998) o capital intelectual pode ser encontrado em três lugares: 

• nas pessoas; 

• nas estruturas; 

• nos clientes. 

O capital humano é a capacidade necessária para que os indivíduos ofereçam 
soluções aos clientes, é a fonte da inovação e renovação. Contudo indivíduos inteligentes 
não são sinônimos de entidades inteligentes. 

Mas para compartilhar, transmitir e alavancar os conhecimentos, são necessários 
ativos estruturais, tais como laboratórios, sistemas de informações, conhecimento dos 
canais de mercado e foco gerencial, que transformaram o know-how individual em 
propriedade da entidade, ou seja, capital estrutural é a capacidade organizacional que 
uma  entidade possui de suprir as necessidades do mercado. 

Já o  capital de clientes é o valor dos relacionamentos de uma entidade com as 
pessoas com as quais realiza operações. 

Finalmente, segundo Stewart (1998)  o capital intelectual não é criado a partir de 
partes distintas de capital humano, estrutural e de clientes, mas do intercâmbio entre 
eles. 

Diante disso, capital intelectual é a diferença entre o valor de mercado das ações 
em circulação da entidade e o valor do ativo líquido, organizado a partir de idéias e 
informações coerentes, capazes de serem descritas, compartilhadas e exploradas e que 
tenham aplicação prática. 

 

2. 9 Evolução Histórica dos Conceitos do Capital Intelectual 

Embora vários renomados autores, principalmente Peter Drucker, terem discorrido 
sobre de como o Recurso do Conhecimento impactou em mudanças nas sociedades à 
décadas atrás, temos informações que a primeira matéria abordando o conceito de 
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capital intelectual, foi editada por Thomas Stewart, na revista Fortune (1994) com 
o título, “Your Company’s Most Valuable Asset: Intellectual Capital”. (Antunes:1999:99) 

Partindo dessa matéria muitos estudiosos começaram a produzir artigos 
acadêmicos sobre o assunto, inclusive abordando experiências realizadas por algumas 
Companhias de tentativas de mensuração de seu Capital Intelectual, entre elas a Skandia 
AFS, primeira organização a divulgar um relatório suplementar às demonstrações 
financeiras divulgando o capital Intelectual, cujo principal executivo para esse assunto é 
Leif Edvinsson, conforme modelo retrato por Antunes em sua dissertação de mestrado de 
1999 “Contribuição ao Entendimento e Mensuração do Capital Intelectual”. 

Conforme Antunes (1999:100) o que se verificou em maior abundância foram 
estudos desenvolvidos em torno de um dos elementos que compõem o Capital 
Intelectual: O Capital Humano. Ao longo da história alguns economistas, a partir do 
século XV, já se esforçavam no sentido de encontrar uma maneira de mensurar 
monetariamente o ser humano. Os objetivos dessas pesquisas tinham cunho econômico, 
exemplificando: estimar perdas com guerras e as migrações. 

Kwasnicka (1981:17:22 apud Antunes,1999:100) em pesquisa sobre o impacto da 
contabilização dos recursos humanos numa organização, traçou uma retrospectiva 
histórica sobre a evolução do entendimento do ser humano como capital. 

Segundo a visão dos economistas, pesquisadores do assunto, o ser humano é 
considerado capital por ser possuidor da capacidade de gerar bens e serviços através da 
sua força de trabalho e do conhecimento, portanto constituindo-se em importantes fontes 
de acumulação e de crescimento econômico. 

 

2. 10 Capital Humano 

Conforme definições abordadas anteriormente, o Capital Intelectual, engloba 
vários elementos subjetivos (intangíveis) além do Capital Humano. Tal fato esta 
alicerçado em que o Capital Intelectual é fruto do intelecto, recurso possuído, 
exclusivamente pelos seres humanos. Portanto, abrangendo o Capital Intelectual o 
elemento possuidor do recurso do conhecimento (capital Humano) e tudo o mais 
resultante de sua aplicação. Conforme observado anteriormente o conhecimento lato e 
stricto se materializam, para Stewart e Edvinsson & Malone no Capital Estrutural e para 
Brooking, nos Ativos de Mercado, de Propriedade Intelectual e de Infra-estrutura. 

 

Crawford (1994:124) cita que: 

 “Numa economia do conhecimento os recursos humanos – e 
não o capital  físico e financeiro – constituem as vantagens competitivas 
das organizações, e a gerência deve maximizar a preparação de 
trabalhadores altamente especializados. À medida que o homem da 
organização se torna uma espécie em decadência e que os 
trabalhadores devem sua vida profissional primordialmente ao 
treinamento profissional e à sua capacidade mental, e não ao 
simplesmente fazer parte de uma organização, os estilos de 
administração participativa tornam-se cada vez mais importantes” 
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Pode-se observar o Capital Humano, também denominado por alguns 
autores como Ativo Humano, compreende os benefícios que podem ser proporcionados 
pelos indivíduos às organizações, sendo natural nos dias atuais às entidades dedicarem 
grandes esforços para a identificação de pessoas com capacitação para interagir na 
otimização dessa relação de causa e efeito. Quanto mais qualificado for o capital humano 
de uma organização, melhores resultados ela alcançará em termos de Capital Intelectual. 

