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RESUMO 

Golin, Samanta D. Capital lntelectual: Teoria e empiria em micro e pequenas empresas. 
Tendo em vista que os Micros e Pequenos empresarios sao essenciais para nossa 
sociedade economica por representarem mais de 50% na gerayao de empregos e 
arrecadamento de impostos, e de extrema importancia que estes sejam assessorados pelos 
seus respectivos Contabilistas para garantir a sua saude economica e sobreviv€mcia. A 
seguinte pesquisa bibtiografica traz o Contabilista como pe~ chave no gerenciamento das 
empresas, sendo ele o Capitallntelectual indispensavel para o sucesso dessas empresas.O 
seguinte estudo tambem foca na necessidade do acompanhamento de urn profissional 
(Goodwill) capaz de orientar os Micros e Pequenos empresarios, na tomada de decisoes. 
Profissionais que saibam mensurar os ativos intangiveis dentro das empresas e estejam 
atualizados em relayao a legislayao vigentes, e atentos as opffoes tributarias que 
possibilitem aos seus clientes o pagamento de menos impostos, favorecendo assim o 
crescimento da empresa. 

Palavras-chave: micro e pequenas empresas, capital intelectual, goodwill, ativos 
intangfveis. 



ABSTRACT 

Golin, Samanta D. Intellectual Capital: Theory and reality in micro and small enterprises. 
Considering that the Micro and Small business owners are vital to our economic society as 
they represent over 50% on generating jobs and tax-raising drive, it is extremely important 
that these are advised by their accountants to ensure their economic health and survival . 
The following bibliographic research brings the accounting as a key part in company 
management, being the intellectual capital essential to the success of these companies. 
The following study also focuses on the necessity of following a professional (goodwill) 
capable of guiding the Micro and Small business owners in making decisions, professionals 
who know how to measure intangible assets within firms updated in relation to current legislation, 
and are attentive to tributary options that enable their customers to pay less tax, thus 
encouraging the growth of the company. 
Keyword: Micro and Small business, intellectual capital, goodwill, intangible assets. 
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Usta de Abreviaturas e Siglas 

AICPA 
American Institute of Certified Public Accountants 

Cl Capitallntelectual 
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Canadian Imperial Bank of Commerce 
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Conselho Federal de Contabilidade 

CRH Contabilidade de Recursos Humanos 

EVA 
Economic Value Added 

FASB 
Financial Accounting Standards Board 

FMAC 
Financial Accounting Committee 

GAAP 
Generally Accepted Accounting Principles 

GC Gerenciarnento de Conhecimento 

GCI Gerenciarnento de Capital lntelectual 

lAS 
International Accounting Standards 

IVC Valor lntangivel Calculado 

P&D Processarnento de Dados 

SEC 
Securities and Exchange Comission 

SGF Services de Departamento de Garantias e Finanyas da Skandia 

SIC Sistema de lnformacoes Contabeis 

SIG Sistema de informayao Gerencial 

SMAC Society of Management Accountants of Canada 

SEBRAE Servico Brasileiro de Apoio as Micros e Empresas de Pequeno 

Porte 

US- United States - Principles Accounting Acepted General(y · 
GAAP 
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1 INTRODU<;AO 

Nos dias atuais, muito se tern ouvido falar sobre a importancia das Micro e 

Pequenas empresas, devido seu papel na sociedade, onde contribuem para o 

fortalecimento economico e desenvolvimento social. Porem, a baixa taxa de 

sobrevivencia das empresas deste porte preocupa algumas entidades publicas e 

privadas que buscam entender a problematica dessas empresas. Conhecer os 

fatores que influenciam para o sucesso ou insucesso das empresas tern sido alvo de 

muitos pesquisadores {GOLIN, 2008). 

Dentre os fatores que influenciam no futuro da empresa esta o aspecto 

gerencial, ou seja, o problema muitas vezes esta na capacidade do empresario 

gerenciar a pequena empresa. De inicio parece uma tarefa facil, porem, quando e 

chegada a hora de tornar decisoes que influenciarao 0 futuro da empresa, e notada 

a grande responsabilidade que o empresario tern em rnaos (GO LIN, 2008). 

Ai e que entra a grande importancia do Contabilista, e das informac;oes 

repassadas pelo mesmo. As inforrnac;oes contabeis sao de suma importancia para a 

Administrac;ao de urna empresa, e tornam-se necessarias que os contadores, 

atraves do uso dos sistemas de informac;ao existentes atualmente, repassem aos 

seus clientes informac;oes concretas para auxiliar na tomada de decisoes (GOLIN, 

2008) . 

. Com a evoluc;ao da economia mundial e a espantosa velocidade de troca 

informac;oes, valores e conhecimento entre paises, foi preciso uma profunda 

avaliayao contabil-financeira do continuo processo chamado "nova economia" 

(VIEGAS, 2009). 

Para compreender esse processo torna-se necessaria citar as evoluc;5es 

oriundas da sociedade do conhecimento. Cujos recursos economicos (terra, capital e. 

traba/ho) de outrora utilizados, nessa "nova economia", somam-se conhecimento. 

ConseqOentemente, alterando a estrutura economica das nay5es e a forma de 

atribuir valor ao ser hurnano, possuidor do conhecimento (SCHMIDT & SANTOS, 

2002). 

N~ste inicio de seculo, enquanto economistas, executivos e analistas de 

politicas economicas debatem e questionam sobre o que e "novo" na chamada 

'Nova Economia', uma das caracteristicas desta torna-se cada vez mais evidente: 
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os fatores intanglveis estao tendo, progressivamente, papel dominante na 

geraQao de riqueza em ambito empresarial. Este fato, portanto, constitui urn 

relevante tema a ser considerado no campo da pesquisa, da avalia9ao e da 

gestao de neg6cios (PACHECO, 2005). 

lev {2001, p.5) acredita que os ativos intangiveis podem, sim, ser 

definidos, mas sua opiniao coincide com a concep9ao adotada pelo Merriam em 

relayao, ao fato de que eles nao podem ser determinados com certeza ou 

precisao. lev, por seu turno, apresenta uma outra defini9ao, afirmando que 

"ativos [intangiveis] sao reivindica96es de beneficios futuros, tais como os 

alugueis gerados por propriedade comercial, recebimento de juros derivados de 

uma aplicaQao e dos fluxos de caixa futuro a serem gerados pela produ9ao" 

evidenciando, outrossim, que tambem tern uma corporificaQao fisica ou financeira 

mas possuem estas mesmas caracterlsticas. Ou seja, segundo ele, de forma 

resumida, ativos intangiveis sao fontes nao fisicas de valor economico geradas 

por: inova¢es; fluxos organizacionais; conhecimentos formalizados e praticas de 

recursos humanos que, potencialmente podem gerar beneficios futuros, 

adotando assim, urn enfoque de "possibilidades" . 

ludicibus {2004, p.225), nesse sentido, refere-se aos ativos intangiveis 

tambem reconhecendo que eles nao possuem existencia fisica, acrescentando, 

contudo, que seu valor economico e limitados pelos direitos e beneficios que, 

antecipadamente, sua posse confere ao proprietario, ou seja, concorda que 

geram beneficios futuros. 

Alguns autores argumentam que urn dos grandes problemas verificados em 

rela9ao aos ativos intangiveis- objeto de analise no ambito deste trabalho- e 

que a falta de diferencia9ao contabil entre eles e os ativos tangiveis prejudica os 

administradores e formuladores de politicas, quando estes se ap6iam em 

demonstra9oes financeiras tradicionais baseadas apenas em ativos tangiveis para 

definir suas estrategias de enfrentamento de mercado e de desenvolvimento de 

suas atividades empresariais. lsto sugere a necessidade de busca de formas mais 

eficazes de mensurayao, avaliayao e informa9ao (BASSI, 2000, p.6), que sejam 

capazes de mostrar este lado "invisivel" (e valioso) das organiza96es, para que 

estas possam ser melhor conhecidas e avaliadas, tanto internamente, pelas suas 
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pr6prias administra~5es, como externamente, pelo mercado, particularmente 

pelos investidores. 

Com a globaliza~ao da economia, a contabilidade internacional torna-se muito 

irnportante, dado que ha maior demanda por informa~oes, o que irnpoe mudan~as 

na forma de mensura~ao do patrimonio das ernpresas (SCHERER, 2004 ). 

Para alguns gestores, apesar dessa crescente irnportfmcia dos fatores 

intangiveis, estes nada mais sao que conceitos filos6ficos intrigantes. Para outros, 

no entanto, eles ja se tornaram for~a motriz e competemcia-chave efetiva para 

alcan~r objetivos empresariais, integrar esfor~os administrativos, bern como para 

valorizar seus pr6prios ativos tangiveis, o que podera ser visto neste trabalho 

(PACHECO, 2005). 

Muitos pesquisadores tern realizado estudos sobre a forma~ao do profissional 

contabil e os problemas que a envolvern buscando solu~oes que contribuam no 

desenvolvimento da profissao, entretanto, poucas sao as pesquisas que analisarn a 

opiniao dos ernpresarios, permitindo assirn que eles expliquem sua posi~ao. 

Conhecendo a opiniao dos empresarios e possivel ver onde o Contabilista 

esta falhando, eo que ele deve rnudar para que o empresario de hoje tenha maior 

capacidade para gerenciar uma ernpresa. 

Muitos empresarios considerarn o Contabilista urn "empregado do governo", 

que tern seu escrit6rio apenas para gerar guias de irnpostos, e tirar o dinheiro ganho, 

atraves de muito esfor~o. dos contribuintes. No entanto, esta imagern esta gravada, 

pois, infelizmente, existem muitos escrit6rios que fazem justamente s6 isso, 

deixando de auxiliar o cliente no entendirnento das informa~5es que podern ser vitais 

para a sua ernpresa. 
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1.1 CONTEXTO 

A contabilidade e urn instrumento de medi~o e avalia~ao do patrimonio e 

dos resultados auferidos pela entidade. 0 Contador deve transmitir as empresas 

informa~oes de facil entendirnento que as auxilie na tomada de decisoes. 

Dada a importancia de se administrar com sucesso o capital intelectual, a 

contabilidade tambem esta sendo desafiada a desenvolver novas abordagens 

para mensura~ao de desempenho que capturem a qualidade do gerenciamento 

evidente no contexte do capital intelectual. Enquanto tais expectativas sobre a 

contabilidade sejam mais recentes que aquelas associadas com as discrepancias 

entre valor de mercado e valor contabil, elas tern seus precursores nos pedidos 

para que a contabilidade fom~a informa~oes sobre outras bases 

contemporimeas, tais como valor agregado, qualidade, tempo, fidelizac;ao dos 

clientes, apelo do produto, etc ... (ROSLENDER & FINCHAM, 2001 ). 

1.1.2 QUESTAO DE PESQUISA. OBJETIVOS 

• F azer urn levantamento bibliografico micro e pequenas empresas e dos 

sistemas de informagao (Capitallntelectual); 

• Analise da visao dos contabilistas sobre a problematica da mensura~ao, 

avaliac;ao e divulga~ao dos ativos intangiveis das organizac;6es; 

• Fazer urn estudo sobre as informac;oes contabeis repassadas as MPE's 

pelos profissionais contabeis; 

• Contribuir com sugestoes de temas e problemas para que outros trabalhos 

possam aprofundar as quest6es relativas ao capital intelectual e micro e 

pequenas empresas. 

1.1 HIP6TESE GERAL 

Sem a devida explicac;ao do Contabilista, relativa as informa~oes 

contabeis repassadas pelo mesmo, os micro e pequenos empresarios nao tern 

maiores conhecimentos da situa~ao financeira da empresa, o que dificulta o . 

gerenciamento da empresa, e a tomada de decisoes. 
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1.2 JUSTIFICATIVAS 

Este trabalho justifica-se pela preocupa<;ao de se manter micros e pequenas 

empresas no mercado. 

0 universo dos pequenos neg6cios pertence cada vez mais, aos 

empreendedores, ou seja, aqueles que identificam as melhores oportunidades. 

Sendo assim este estudo sera urn desafio,aprendermos a delinear o Capital 

lntelectual. Ha uma dificuldade em mensurar e avaliar o ativo intangivel das 

organiza<;5es empresariais das micro e pequenas empresas. 

Pretende-se o encaminhamento de sugest5es no sentido do desenvolvimento 

do processo de treinamento e de capacita<;ao profissional voltados a mensura<;ao, 

avalia<;ao e divulga<;ao do capital intelectual de micros e pequenas ernpresas. 

Do mesmo modo, pode-se considerar que a justificativa inicial deste trabalho 

foi atestada pela identifica<;ao da necessidade de quebra ou mudan<;a de alguns 

elementos do paradigma tradicional que orienta a classe contabil em rela<;ao ao 

processo de contabiliza<;ao dos ativos empresariais, atualmente centrados apenas 

no Capital fisico-financeiro. 
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2 REVISAO DA UTERATURA 

2.1 A ORIGEM E A EVOLUQAO DA CONTABILIDADE 

0 surgimento da Contabilidade se deu devido a necessidade que as pessoas 

tinham de controlar seus gastos e seus bens. Buscava-se uma maneira facil de 

aumentar suas posses. Com o aurnento dos bens, torna-se necessario o controle 

dos mesmos, que seria impossivel sem tais registros. 

Para ludicibus (1997:44), "a Contabilidade e tao remota quanto o homem que 

pensa, ou, melhor dizendo que conta. A necessidade de acompanhar a evoluc;ao 

dos patrimonies foi o grande motivo para seu desenvolvimento". 

ludicibus (1997), afirma que noc;ao de conta e a Contabilidade sao tao antigas 

quanto a origem do hornem. Alguns historiadores rnostram que a 4.000 ano a.C. 

existiram os prirneiros sinais de contas. 

Ainda segundo ludicibus {1997:30), 

e passive! localizar os primeiros exemplos completes da Contabilidade, 
seguramente no quarto milenio antes de Cristo, entre a civiliza9ao sumerio
babilonica. Mas e passive! que algumas formas rudimentares de contagem 
de bens tenham sido realizadas bem antes disto, talvez por volta do sexto 
milenio antes de Cristo. 

Devido a preocupac;ao com seus bens o homem foi aprimorando seus 

instrurnentos que avaliavam sua situac;ao patrimonial conforme as atividades foram 

ficando mais complexas. 

Para ludicibus (1997), a Contabilidade permitiu que o hornem colocasse 

ordem nos lugares aonde reinava o caos, pois, segundo efe, o "hornem contador" 

poe ordem, classifica, agrega e inventaria o que o "homem produtor" no decorrer da 

sua produyao vai poupando, e permite que o produtor rnelhore seu produto atraves 

do conhecimento sobre o que conseguiu ate o momento. 

sao: 

Segundo Sa, {1997:16) os principais periodos da hist6ria da Contabilidade 

• lntuitivo Primitivo: vivido na pre-hist6ria da humanidade, dedicado a . 
memoria rudimentar da riqueza; 
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• Racional Mnem6nico: disciplina dos registros atraves do estabelecirnento 

de metodos de organizac;ao da informac;ao; iniciou-se certa de 4.000 a. C.; 

• L6gico Racional: desenvolvido na !dade Media, deu origem a Partida 

Dobrada, preocupando-se com a evid€mcia da causa e efeito; 

• Literatura: marcada pela produc;ao de materia escrita que ensinava como 

realizar os registros e demonstrac;oes; iniciou a partir do seculo XI, tendo 

como ben;o o mundo islamico; 

• Pre-Cientifico: a grande busca de raciocinios ensejou a disciplina das 

contas. Este periodo iniciou-se a partir dos fins do seculo XVI e durou ate 

o inicio do seculo XIX; 

• Cientifico: aparic;ao das primeiras obras cientificas, estabelecimento das 

bases das escolas do pensamento contabil; iniciou-se o estudo dos 

fenornenos patrimoniais; vivido a partir das primeiras decadas do seculo 

XIX; 

• Filos6fico-Normativo: vivido a partir da decada de 50 do seculo XX; 

destaca-se a preocupac;ao em normalizar as informac;oes. 

Ainda para Sa (1997), muito se perdeu no tempo, basta tomar como base o 

ocorrido com a civilizac;ao Romana para que se tenha ideia da falta que fazem os 

elementos contabeis para urn julgamento de .maior solidez. 

A Contabilidade continua evoluindo e trazendo cada vez mais novidade para o 

profissional, basta olhar para a r~voluc;ao que ocorreu nos ultimos 20 anos, e que 

continua ocorrendo, para ter uma ideia de quanto o servic;o do contador ficou mais 

pratico com a era da informatica, permitindo assim que sobre mais tempo para o 

Contador prestar informac;oes aos seus clientes. 

2.1.2 As Partidas Dobradas 

0 sistema das partidas dobradas eonsidera que cada debito corresponde a 

urn credito e vice-versa. 

Existem muitas hip6teses quanto ao nascimento das partidas dobradas, mas 

o autor dela, por exemplo, nao se conhece. 
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Segundo Sa (1997:35), a prova mais antiga de um registro em partida 

dobrada e de 1292, embora existam provas esparsas de que o processo ja estivesse 

formado; antes predominava a partida simples, cujo rnais antigo documento que se 

conhece e de um fragrnento de escrita de banqueiros florentinos, de 1211. 

Mas, ainda segundo Sa (1997), 

o mais completo documento, todavia, em partida dobrada, e urn Diario, 
iniciado em 1403, descoberto por Melis, que se encontra nos arquivos 
Datini, da cidade de Prato, na Toscana, lttllia. Este foi o sustentacula para 
que esse ilustre historiador da Contabilidade apresentasse sua tese que 
derrubaria a anterior sobre o nascimento da partida dobrada; ou seja, com 
seus esfor<;os provou que a Toscana e a terra onde com maier 
probabilidade nasceu a partida dobrada. 

Esse processo 16gico de debito e credito consolidou o progresso das escritas 

contabeis que sao utilizadas ate hoje, e que tem sua origem tao discutida. 

2.1.3 A Ciencia Contabil 

A Contabilidade e urna ciencia social que estuda, interpreta e registra os 

fen_omenos contabeis. 0 objeto da Contabilidade e o Patrimonio da entidade, ela 

estuda-o do ponto de vista economico e financeiro, permitindo que se tenha 

conhecimento detalhado sobre sua situa<;ao, e evoluc;ao. 

2.1.4 Objetivos da Contabilidade 

A Contabilidade como qualquer outra disciplina necessita estabelecer 

objetivos para que sejam trac;adas as metas necessarias para a obten<;ao dos 

rnesmos. 0 objetivo basico da Contabilidade e fornecer informac;5es uteis e precisas 

aos usuarios. 

ludicibus (1997:28) afirma que, 

o objetivo principal da Contabilidade (e dos relat6rios dela emanados) e 
fomecer informa~o economica relevante para que cada usuario possa 
tamar suas decisoes e realizar seus julgamentos com seguran~a. 
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Ainda sobre seu objetivo, o mesmo autor (1997:23) destaca que: 

objetivo da Contabilidade e fornecer aos usuaries, independente de sua 
natureza, um conjunto basico de informat;6es que, presumivelmente, 
deveria atender igualmente bem a todos os tipos de usuaries, ou a 
Contabilidade deveria ser capaz e responsavel pela apresentat;ao de 
cadastre de informat;oes totalmente diferenciadas, para. cada tipo de 
usuario. 

Complementando, para Hendriksen (1999:104), "o objetivo da Contabilidade e 

fornecer urn conjunto de relat6rios financeiros para usuarios indeterminados com 

relagao a riqueza, ou rela95es economicas da empresa." 

Na visao de ludicibus (1997:92), a aplicagao da Contabilidade em uma 

Entidade particularizada, 

busca prover os usuaries com informat;ees sobre aspectos de natureza 
econOmica, financeira e fisica do PatrimOnio da Entidade e suas mutat;oes, 
o que compreende registros, demonstrat;oes, analises, diagn6sticos e 
progn6sticos expresses sob a forma de relatos, pareceres, tabelas, 
planilhas e outros meios. 