Antunes (1999:102) observa que as organizações necessitam se apoiar no 
Recurso Humano do Conhecimento e não mais no Recurso Humano da força braçal; a 
tecnologia, à medida que por um lado supre este fator, por outro lado demanda pelo 
potencial humano da inteligência. 

Além disso, segundo Stewart (1998:77) o trabalho rotineiro, que exige pouca 
habilidade, mesmo quando feito manualmente, não gera nem emprega capital humano 
para a organização. 

O capital humano aumenta a medida que a entidade utiliza mais o que as pessoas 
sabem e quando um maior número de pessoas sabe mais coisas úteis para a 
organização. Mesmo por isso, o capital humano de uma entidade é composto por 
indivíduos difíceis de serem substituídos e que desempenham uma atividade que agrega 
muito valor para a entidade, ou seja, pessoas cujo talento e  experiência criam produtos e  
serviços que são o motivo pelo qual os clientes procuram a entidade e não os 
concorrentes.  

Contudo a maior dificuldade encontrada pelas entidades na Era da informação, 
reside no fato de que a entidade pode alugar pessoas, mas não pode possui-las, neste 
momento entra em cena o capital estrutural. 

 

2. 11 Capital Estrutural 

Segundo Stewart (1998:97) , o objetivo precípuo do capital estrutural é a retenção 
do conhecimento humano na entidade, afim de que o mesmo se torne propriedade da 
entidade. 

O capital estrutural é a transformação do conhecimento dos indivíduos em um 
ativo da entidade, através da melhoria contínua e do compartilhamento da criatividade e 
da experiência. Estes por sua vez, devem ser estruturados e acondicionados com o 
auxílio da tecnologia da informação e das telecomunicações, bancos de dados, descrição 
de processos e manualizações a fim de reter na entidade o conhecimento dos indivíduos. 

Dessa forma, obtém-se uma maior agilidade na distribuição do conhecimento, 
evita-se o retrabalho, aumenta o conhecimento coletivo, reduz o tempo de espera e 
aumenta produtividade dos indivíduos. 

Além disso, a criação de um banco de dados do conhecimento auxilia a entidade a 
operar em um ambiente global, auxilia a entidade a lidar com o crescimento e a 
rotatividade de pessoal, além de facilitar o acesso ao conhecimento por parte de seus 
pares. 
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2. 12 Capital de Clientes 

O capital de clientes não pode ser construído deixando-se o relacionamento 
inteiramente nas mãos de um vendedor ou comprador é necessário que a entidade crie 
mecanismos que o tornem propriedade da mesma. 

Da mesma forma que as empresas não possuem o capital  humano, apenas o 
alugam, elas também não possuem o capital de clientes, apenas compartilham a sua 
propriedade com os fornecedores e clientes. 

Toda a entidade deve reanalisar a cadeia de valor do setor na qual atua, a fim de 
verificar que informações são importantes. Normalmente estas informações encontram-se 
próximas aos clientes. 

Cabe destacar ainda que o capital de clientes aumenta quando a entidade e seus 
clientes aprendem uns com os outros; quando se empenham ativamente em tornar suas 
intenções mais informais.  

 

2. 13 Diferenças entre o GOODWILL Subjetivo e o CAPITAL INTELECTUAL 

Cabe destacar ainda, pontos em comum existentes entre o goodwill e o Capital 
Intelectual para que se possa estabelecer uma relação entre os dois conceitos, haja vista 
que ambos são ativos intangíveis, cuja natureza por vezes se confunde.  

Conforme Edvinsson & Malone, o Capital Intelectual é um capital não financeiro, 
representativo da lacuna oculta entre o valor de mercado e o valor contábil da entidade, 
enquanto que o Goodwill representa a diferença entre o valor pago na aquisição de uma 
entidade e o seu valor justo de mercado, no que diz respeito ao Goodwill adquirido e a 
diferença entre o valor econômico da entidade como um todo e o seu valor contábil, com 
relação ao Goodwill subjetivo. 

Já Brooking (1996:2) afirma que o Capital Intelectual surgiu quando o primeiro 
vendedor estabeleceu um bom relacionamento com o seu cliente, o que denominou de 
Goodwill. 

Para o melhor entendimento das abordagens acima se julga necessário à 
elaboração do quadro comparativo n.º 2, a partir dos conceitos de Goodwill e capital 
intelectual dos autores citados anteriormente. 