Para ludicibus (1997), a fungao da Contabilidade, que e fomecer informagao 

uti! para a tomada· de decis5es, permanece inalterada atraves dos tempos. 0 dilema 

e: o que e considerado util ou nao para a tomada de decisoes. E essa avaliagao 

exigiria urn estudo profundo de cada tomador de decisoes que se utiliza de dados 

contabeis. 

Seguindo o raciocinio de ludicibus (1997:20), para analisar a utilidade de uma 

informac;ao seria necessario: 

a) Estabelecer de forma clara qual a fungao-objetivo que se deseja 

maxi mizar; 

b) Coletar e avaliar o tipo de informac;ao utilizada no passado para 

maxi mizar a func;ao; 

c) Fornecer o modelo preditivo que ira suprir o modelo decis6rio para a 

maximizac;ao da fungao-objetivo. 
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Porem, estas tarefas nem sempre sao faceis, pois dependendo do usuario 

pode existir mais de uma func;ao a ser maximizada. A meta que, por exemplo, urn 

acionista minoritario gostaria de maximizar, nao e a mesma da alta administrac;ao. 

Alem dessa questao, muitas vezes os usuarios tern mais interesse nos fluxos 

de caixa ou renda futuros, do que em dados do passado, ou seja, para alguns 

empresarios a informac;ao s6 tern importfmcia se puder ser utilizada para prever 

eventos futuros. Em vista disso o Contador deve estar atento a preferencia do seu 

cliente questionando-o a respeito, para lhe passar dados uteis que irao auxilia-lo na 

administrac;ao de sua empresa. 

2.1.5 Patrimonio, objeto da Contabilidade 

Toda ciencia tern urn objeto, e em cima deste objeto que esta ciencia ira 

estudar e determinar o seu campo de abrangencia. 

Segundo ludicibus (1997:90): 

Na Contabilidaqe, o objeto e sempre o Patrimonio de uma Entidade, 
· definindo como urn conjunto de bens, direitos e de obriga~oes para com 

terceiros, pertencente a uma pessoa fisica, a urn conjunto de pessoas, 
como ocorre nas sociedades informais, ou a uma sociedade ou institui~ao 
de qualquer natureza, independentemente da sua finalidade que pode, ou 
nao, incluir 0 lucro. 

0 Patrimonio nao e apenas objeto da Contabilidade, outras ciencias sociais o 

estudam, como a Economia a Administrac;ao e o Direito. Porem estudam num 

angulo diferente do estudado pela Contabilidade. 

A Contabilidade estuda os aspectos qualitativos e quantitativos, e busca 

prever as possiveis mutac;oes sofridas pelo Patrimonio. 

Por aspecto qualitativo,.segundo ludicibus (1997:90), "entende-se a natureza 

dos elementos que o compoem, como (dinheiro, valores a receber ou a pagar 

expressos em moeda, maquinas, estoques de materiais, etc.)." 
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Ja como aspecto quantitative, ludicibus (1997:90) "refere-se a expressao dos 

componentes patrimoniais em valores, o que demanda que a Contabilidade assurna 

posic;ao sobre o que seja "valor", porquanto os conceitos sobre a materia sao 

extrema mente variados." 

0 Patrimonio Uquido da origem ao Patrimonio, de acordo com a seguinte 

equac;ao: 

(Bens + Direitos)- (Obrigac;oes) = Patrimonio Uquido 

Quando essa equa«;ao resulta em urn fator negativo, e correto chama-lo de 

"Passivo a descoberto". 

2.1.6 Usuaries da Contabilidade 

Os usuarios da Contabilidade sao as pessoas que se interessam pela 

situac;ao de uma empresa, e buscam respostas perante a Contabilidade. Esses 

usuaries podem ser intemos ou externos. 

Segundo ludicibus e Marion (2002, p. 54) 

Para os usuarios externos temos as tradicionais demonstrat;oes contabeis 
como o Balant;o Patrimcinial, a Demonstrat;ao de Resultado do Exerclcio, 
Demonstrat;ao de Origens e · Aplicat;oes de Recursos ou, mais 
recentemente, Fluxo de Caixa e outras. Ja os usuarios internos a entidade, 
interessam, alem das demonstra¢es citadas, como ponto de partida, 
tambem subsidiam os tomadores internos de decisoes, outros tipos de 
relat6rios que aliem conceitos e informa¢es derivantes do sistema de 
Contabilidade Financeira (geral). 

Os usuarios internos podem ser os funcionarios, gerentes, e mais 

freqOentemente a alta administrac;ao, que se utiliza dessas informac;oes para 

analisar a situac;ao da empresa e poder gerenciar os neg6cios com maior seguranc;a 

e eficacia. 0 administrador da empresa pode solicitar ao Contador relat6rios rnais 

especifico, que facilitem essa analise, eo auxilie no processo de gestao. 

Ja os usuarios externos sao pessoas que nao tern facilidade de acesso as 

dernonstrac;6es contabeis, mas que recebem as mesmas atraves de publicac;oes 



21 

pela entidade, esses usuarios geralrnente sao institui9oes financeiras, concorrentes, 

clientes, fornecedores, investidores, e o proprio Governo. 

Seus interesses gerais sao: 

• lnstituiyoes financeiras: conceder emprestimos, ou nao; 

• Concorrentes: Conhecer situayao da empresa para poder atuar no mercado; 

• Clientes: Verificar integridade da entidade; 

• Fornecedores: Conceder ou nao credito, verificando valor e prazo possiveis; 

• lnvestidores: Possibilidade de investimento em a96es; 

• Governo: verificar despesas e receitas para avaliar regularidade na tributac;ao. 

Sendo assim, e possivel notar que a Contabilidade pode ser adaptada de acordo 

com a necessidade e interesse do usuario. 

2.2 SISTEMAS 

0 conceito de sistema emana da Teoria Geral dos Sistemas, que, segundo 

explica Bertalanffy (1975, p.61): 

Seu objeto e a formula~ao de principios validos para os 'sistemas' em geral, 
qualquer que seja a natureza dos elementos que os com poem e as rela¢es 
ou 'fo~as' existentes entre eles. A teoria geral dos sistemas portanto e uma 
ciencia geral da 'totalidade', que ate agora era considerada um conceito 
vago, nebuloso e semimetafisico. 

Segundo Bio (1985, p.18), "sistema e urn conjunto de partes interagentes e 

interdependentes que, conjuntarnente, forma urn todo unitario com determinado 

objetivo e efetuam determinada fun9ao". 

Pode-se entender que urn sistema e urn todo organizado, que processa 

reeursos para a saida de produtos. 
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0 sistema sempre e composto por elementos, que produzirao algo de acordo 

com sua func;ao. 

Segundo Padoveze (2000, p.27), "os elementos basicos que comp6em urn 

sistema sao: objetivos do sistema, ambiente do sistema ou processamento, recursos 

ou as entradas do sistema, componentes do sistema, saida do sistema, 

administra<;ao ou controle e avaliac;ao do sistema". 

Com todos esses elementos basicos o sistema podera receber os recursos 

dados a ele, e processa-los para obter o seu objetivo. 

2.2.1 Sistemas Abertos e Fechados 

Os sistemas sao classificados em sistemas abertos e fechados. Os sistemas 

fechados nao interagem com o ambiente externo; ao contrario dos sistemas abertos 

que faz trocas como meio. 

Urn exemplo de urn sistema fechado e uma maquina, que cumpre seu 

objetivo sem interagir com o meio ambiente. Ja o corpo-humano e urn sistema 

aberto, pois interage com o meio ambiente. 

2.2.2 Sistema Empresa 

A empresa e considerada urn sistema aberto, pois ela interage com o meio e 

a sociedade onde esta inserida, captando recursos brutos, processando-os e 

resultando em produtos e servic;os necessaries as pessoas que nela vivem. 

Segundo Bio (1985, p.19), 

os sistemas abertos envofvem a ideia de que determinados 
inputs sao introduzidos no sistema e, processados, geram 
certos outputs. Com efeito, a empresa vale-se de recursos 
materiais, humanos e tecnol6gicos, de cujo processamento 
resultam bens ou servic;os a serem fornecidos ao mercado. 
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CHIAVENATO (2000, p.49), sugere que: 

( ... )a empresa e visualizada como um sistema aberto em um dinamico 
relacionamento com seu ambiente, recebendo varios insumos (entradas), 
transformando esses insumos de diversas maneiras {processamento ou 
conversao ). e exportando os resultados na forma de produtos ou servi~os 
(saldas). 

Pelo fato de a empresa ser urn sistema aberto, sao muitas as informac;oes 

que a empresa troca com o meio, e muitas as influencias que ela exerce na 

sociedade. 

2.3 SISTEMAS DE INFORMA<;AO 

E comum dizer que o sistema de informac;ao tern como finalidade obter as 
informac;oes certas para as pessoas certas, no momento certo. Esses sistemas de 
informayao tern que fornecer informac;oes uteis, e por isso e necessario 0 

entendimento dos terrnos relacionados a ele. 

2.3.1 Dado 

Dados sao informac;oes extraidas a partir de urn fato gerador por observac;ao 

ou medic;ao. 

Segundo Turban, eta/., (2007, p 03), 

!tens de dados se referem a uma descri~o elementar de coisas, eventos, 
atividades e transa~oes que sao registrados, classificados e armazenados, 
mas nao sao organizados para transmitir qualquer significado especifico. Os 
itens de dados podem ser numeros, letras, figuras, sons ou imagens. 

. . 

Atraves da analise desses dados o usuario obtem informac;oes que sao 

transformadas em conhecimento a cerca de urn ass unto. 
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2.3.2 lnforma9ao 

A informa9aO e fundamental para qualquer pessoa e empresa, e a informa9aO 

que permite o conhecimento a cerca de fatos que possam auxiliar o empreendedor 

na hora de sua tomada de decisao. 

A informa9ao, segundo Turban, eta/., (2007, p 03), "se refere a dados que 

foram organizados de modo a terem significado e valor para o receptor". 

Segundo Catelli (2001 }, 

A rela~o entre informa~o e decisao e estreita, visto que decisoes sao 
tomadas no presente sobre eventos que se concretizarao no futuro. 0 
conceito de informa~o esta vinculado a uma mudanya de estado a respeito 
do evento. Assim, a informacao configura-sa como urn conhecimento 
disponivel, para uso imediato, que permite orientar a acao, antes cercada 
de incerteza, possibilitando sua condu~o a urn nivel de risco adequado. 

Cabe a lnforma9ao propiciar o uso eficiente dos recursos disponiveis. Com a 

falta de uma informa~o de qualidade as decisoes da empresa correm serios riscos 

de nao serem eficazes. 

Urn dos problemas enfrentados pelos empresarios e a falta de informa9oes 

uteis, as vezes eles tern informa9oes em abundfmcia, porem, nenhuma relevante a 

sua necessidade. Sendo assim, o Contador deve repassar a ele apenas informa9oes 

significativas que possam lhe esclarecer duvidas e auxilia-lo nas decisoes da 

empresa. 

2.3.3 Conhecimento 

0 conhecimento e a utiliza~o das informa9oes obtidas atraves da 

organiza9ao de dados para obter entendimento sobre urn determinado assunto. 
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2.3.4 Sistemas de lnformac;ao 

Os Sistemas de lnformayao contem informac;oes uteis e significativas para a 

organizac;ao que o utiliza; hoje eles sao essenciais para a conduta dos neg6cios. 

Utilizando os sistemas de informac;ao as empresas esperam atingir alguns 

objetivos: excel€mcia operacional; novos produtos, servic;os e modelos de neg6cio; 

relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores; melhor tomada de 

decisoes; vantagem competitiva; e sobrevivencia diaria. 

Segundo Laudon & Laudon, (2007, p. 9), 

Urn sistema de infonna~o pode ser definido tecnicamente como urn 
conjunto de componentes inter-reladonados que coletam, processam, 
armazenam e distribuem informat;oes destinadas a apoiar a tomada de 
dedsCies, a coordenat;ao e o controle de uma organizat;ao. Alem de dar 
apoio a tomada de dedsaes, a coordenat;ao e ao controle, esses sistemas 
tambem auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, 
visualizar assuntos complexos e criar novos produtos. 

Sao necessarias tres atividades basicas em urn sistema de informac;ao para 

que a empresa obtenha a informac;ao que necessita para tomar decisoes, controlar 

operac;aes, analisar problemas e criar novos produtos, segundo Laudon & Laudon, 

(2007, p. 9), sao etas: 

• Entrada: captura ou coleta dados brutos de dentro da organizayao ou de 
seu ambiente externo; 
• Processamento: converte esses dados brutos em uma forma mais 
significativa; 
• Sa ida: transfere as informacoes processadas as pessoas que as utilizarao 
ou as atividades nas quais elas serao empregadas. 
Os sistemas de informa~o tambem requerem urn feedback, que e a saida 
que retoma a determinados membros da organizayao para ajuda-los a avaliar 
ou corrigir o estagio de entrada. 
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Dessa forma os dados podem ser utilizados pela empresa, pois estarao 

organizados de maneira que o usuario possa interpretar e ter resultados. 

2.3.5 Sistema de lnformayao Contabil {SIC) 

0 Sistema de lnformayao Contabil (SIC} e o sistema que o Contador usa para 

realizar a contabilidade e gerar a informac;ao contabil dentro da empresa. 0 SIC e 
encarregado de registrar todas as operac;oes realizadas pela empresa, organizando

as de acordo com a necessidade dos usuarios. 

Segundo Facci e Moribe (2003, p.37): 

0 SIC possui aspectos que o diferencia dos demais sistemas de 
informa<;ao, por gerar informa<;oes em formatos direcionados pelas 
diretrizes contabeis, que contribuem de forma relevante para o Sistema de 
lnforma<;oes Gerencias (SIG), e conseqOentemente, para o processo 
decis6rio nas empresas. 

0 Sistema de lnformac;ao Contabil pode ser ligado com outros sistemas de 

informayao, como, por exemplo, recursos humanos e produc;ao, o que proporciona 

aos administradores uma visao ampla da situac;ao da empresa. 

como: 

Muller e Oliveira definem os objetivos do Sistema de lnformac;ao Contabil 

a produ9tio de informa<;oes destinadas a prover seus usuanos com 
informa<;oes contabeis e analises de natureza economica, financeira, fisica, 
de resultados, de desempenhos e de produtividade com rela9tio a entidade, 
objeto de contabiliza9tio. 

Riccio apud Padoveze (2004:146) conclui que: 

Assim, com base nas diversas proposi<;5es examinadas, podemos resumir 
os objetivos de um Sistema de lnforma9tio Contabil como sendo: 1- Prover 
informa<;oes monetarias e nao monetarias, destinadas as atividades e 
decisoes dos niveis Operacional, Tatico e Estrategico da empresa, e 
tambem para usuaries externos a ela. 2- Constituir-se na pe<;a fundamental 
do Sistema de informa<;ao Gerencial da Empresa. 



27 

Essa conclusao permite o entendimento dos objetivos e abrangencia 

do sistema de informac;ao contabil. 

Segundo ludicibus (2004) a func;ao da contabilidade permanece praticamente 
inalterada atraves dos tempos, ou seja, quanto a prover informac;oes util para a 
tomada de decisoes economicas. 

Segundo esse · autor a decisao sobre o que e util ou nao para a tomada de 
decisoes economicas e todavia, muito dificil de ser avaliada na pratica e que 
deveriamos estabelecer claramente qual a func;ao-objetivo que desejamos 
maximizar, coletar e avaliar o tipo de informac;ao utilizada no passado para 
maximizar a func;ao e prover o rnodelo preditivo que ira suprir o modelo decis6rio 
para a maximizac;ao da func;ao-objetivo. 

0 quadro 1 apresenta os principais tipos de usuanos de informac;oes 
contabeis, na visao de ludicibus, que alerta que pode nao ser completa, mas auxilia 
no sentido de entender melhor as suas necessidades . 

QUADRO 1- PRINCIPAlS TIPOS DE USUARIOS DE INFORMACQES CONTABEIS 

Usuario da lnforma.;ao Contabil Meta que desejaria maxi mizar ou tipo de informa<;ao 
mais importante 

0 Acionisia minoritario Fluxo regular de div!dendos. 

• Acionista majoritaric ou corn Fluxo de dividendos, valor de mercado da agao, 

grande partici pa<;ao lucro por a<;ao. 

• Acionista preferenciaf Fluxo de dividendos rninimos ou fixos. 

• Emprestadores em geral Geragao de f!uxos de caixa futuros suficientes para 
receber de volta 0 capital mais OS juros, com 
seguranc;a. 

• Entidades gcvernamentais Valor adicionado, produtividade, Iuera tributavel. 

• Empregados em geral, como F!uxos de catxa futuro capaz de assegurar bons 

assa!ariados aumentos ou manuten9ao de . sa!arios, com 
seguran<;a !iquidez. 

• Media e alta administra9ao Retorno sobre o ativo, retorno sobre o patrimonio 
lfquido, situaqao de liquidez e endividamento 
confortavei s. 

Fonte: IUOfcmus {2004, P.23). 
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2.3.6 Sistema de lnformac;ao Gerencial (SIG) 

0 planejamento, controle e organizac;ao de urna ernpresa tern o sistema de 

informac;ao gerencial como suporte, que fornece informac;oes uteis e seguras em 

tempo habit para tomada de decisao. 

Segundo STAIR (1998, p.278), "o prop6sito basico de urn SIG e ajudar a 

empresa a alcan9ar suas metas, fornecendo a seus gerentes detalhes sobre as 

operac;6es regulares da organiza9ao, de forma que possam controlar, organizar e 

planejar com rna is efetividade e com maior eficiencia". 

Quando forem planejar o SIG, os executives devem cuidar para inserir dados 

de origem interna e externa para que aja uma interac;ao entre os meios, e assim a 

concretizac;ao do objetivo. 

De acordo com BATISTA (2004, p. 22), sistema de informac;ao gerencial: 

E o conjunto de tecnologias que disponibilizam os meios necessarios a 
operac;ao do processamento dos dados disponfveis. E um sistema voltado 
para a coleta, armazenagem, recuperac;ao e processamento de informac;aes 
usadas ou desejadas por um ou mais executivos no desempenho de suas 
atividades. E o processo de transformac;ao de dados em informac;oes que sao 
utilizadas na estrutura decis6ria da empresa proporcionam a sustentac;ao 
administrativa para otimizar os resultados esperados. 

0 SIG recebe dados inseridos pela empresa, e os transforma em informac;oes 

uteis aos empresarios para que sejam tomadas decisoes que assegurem o sucesso 

das estrategias de neg6cio. 

Os sistemas de informa9oes gerenciais podem trazer muitos beneficios para a 

empresa, tais como: reduc;ao dos custos nas opera9oes, melhoria no acesso as 

informa9oes, melhoria na produtividade, nos servic;os realizados e oferecidos, maior 

agilidade na tomada de decisao, dentre outros. 
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2.3. 7 Dimensoes dos Sistemas de lnformac;ao 

Urn sistema de informac;ao tern tres dimensoes, as organizac;oes, as pessoas 

e a tecnologia da informac;ao. 

• Organizac;oes: 

A dimensao organizacional dos sistemas de informac;ao refere-se a questoes 

como hierarquia da organizac;ao, especializac;ees funcionais, processos 

organizacionais, cultura e grupos internos de interesse. 

• Pessoas: 

A dimensao humana esta ligada a questoes como treinamento, atitudes 

profissionais e comportamento da administrac;ao. 

• Tecnologia 

A dimensao tecnol6gica engloba hardware computacional, software e 

tecnologia de administrac;ao de dados, alem de tecnologia de rede e 

telecomunicac;oes. 

Para a capacitac;ao em sistemas de informac;ao e necessario o entendimento 

dessas tres dimensoes. 