 

 
FATORES QUE GERAM O GOODWILL FATORES QUE GERAM O CAPITAL INTELECTUAL 
• Administração superior • Sinergia entre os programas de 

treinamento e os objetivos corporativos 
• Organização ou gerente de vendas 

proeminente 
• Funcionário tratado como um ativo raro 

• Fraqueza na administração do competidor • Esforço da administração para alocar a 
pessoa certa na função certa, 
considerando suas habilidades 

• Propaganda eficaz • Existência de oportunidade para 
desenvolvimento profissional e pessoal 
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• Processos secretos de fabricação • Avaliação do retorno sobre o investimento 
realizado em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) 

• Boas relações com os empregados • Identificação do know-how  gerado pela 
P&D 

• Crédito proeminente como resultado de 
uma sólida reputação 

• Existência de uma estratégia proativa para 
tratar a propriedade intelectual  

• Excelente treinamento para os empregados • Identificação dos clientes recorrentes 
• Alta posição perante a comunidade 

conseguida através de ações filantrópicas 
e participação em atividades cívicas por 
parte dos administradores  

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

• Desenvolvimento desfavorável nas 
operações do competidor 

• Avaliação do retorno sobre o investimento 
realizado em canais de distribuição 

• Associações favoráveis com outra entidade • Mensuração do valor da marca 
• Localização estratégica • Existência de uma infra-estrutura para 

ajudar os funcionários a desempenhar um 
bom trabalho 

• Descoberta de talentos ou recursos • Valorização das opiniões dos funcionários  
• Condições favoráveis com relação aos 

impostos 
• Participação dos funcionários na 

elaboração dos objetivos traçados 
• Legislação favorável • Encorajamento dos funcionários para 

inovar 
 • Valorização da cultura organizacional 

Quadro 2:Análise comparativa do Goodwill  Subjetivo e capital intelectual  

 

O quadro n.º 2 demonstra que a natureza do Goodwill e do capital intelectual 
estão intimamente relacionados, pois grande parte dos itens que geram o Goodwill são 
os mesmos que originam o capital intelectual, ou seja, ambos dizem respeito a uma série 
de ativos intangíveis não identificados. Contudo seus valores dificilmente serão os 
mesmos já que a mensuração do Goodwill subjetivo é obtida pela diferença entre o valor 
econômico total do ativo líquido e o seu valor contábil, enquanto que o capital intelectual 
é obtido pela diferença entre o valor de mercado das ações da entidade e o seu valor 
contábil. 

Para elucidar tal afirmação, elaborou-se o seguinte exemplo. Suponha que a 
empresa Tangere possua um patrimônio líquido contábil , em 31/12/20XX, de $ 100.000, 
sabendo-se ainda que a empresa possui 10.000 ações, desta forma pode-se apurar um 
valor patrimonial por ação de $ 10,00 (100.000 /10.000). 

Nessa mesma data o valor das ações negociadas na bolsa de valores, da 
empresa Tangere era de $ 17,00 por ação. Logo se pode apurar o valor do capital 
intelectual pela diferença entre o valor de mercado das ações da empresa (170.000) e o 
valor patrimonial da mesma (100.000) , ou seja, apura-se um valor de capital intelectual 
de $ 70.000. 

Já  a apuração do valor do Goodwill subjetivo,  necessita, inicialmente, da 
apuração do valor econômico da empresa de acordo com algum dos métodos citados no 
capítulo anterior. Supondo-se que o valor econômico da empresa Tangere seja de $ 
150.000 em 31/12/20XX, logo o valor do Goodwill subjetivo será obtido pela diferença 
entre o valor econômico (150.000) e o valor patrimonial (100.000), ou seja $ 50.000. 
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Com base no exemplo anterior pode-se verificar que o valor do Goodwill 
subjetivo poderá ser maior, igual ou menor que o valor do capital intelectual, em função 
basicamente, do valor da cotação na bolsa de valores, das ações da entidade, bem como 
do seu valor econômico. 

Outra referencia importante a ser feita é que o capital intelectual não é registrado 
na contabilidade quando desenvolvido internamente,  a exemplo dos demais intangíveis. 
Contudo, em função da tênue linha que o separa do Goodwill, indiretamente é registrado 
na rubrica Goodwill adquirido quando ocorre uma combinação de negócios. 

Além disto, existem também avaliações relativas ao capital intelectual, em forma 
de indicadores não- financeiros, em notas explicativas,  a exemplo do Grupo Skandia, 
que foi o primeiro grupo a divulgar juntamente com as suas demonstrações financeiras 
este tipo de avaliação , datando de 1995 tal evento.   

 

3 CONCLUSÃO 

Iniciou-se este estudo apresentando a contextualização da sociedade sustentada 
no conhecimento, seu conceito e suas principais características, a partir de então se 
demonstrou a crescente importância que o capital intelectual vem assumindo no contexto 
atual e a necessidade premente de identificar a sua natureza, mensuração e principais 
características. 

Com base nessas informações foi possível estabelecer as principais 
características da sociedade sustentada no conhecimento e do capital intelectual, bem 
como identificar as principais similaridades e divergências existentes entre o conceito de 
capital intelectual e goodwill. 

Finalmente, constatou-se que a evidenciação do capital intelectual nas 
demonstrações contábeis é um assunto significativo e controvertido, cuja importância irá 
crescer com o passar dos anos, sendo necessárias novas pesquisas e  experimentações 
com o objetivo de solucionar os novos problemas e dificuldades que estão surgindo em 
função da Era do conhecimento. 
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