2.4 0 PAPEL DA INFORMA9AO PARA A ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Diante da grande competitividade entre as empresas de todo o pais, e 

necessario que cada empresa tenha uma estrategia, e para trac;ar a mesma, e de 

grande importancia que o empresario esteja a par da realidade de sua empresa, e 

que tenham em maos todas as informac;oes possiveis que facilitem as suas 

decis5es. · 

Para Chandler (1962), a estrategia consiste basicamente em determinar as 

metas e objetivos de urn empreendimento a Iongo prazo, adotar cursos de ac;ao e 

alocar recursos necessaries para a concretizac;ao dessas metas. 
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Estabelecendo sua estrategia, e seguindo a risca os pianos determinados, o 

empresario possivelmente obtera sucesso, basta ter cuidado com os empecilhos 

existentes na area empresarial. 

Para o controle das opera96es empresariais as inforrna96es nao podem ser 

falhas; a informa9ao tern o desafio de tornar os gestores habeis a alcan9ar as metas 

da organiza9ao atraves dos recursos disponiveis. 

Sabe-se que a informa9ao e oriunda da coleta de dados, os quais sao 

organizados para que possam transmitir algum significado ao seu usuario de acordo 

com urn contexto delimitado. De acordo com Beuren (2000, p.44), 

isso implica na necessidade da delimita9ao inicial do problema, o que 
servira de base para identificar as informa~es pertinentes a serem 
selecionadas, dentre as ja disponiveis na empresa, ou, em nao existindo, 
buscar dados em outras fontes, fora da organiza~o, e transforma-los em 
informavao util para o contexto da defini9ao da estrategia 

Segundo Garrison (1988), a informa9ao pode ser comparada a um motor, o 

qual move os gestores para o alcance de seus objetivos; se o fluxo de informa96es e 

interrompido os gestores ficam incapazes de fazer qualquer coisa. 

Essas informa96es tern de ser relevantes, precisas, claras, consistentes, tern 

de ter qualidade, caso contrario, pode vir a prejudicar a tomada de decisao do 

gestor, o que e muito comum em inumeras empresas .. 

McGee e Prusak (1994, p. 23) afirmam que, 

embora a informa9ao seja um ativo . que precisa ser administrado, da 
mesma forma que os outros tipos de ativo representados pelos seres 
humanos, capital, propriedades e bens materials, eta representa uma 
classe particular dentre esses outros tipos de ativo. As diferenyas decorrem 
do pr6prio potencial da informayao assim como do desafio de administra-la. 

Quanto ao potencial da inforrna9ao, depende de cada usuario, ela e 

completamente reutilizavel, nao se deteriora nem deprecia. 
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Como suporte para a definivao da estrategia empresarial, segundo Beuren 

(2000, p.52) a inforrnavao pode ser utilizada para "remover ou criar barreiras a 
entrada de novos concorrentes, para diferenciar uma empresa das dernais que 

atuam no mesmo segrnento, para penetrar em economias diferenciadas, dentre 

outros fatores". 

2.5 A EVIDENCIACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

Devido a globalizavao ernpresarial os empresarios tern a necessidade de 

obter informavoes uteis e precis as em curto espa9o de. tempo. Is so tern alterado o 

perfil das informa96es contabeis, pois a busca maier e por informavoes que auxiliem 

nas estrategias de rnercado. Em tese, a evidenciavao contabil e a disponibilizavao e 

explicavao de algumas informavoes que o Contador, ou a alta administravao 

repassa aos usuaries que necessitam dessa inforrnavao em determinado memento. 

Diante deste fato a Ciencia Contabil tern se adaptado e evoluido significativarnente, 

visto que e urn instrurnento necessaria para o desenvolvimento das organizavoes. 

Segundo Dias Filho (2000:40), "os limites da evidenciavao devem ser 

determinados em funvao dos interesses e caracteristicas dos usuaries, 

considerando-se sempre os conceitos de materialidade e relevancia". 

Com os relat6rios apresentados pelo Contador, o empresario ou outre usuario 

compreendera as rnovirnentavoes de qualquer empresa, pois tais relat6rios reunem 

informavoes clara, uteis e necessarias para se administrar com ZE?IO uma empresa 

ou organizavao. Quando publicados, estes relat6rios permitem ao publico avaliar a 

situavao da empresa, porem, por nao estarem sujeitas a uma Lei que as obrigue a 

publicar seus . demonstratives, muitas empresas relutam em publicar suas 

informavoes, privando assim os usuaries da avaliavao sobre suas avoes e · 

resultados. 

Segundo ludicibus (2000:118), sao varies OS metodos de realizar a 

evidenciavao contabil, ainda que tal evidenciavao se refira a todo o quadro de 

dernonstrav5es contabeis, ele cita seis desses metodos: 
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I. Forma e apresentayao das demonstrac;5es contabeis: elaborac;ao de 

demonstrativos claros; organizando-os de forma que facilite sua 

interpretabilidade ajudando a melhorar a evidemcia; devem ser usados termos 

simples e claros, evitando termos tecnicos que podem confundir o usuario 

interessado; 

II. lnformagao entre parenteses: oferecem ao usuario informagoes curtas e 

objetivas; servem para esclarecimentos de titulos, ou para expor urn criterio 

de avaliagao utilizado; 

Ill. Notas de rodape (explicativas): este metodo e utilizado para evidenciar 

informac;oes que nao puderam ser apresentadas no corpo do demonstrativo; 

A Lei das Sociedades por Ac;oes estabelece que as notas explicativas devem 

indicar pelo menos: 

• Os principais criterios de avaliac;ao dos elementos patrimoniais, 

especialmente os estoques, dos calculos de depreciagao, amortizagao 

e exaustao, de constituic;ao de provisoes para encargos ou riscos e dos 

ajustes para atender as perdas provaveis na realizayao de elementos 

do ativo; 

• Os investimentos em outras sociedades, quando estes forem 

relevantes; 

• 0 aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas 

avalia<;Oes; 

IV. Quadros e demonstrativos complementares; sao utilizados para apresentar 

detalhes de itens contidos nos demonstrativos tradicionais e que nao seriam 

cabiveis no corpo destes; 

V. Comentarios do auditor: e uma fonte adicional de evidenciac;ao que oferece 

maior seguranc;a ao usuario; 

VI. Relat6rio da diretoria: sao informac;5es de carater nao financeiro, como 

expectativas para o futuro, pianos de crescimento, etc., porem deve ser 

utilizada sem se deixar levar pelo otimismo inconsequente. 

Seguindo todos e5ses metodos, sem exagerar, e de forma correta, o 

Contador torna os Demonstratives muito mais claros para seus usuarios, facilitando 

assim sua interpreta<;ao e evitando questionamentos desnecessarios. 
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Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 524}, "devido as limitac;oes de 

atenc;ao e da capacidade de compreensao dos seres humanos, os dados contabeis 

precis am ser resumidos para terem significado e serem uteis". Os mesmo autores 

afirmam que "titulos e descric;oes apropriados dos itens contidos nas demonstrac;oes 

podem ser esclarecedores para o leitor, mas termos obscuros s6 podem levar a 

confusao ou incompreensao". 

Para ludicibus (2000, p. 119}, 

no Brasil, tem-se a ideia de evidencia~o como quase um sinonimo de 
notas explicativas e notas de rodape, quando a evidencia~ao principal esta 
contida nos pr6prios relat6rios formais, existindo entretanto, varias outras 
formas de divulgar informagoes, e a escolha do metodo depende da 
natureza ou relevancia das mesmas. 

Ainda para ludicibus (2004, p.131 ), 

A evidenci~o esta intimamente ligada a necessidades informativas dos 
usuarios, variaveis no tempo e no espa~o. Certamente o investidor de hoje 
e muito mais exigente e sofisticado em termos de informa~o do que o de 
cinqOenta anos atras. 0 de amanha sera muito mais do que o de hoje. A 
medida que se agu~m os instrumentos de analise de investimentos e 
financeira em geral, o investidor toma suas decisoes baseado na maior e 
melhor quantidade possivel de informa~o. Dai o desafio da Contabilidade. 

Com a evidenciacao das demonstrac;oes torna-se muito mais facil para os 

empresarios a tomada de decisao, e diminuem os riscos. Como disse ludicibus, o 

investidor de hoje e muito exigente em termos de informac;ao, e espera-se que o 

Contador cumpra com essas exigencias para que ele fac;a uma boa 

administrac;ao da empresa. 
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2.6 A TOMADA DE DECISAO 

A tomada de decisao e urn fator que pode definir a continuidade ou nao da 

empresa, e de acordo com o SEBRAE, 7 em cad a 1 0 empresas encerram suas 

atividades antes do quinto ano de constituigao. 

Os principais motivos para o fechamento das empresas, na opiniao dos 

empresarios, sao: 

• falta de demand a; 

• credito e capital de giro; 

• problemas pessoais; 

• inadimpiEmcia dos clientes; 

• impostos e encargos tributaries; 

• problemas entre os s6cios; 

• concorrEmcia; 

• custos elevados; 

• crises economicas . 

0 SEBRAE conclui que essa taxa de mortalidade e devida a varios fatores, 

dentre eles, falta de conhecimento dos empresarios quanto ao mercado, falta de 

visao quanto ao futuro, planejamentos improvisados, dificuldades financeiras, e 

descuido no gerenciamento do neg6cio. 

A tomada de decisao consiste na escolha de uma ou mais alternativas para a 

resoluyao ou nao de urn problema, e a pequena empresa precisa dar mais valor a 
tomada de decisao, pois e dela que vai depender 0 futuro da empresa e das 

pessoas que estao ligadas a empresa. 

Gada situagao tern urn grau de dificuldade, e exige uma analise diferente. 

De acordo com Paiva (2002), sao quatro os tipos principais de tomada de 

decisao: 

• planejamento: tomar decis5es sobre objetivos e recursos necessaries 

para realiza-los; 
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• organiza<;ao: tomar decisoes sobre a divisao de responsabilidade e 

autoridade entre pessoas e sobre a divisao de recursos para realizar 

tarefas e objetivos; 

• dire<;ao: decisoes que acionam recursos, especialmente pessoas, para 

realizar tarefas e alcan<;ar objetivos; 

• controle: tomar decisoes e agir para assegurar a realiza<;ao dos 

objetivos. 

As decisoes podem ser tomadas individualmente, em grupo, ou com consulta 

a outras pessoas e informa<;oes. 

Para Quelopana (2003, p.34), 

o processo decis6rio pode ser visto como uma sequencia de sensa9oes, 
percep9oes e desejos, que deveria passar por uma ou mais decisoes e 
prosseguir com a observa~o dos resultados das a9oes tomadas, numa 
liga9fio contfnua com o proximo processo decis6rio, estagio em que nossa 
intui9fio estaria enriquecida com as experiencias vivenciadas no processo 
decis6rio anterior. 

Algumas decis5es necessitam de analises detalhadas, sea decisao e muito 

importante e compl& a, vale a pena fazer uma analise formal. 

A administra<;ao de qualquer empresa esta ligada a capacidade e habilidade 

de quem toma as decis5es . 

. E necessaria que as decisoes sejam tomadas com base em dados confiaveis 

que indicarao a solu<;ao do problema em questao. Quante mais precisas forem as 

informa<;oes que o gerente ou administrador tiverem acesso, mais rapido, e com 

menos risco, ele podera encontrar a solu<;ao. 

2.7 AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

As Microempresas e Empresas · de Pequeno Porte, tern tratamento 

diferenciado segundo a Lei 9.317 de 5 de dezembro de 1996. 

Conforme o que esta disposto em Lei e suas altera<;oes posteripres, as ME's 

e EPP's tern tratamento jurldico diferenciado e simpfificado nos campos 
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administrativo, tributario, previdenciario, trabalhista, creditlcio, e de desenvolvimento 

empresarial. 

Esse tratamento especial visa facilitar a constituic;ao e o funcionamento das 

ME's e EPP's, buscando assim seu fortalecimento no processo de desenvolvimento 

economico e social. 

A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelece normas 

gerais relativa ao tratamento diferenciado dispensado as ME's e EPP's no ambito 

dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municipios, sobre o 

que se refere: 

• A apurac;ao e recolhimento de impostos e contribuic;oes mediante 

regime unico de arrecadac;ao, inclusive obrigac;oes acess6rias; 

• Ao cumprimento de obrigac;oes trabalhistas e previdenciarias, inclusive 

obrigac;oes acess6rias; 

• Ao acesso a credito e ao mercado, inclusive quanto a preferemcia nas 

aquisic;oes de bens e servic;os pelos Poderes Publicos, a tecnologia, ao 

associativismo e as regras de inclusao. 

2.7.1 Definic;ao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Segundo a Lei Complementar n° 123, considera-se Microempresa a 

sociedade empresaria, a sociedade simples e o empresario, devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 

Juridicas, que obtiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 240.000;00 (duzentos 

e quarenta mil rea is); e Empresa de Pequeno Porte a que obtiver receita bruta anuat 

superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

2.400.000,00 (dois milh6es e quatrocentos mil reais). 

Ainda de acordo com a Lei, considera-se receita bruta o produto da venda de . 

bens e servic;os nas operac;6es de conta propria, o prec;o dos servic;os prestados e o 

resultado nas operac;6es em conta alheia, nao incluidas as vendas canceladas e os 
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descontos incondicionais concedidos. 

No caso de inicio de atividade no proprio ano-calendario, o limite da receita 

bruta sera proporcional ao numero de meses em que a microempresa ou a empresa 

de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frayoes de meses. 

0 enquadramento do empresario ou da sociedade simples ou empresaria 

como microempresa ou empresa de pequeno porte bern como o seu 

desenquadramento nao implica na alterayao, denuncia ou qualquer restriyao em 

relayao a contratos por elas anteriormente firmados. 

Nesse regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, nao 

se inclui, a pessoa juridica: 

• de cujo capital participe outra pessoa juridica; 

• que seja filial, sucursal, agencia ou representa9ao, no Pais, de pessoa 

juridica com sede no exterior; 

• de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario 

ou seja s6cia de outra empresa que receba tratamento juridico 

diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita 

bruta global ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00; 

• cujo titular ou s6cio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital 

de outra empresa nao beneficiada por esta Lei Complementar, desde que 

a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00; 

• cujo s6cio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o 

limite de R$ 2.400.000,00; 

• constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

• que participe do capital de outra pessoa juridica; 

• que exer9a atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa economica, de sociedade de credito, 

financiamento e investimento ou de credito imobiliario, de corretora ou de 

distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de 

arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitaliza9ao ou de 

previdencia complementar; 
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• resultante ou remanescente de cisao ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em urn dos 5 

(cinco) anos-calendario anteriores; 

• constituida sob a forma de sociedade por ayoes. 

2.7.2 Tributes e Contribuiyoes 

Segundo o Capitulo IV da Lei Complementar, as Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte, fica instituido o Regime Especial Unificado de Arrecadayao de 

Tributes e Contribuiyoes, o Simples Nacional. 

Ainda de acordo com o Capitulo IV, o Simples Nacional implica no 

recolhimento mensa!, atraves de urn (mico documento de arrecadayao, dos 

seguintes impostos: 

• lmposto sobre a Renda da Pessoa Juridica- IRPJ; 

• lmposto sobre Produtos lndustrializados - IPI, incidente na importayao de 

bens e serviyos; 

• Contribuiyao Social sobre o Lucro Uquido - CSLL; 

• Contribuiyao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidente 

na importayao de bens e serviyos; 

• Contribuiyao para o PIS/Pasep, incidente na importayao de bens e serviyos; 

• Contribuiyao para a Seguridade Social, a cargo da pessoa juridica, de que 

trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, & ceto no caso da 

microempresa e da empresa de pequeno porte que se dediquem as seguintes 

atividades de prestayao de serviyos: constru9ao de im6veis e obras de engenharia em 

geral, inclusive sob a forma de subempreitada; empresas montadoras de estandes para 

feiras;) 

• lmposto sobre Operayoes Relativas a Circulayao de Mercadorias e Sobre 

Prestayoes de Serviyos de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de 

Cornunicayao- ICMS, e 

• lmposto sobre Serviyos de Qualquer Natureza - ISS. 
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2.8 A CONTABILIDADE NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Sabe-se que as micro e pequenas empresas sao muito importantes para 

economia do pais, porem, o indice de falencia e fechamento dessas empresas e 

muito alto dev ido a falta de planejamento e controle de suas finan9as. Em vista 

disso, os contabilistas deviam orientar seus clientes com as informa9oes pertinentes 

para a tomada de decisao, mas, infelizmente, isso quase nunca acontece. 

0 que acontece e que com a correria, tanto das empresas como dos 

escrit6rios, os empresarios tern pouco contato com seu contabilista, e acaba 

havendo uma defasagem nas informa9oes; com isso os pequenos empresarios 

tomam suas decisoes sem praticamente nenhurna base, o que oferece grande risco 

a empresa. 

A Contabilidade Gerencial permite que esse cenario mude um pouco, e 

possibilita uma interpreta9a0 dos numeros atraves das suas ferrarnentas. Ela se 

difere da Contabilidade habitualmente usada pelas micro e pequenas empresas, que 

se preocupa mais com o fisco e as rotinas trabalhistas. 

Segundo ludicibus, (1998, 21 ): 

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, 
como um enfoque especial conferido varias tecnicas e procedimentos 
contabeis ja conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na 
contabilidade de custos, na analise financeira e de balan~os etc .• 
colocados numa perspectiva de diferente. num grau de detalhe mais 
analitico ou numa forma de apresenta~o e classifica~o 
diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das entidades em seu 
processo decis6rio. 

Dessa forma, a Contabilidade vai alem da impressao de documentos que 

sirvam como ferramentas estrategicas; eta passa a ser objeto para os usuarios 

responsaveis pelas decisoes. 

Nao e fundamental que o empresario da MPE tenha conhecimentos 

aprofundados sobre administra~o e contabilidade, basta que as praticas e teorias 

sejam adaptadas a sua empresa para que a Contabilidade seja a sua principal 

ferrarnenta estrategica. 
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2.9 A NECESSIDADE DE INFORMACOES CONTABEIS NAS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS 

A Contabilidade e urn poderoso instrumento de gestao para as empresas, e 

auxilia na tomada de decisao fornecendo informa~6es uteis aos seus usuaries. E 
consensual entre os Contabilistas que a informa~ao contabil e importante para a 

gestao de qualquer empresa, seja ela com ou sem fins lucrativos, pequenas ou 

grandes empresas. Porem, as micro e pequenas empresas, muitas vezes, acreditam 

que a Contabilidade nao tern importancia, ou nao fazem uso dela adequadamente, 

deixando de aproveitar seus recursos disponiveis. 

Os pequenos empresarios estao tomando decis6es a todo momento, e muitas 

delas importantissimas para a sobrevivencia da empresa. Com o uso da 

Contabilidade, e da informa~ao gerada pela mesma, essas decisoes tornar-se-iam 

mais faceis e de risco me nos elevado. 

Muitas empresas tern falido antes dos dois anos de existencia, e isso se da a 

falta de informayao e conhecimento sobre mercado, forma~ao de preyo, tributes e 

etc. Tudo isso poderia ser esclarecido com o Contabilista da empresa, porem ha 

uma certa "rejei~ao" ao contabilista. Alguns pequenos empresarios chegam ao ponto 

de imaginar que os contabilistas ganham um porcentagem sobre o impasto cobrado 

deles, o que e um absurdo, e acontece por pura falta de conhecimento. 

Sabe-se que a micro e pequena empresa tern importante papel no 

desenvolvil}lento economico do pais devido a gera9ao de empregos e renda, entao 

e de grande importancia que elas sobrevivam as tormentas da economia. Como 

auxilio do Contabilista, colabora~ao e no9ao do empresario as micro e pequenas 

empresas podem sobreviver e continuar gerando empregos e renda. 



2.10 0 CONCEITO DE CAPITAL INTELECTUAL 

2.1 0.1 Pensadores conceituais 

0 termo "Capitallntelectual", foi cunhado porThomas Stewart (1994), em 

obra de mesmo nome. Por ser urn tema que apresenta amplo interesse, e nao 

apenas para as empresas de modo estrito, varios pesquisadores desenvolveram 

estudos abrangendo facetas diversas dessa problematica. 
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Coerentemente com os objetivos deste trabalho, urn dos pensadores 

conceituais considerados foi Granstrand (1999, p.3) que afirma que uma nova ordem 

economica, o capitalismo intelectual, emergiu a medida que duas principais 

correntes de eventos convergiram. Sao elas: 

1. A transic;ao para uma sociedade baseada principalmente em 

conhecimento cientifico e tecnol6gico, ou sociedade da informap"!Jo; 

2. 0 fortalecimento, de fato, dos sistemas economicos capitalistas. 

E isto significa, implicitamente, preocupac;oes com a gestao da inovac;ao 

tecnol6gica baseada em conhecimento e informac;ao. 

0 capital lntelectual esta dividido e duas correntes identificadas por 

Granstrand (1999). 

2.10.1 Primeira corrente 

A primeira e demonstrada pela evidencia de que pessoas passam uma 

crescenta parcela de suas vidas em processo de formac;ao e treinamento; cada vez 

mais produtos e servic;os vern agregados de conhecimento cientifico e tecnol6gico: 

empresas tern se tornado mais dependentes de competencias de diversos tipos e 

sempre baseadas em conhecimento; investimentos tern sido direcionados para 

descobertas de intangiveis capitalizaveis, e assim por diante. Esta e uma transic;ao 

gradual que vern ocorrendo por. muitas decadas, mas tudo indica que a virada do 

milenio foi urn ponto critico para que o conhecimento e a demanda de informac;oes 

se tornassem dominantes em diversas organizac;oes. 
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"A transi9ao para o conhecimento e valoriza9ao dos intangiveis nao se deve 

ao acaso ou a alguma for9a extern a, nem tao pouco a grandes eventos", afirma 

Granstrand (1999, p.1 ), mas em vez disso, e a conseqOemcia hist6rica do proprio 

processo de aprendizado cumulative de gera96es de individuos e da disposi9ao dos 

pesquisadores, cientistas e estudiosos, que trabalham com finalidade de atenderem 

as demandas de mercado, de forma a permitir que as organiza96es continuem em 

sua busca de produtividade, qualidade e lucratividade.Naturalmente muitos fatores 

influenciaram este movimento coletivo de aprendizado, mas essencialmente,ele e 

irreversivel enquanto resultado. 

Granstrand (1999, p.3), a prop6sito, observa que uma parcela crescente da 

atividade economica atual consiste na troca de conhecimentos, informa96es e 

servi9os, e percebe-se que a lucratividade corporativa e impulsionada muito mais 

pelas capacidades organizacionais, pelas possibilidades de produ9ao e de gerayao 

de ideias inovadoras, ou seja, pela conjuga9ao de fatores intangiveis, do que pelo 

controle sobre recursos fisicos. 

Outra pesquisadora que trabalha em conformidade com esta corrente e Lynn 

(2000, p.3), quando afirma "que e cada vez mais amplo o consenso sobre o que o 

conhecimento rea/mente significa, e muitos aceitam que o conhecimento ap/icado e 
um fator competitivo fundamental e indispensavel nos neg6cios hoje em dia". Sua 

acumula9ao, transforma9ao e avalia9ao situam-se no cerne do gerenciamento do 

capital intelectual, constituindo uma das mais importantes ferramentas no campo da 

gestao dos neg6cios. Esta autora af.irma tambem que o conhecimento possui 

propriedades que tornam diflcil privatiza-lo e fazer transa96es com ele da mesma 

maneira que ocorre com os bens fisicos. Nao obstante conhecimento e informa9ao 

tem sido historicamente sujeitos ao controle privado de variadas formas, com ou sem 

capitalismo, o que significa que podem ser trabalhados como urn produto e ser 

valorizados como urn elernento capitalizavel. 

2.1 0.2 Segunda corrente 

A segunda corrente de eventos mundiais apontada por Granstrand (1999) diz 

respeito ao fortalecimento de fato dos sistemas economicos capitalistas, que foi 

rapido e surpreendente em anos recentes. 
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Para esse autor, apesar de varias profecias em contrario desejosas ou nao, 

os sistemas economicos capitalistas estao mais fortes do que nunca depois da 

ascensao p6s-guerra das economias competitivas asiaticas, da queda da Uniao 

Sovietica e da ressurgemcia da economia norte-americana nos anos 80. 

Segundo Sullivan (2000), a evolu<;ao e importancia dos intangiveis para as 

organiza<;oas resultou no aprimoramento de tecnicas e metodos para o 

gerenciamento de capital intelectual, que, sob a forma de disciplina, seguiu um 

padrao que e detectado em retrospectiva, ainda que para pessoas envolvidas no 

inicio nao houvesse nenhum padrao distinguivel naquele memento. 

Ele indica tres diferentes origens do que se tronou o movimento de 

gerenciamento de capital intelectual, a saber: 

1. A primeira se deu no Japao, com o estudo desbravados de 

Hiroyuki ltami, que no inicio da decada de 80, analisou o efeito dos ativos 

ocultos 1 sobre a administrayao das corpora<;6es japonesas; 

2. A segunda foi o trabalho de urn grupo de conomistas com 

variadas tendencias, buscando uma visao diferente, que pode ser definida 

como Teoria da Empresa, o que trouxe contribui<;5es de economistas como 

Penrose, Rumelt, Wemerfelt, entre outros, 

3. Finalmente, a terceira foi a pesquisa que Sveiby realizou na 

Suecia e tratou da dimensao do capital intelectual; ao faze-to, forneceu uma 

rica visao da avalia<;ao do empreendimento, baseada nas competencias e 

conhecimentos de seus empregados. 

1 Sao ativos nao registrados pela contabilidade 
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3 DEMONSTRACOES CONTABEIS INCLU(NDO CAPITAL INTELECTUAL: 0 

QUE PODEM REVELAR? 

Ja que o conhecimento e considerado urn dos elementos essenciais nas 

atividades de uma organizac;ao, ele deveria ser controlado juntamente como os 

outros fatores de renda. A estrutura atual dos controles internos das empresas e 

derivada de estruturas existentes de controles que nao consideram explicitamente o 

conhecimento como urn fator de produc;ao que deva ser controlado, e tambem nao 

consideram explicitamente o conhecimento como urn fator que contribui para urn 

aumento de sucesso corporativo (PACHECO 2004}. 

Edvinsson & Malone (1997), alem de endossar as conclusoes da grande maioria 

dos pesquisadores desta area, tambem distinguem dois tipos de capital intelectual, 

que ficam sob a superficie visivel dos empreendimentos (ou seja, edificios, produtos, 

pessoas trabalhando, e semelhantes ): o capital hurnano e o capital estrutural. 

Eles entendem que ha urn estreito relacionamento entre essa classificac;ao e 

suas noc;oes de controle, quando afirmam que Capital lntelectual deve ser 

controlado, ja que e utilizado para controlar os neg6cios, ou seja, tudo e controlado 

por meio de capital intelectual e que o controle do capital intelectual visa 

primariamente a transformac;ao do capital hurnano em capital estrutural. Concluem 

os autores que o controle por meio de capital intelectual visa primariamente invocar 

urn comportamento tal que a estrategia da organizac;ao seja formulada e implantada 

eficazmente. 

3.1 ATIVOS INTANGIVEIS 

Antunes (2000, p.74) observa que os ativos podem ser tangiveis ou 
intangiveis: 

[ ... ] os ativos intangfveis formam uma das areas mais complexas da 
contabilidade, em parte em virtude das dificuldades de defini~o. mas por 
causa das incertezas a respeito da mensura<;ao de seus valores e da 
estima~o de suas vidas uteis. 
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Segundo Schmidt e Santos (2002, p.14), a palavra"intanglvel" vern do latim 

tangere, que significa "tocar''.Portanto, os bens intangiveis sao aqueles que nao 

podem ser tocados, pois nao possuem corpo fisico- sao incorp6reos. 

Entretanto, Hendriksen eVan Breda (1999, p.388)consideram que: 

[ ... ]Diversos ativos sao, estritamente falando, intangfveis. Alem do 
conhecimento do goodwill, a lista indui contas a receber, despesas pagas 
antecipadamente e ac;oes e obrigac;oes mantidas como aplicac;Qes 
financeiras. Nenhum desses exemplos, com a excec;ao do goodwill, porem, 
e o que os contadores normalmente chamam de ativos intanglveis. Os 
contadores tem procurado limitar-a definiyao de intanglveis restringindo-a a 
ativos permanentes, ou seja, ativos nao circulantes. 

Segundo Schimidt e Santos (2002), o Goodwill e considerado o rnais 

"intangivet dos intangiveis". 

Os ativos intangiveis, segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p.388), 

surgem quando ocorre o diferimento do desembolso com servic;os. E o 

reconhecimento como despesa desse desembolso e postergado ate o momento da 

realizac;ao da receita ao qual ele esta vinculado. 

Para Edvinsson e Malone (1998, p.22), "[ ... ] os ativos intangiveis surgiram em 

resposta a urn crescente reconhecimento de que fatores extracontabeis podem ter 

uma importante participac;ao no valor real- de uma empresa". Martins (2001) observa 

que o patrimonio contabil reflete a soma dos custos dos investimentos feitos por urna 

entidade, ao passo que o valor de uma empresa engloba o valor economico dos 

investimentos feitos, e tambem uma parcela sinergistica entre eles. 

Logo, o valor de uma empresa nao e necessariamente aquele quantificado 

pelo seu patrimonio liquido, que, na verdade, quantifica o custo da empresa ate 

determinada data. 

Citando o professor Alfred Rappaport, Hendriksen eVan Breda (1999, p.388) 

expressam que o valor contabil do patrimonio dos acionistas esta se distanciando do 

seu valor de mercado. lsso ocorre a medida que a sociedade se torna cada vez mais 

dependente da informac;ao. Como conseqOemcia, os ativos intangiveis criam valor 

para as empresas. Como a contabilidade tern como urn dos seus objetivos o 

fornecimento de informac;oes confiaveis e uteis para tomada de decisoes por parte 

de seus usuarios, deve-se atentar. para o fato de que nao s6 o que e evidenciado na 
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contabilidade tradicional, mas tambem os ativos intangiveis representam parametres 

para a atribuic;ao do valor de uma empresa. lsso, porque, em muitas situac;oes, o 

valor contabil do patrimonio e divergente de seu valor no mercado. 

Schmidt e Santos (2002, p.14) citam exemplos de ativos intangiveis: 

a) gastos com implantac;ao e pr&-operacionais; 

b) marcas e nomes de produtos; 

c) pesquisa e desenvolvimento; 

d) goodwill; 

e) direitos de autoria; 

f) patentes; 

g) franquias; 

h) desenvolvimento de software; 

i) licenc;as; 

j) matrizes de grava<;ao; 

k) certos investimentos de Iongo prazo. 

Em relac;ao a amortizac;ao dos ativos intangiveis, Schmidt e Santos (2002) 

observam que o pan3grafo 11 do SFAS 142 ( Statement of Financial Accounting 

Standard {Norma de Contabilidade Financeira) ( Financial Accounting Standards 

Board {FASB), 6rgao normatizador da contabilidade nos Estados Unidos), criado em 

1973 advoga que acontabilizac;ao de urn ativo intangivel e baseada em sua vida util, 

de forma que urn ativo intangivel com vida util finita e amortizado, e urn ativo 

intangivel com vida util indefinida nao e amortizado. 

Segundo Parra et al. (2005), pode-se definir o Capitallntelectual ou intangivel 

como um conjunto de Ativos lntangiveis de urna organizac;ao que, apesar de nao ser 

refletido nos estudos contabeis tradicionais, podera haver urna proje¢ao para gerar 

valores intangiveis no futuro. lsso leva a refletir que os investidores devem 
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desenvolver suas pr6prias expectativas na gerac;ao dos fluxos futuros de caixa 

devido a existencia dos recursos intangiveis. 

0 Quadro 2 da alguns exemplos de Ativos lntangiveis. 

Ativos intangfveis relacionados a ma1teting e 
clientes: 

marcas registradas, nomes, logomarcas, bancos de 

dados de dientes ... 

Ativos intangiveis relacionados a engenharia e 
produ~o: 

desenho industrial, patentes de produtos, know
howtecnico ... 

for!;a de trabalho organizada e treinada, pianos de 

cargos e salarios ... 

Ativos intangfveis relacionados a processamento de 
dados: 

softwares de sistema, aplica!;OeS de opera~ao 

comercial, automa~o do escrit6rio, treinamentos •.. 

direitos exclusivos e prote!;6es sobre trabalhos 

comerciais, intelectuais, artisticos ... 

acordos de distribui!;ao, direitos de licenciamento e 

franquia, licen!;as de opera!;ao, contratos de 

emprego .. . 

direitos de passagem, licen~s. alugueis, documentos e 

variancia de zoneamento, direitos de utiliza~o (ar, 

aguas, perfura!;OeS, minera!;aO ... ) 



3.2 CAPITAL HUMANO 

"Pessoas nao sao ativos, os servit;os que espera-se que as pessoas fornet;am a uma 
organizat;Bo representam os ativos". Janice/ Ahmed Belkaoui.-
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Pesquisadores na area de Ciemcias Sociais, como os Belkaoui e Flamholtz 

concordam que os empregados se constituem no mais importante ativo de uma empresa. 

No entanto, o valor e as contribui96es dos recursos hurnanos raramente sao 

contabilizados e divulgados aos usuaries de informa96es gerenciais. Conclui-se, portanto, 

que os usuaries podem necessitar de informa96es adequadas sobre um ativo cujo registro 

vern sendo historicamente "negligenciado" pelas empresas -o ativo humano. 

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

patrimonio das organiza96es". 0 Capital Humano das organiza96es e composto 

pelas pessoas, que vao desde o mais simples operario ao seu principal executive. 

Esse capital passou a ser uma questao vital para o sucesso organizacional, sendo o 

referendal competitive das organiza96es bern sucedidas. Em urn mundo mutavel e 

competitive, em uma economia sem fronteiras, as organiza96es precisam preparar

se continuamente para os desafios da inova9ao e da concorremcia. 

Seguindo esta linha de raciocfnio de Flamholtz, conclui-se que o criterio essencial 

para a determina9ao "se um gasto e urn ativo ou uma despesa" relaciona-se a n09ao de 

potencial de servic;o futuro. Logo, gastos com recursos humanos, que sao sacriflcios 

incorridos pela empresa na obten9ao de servi9os com o objetivo de derivar beneficios 

futures, podem ser classificados como ativos ou como despesas. Esses gastos devem 

ser tratados como despesas nos periodos nos quais resultam beneficios. Se tais 

beneficios relacionam-se a um tempo futuro eles devem ser tratados como ativos. 

Pacheco(1996)0 conceito de valor humano pode ser derivado da teoria 

geral de valor economico. Enquanto ativos fisicos, pode-se atribuir valores a individuos, 

ou grupos de individuos, por causa de sua habilidade em prestar futures servi9os. 

Alinhado ao pensamento economico que associa o valor de um objeto com sua 

habilidade em prestar beneffcios, o valor do individuo ou grupo e comumente definido 

como o valor presente dos servi9os prestados a organiza9ao atraves da vida util esperada 

do individuo ou grupo. 

Edvinsson e Malone (1998, p. 31) tambem discutem sobre o Capital Humano:. 
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Toda capacidade, conhecimento, habilidade e experi€mcia individuais dos 
empregados e gerentes estao inclufdas no termo Capital Humano. Mas ele 
precisa ser maior do que simplesmente a soma dessas medidas, devendo, de 
preferencia, captar igualmente a dinamica de uma organiza9tio inteligente em 
um ambiente competitive em mudam;as. 

A Contabilidade de Recursos Humanos e, pelo menos em parte, o 

reconhecimento que as especializac;oes, experi€mcia e conhecimentos que as 

pessoas possuem sao ativos que podem ser denominados "capital humano". Esse 

conceito e a base da teoria economica de capital humano. Citado Por 

Flamholtz,Theodore Schultz, que recebeu o Premio Nobel pelo seu trabalho nessa 

teoria, afirmou que "os trabalhadores tornaram-se capitalistas nao pela difusao da 

propriedade de ayees corporativas como o folclore pensaria, mas pela aquisic;ao de 

conhecimentos e especializac;6es que tern valor economico". 

Teoria de Capital Humano. 0 conceito economico de capital humano diz 

respeito as implicac;6es dos recursos direcionados ao desenvolvimento e orientac;ao 

de individuos. E premissa da teoria de capital humano que os gastos com seres 

humanos constituem investimentos que produzirao rendimentos futuros como 

retorno. lsso responde a questoes sobre taxas de retorno sobre o investimento, e a 

que partes tais retornos devem ser contabilizados (PACHECO, 1996). 

A contabilidade de recursos humanos (CRH) foi definida pelo American· 

Accounting Association's Committee on Human Resource Accounting como "o 

processo de identificar e medir dados sobre recursos humanos e comunicar essas 

informac;oes as partes interessadas". Ela envolve a mensurac;ao dos custos 

incorridos pelas empresas comerciais e outras organizac;6es para recrutar, 

selecionar, contratar, treinar e desenvolver ativos humanos. Ela tambem envolve a 

rnensurayao do valor economico das pessoas para as organizac;oes. Em suma, ela 

envolve a . contabilizac;ao de ativos humanos como recursos organizacionais, 

objetivando atender as necessidades gerenciais assim como financeiras da 

em pres a. 

A CRH representa o proximo passo 16gico no desenvolvimento de conceitos e 
. . 

ferrarnentas para contribuir para o gerenciamento efetivo do ativo mais valioso de 

uma empresa - seu pessoal. 
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0 Capital Humano das organiza<;oes pode ser entendido como toda 

capacidade,conhecimento, habilidade e experiencia individual dos empregados e 

gerentes, incluindo a criatividade. E composto pelas pessoas, desde o mais simples 

operario ao seu principal executive. lncluem tambem os valores, a cultura e a 

filosofia da empresa Edvinsson e Malone (1998). Crawford (1994, p. 17) "Capital 

Humano- que significa pessoas estudadas e especializadas- eo ponte central na 

transforma<;ao global". 

3.3 CAPITAL ESTRUTURAL 

Capital estrutural pode ser descrito como sendo o arcabou<;o, a infra-estrutura 

e o empowerment que ap6iam o Capital Humane. 0 Capital Humane e que constr6i 

o Capital Estrutural. Uma das responsabilidades da lideran<;a consiste na 

transforma<;ao de Capital Hurnano em Capital Estrutural para aumentar o poder da 

organiza<;ao, Edvinsson e Malone (1998, p. 10). 

"Capital Estrutural" - pode-se considerar tudo que permanece no escrit6rio 

quando os empregados vao para casa, ou seja, os equiparnentos de informatica, 

softwares, bancos de dados, patentes, dentre outros equipamentos de trabalho. 

Ao contrario do Capital Humane, o Capital Estrutural pode ser possuido e, portanto, 

negociado. Porem, o Capital Estrutural, conforme Stewart {1998, p. 115), tern como 

objetivo "reunir, testar, organizar, refinar e distribuir o conhecimento existente de 

forma rna is eficaz". 

Para Brooking (1996) Ativos de infra-estrutura sao tecnologias, metodologias 

e processes empregados como cultura, sistema de informa<;ao, metodos gerenciais, 

aceita<;ao de riscos, banco de dados de clientes, etc. As demais obras referenciadas 

sobre o capital intelectual acabam, de forma geral, convergindo para os mesmos 

pontos. 

3.4 CAPITAL DO CLIENTE 

Saint-Onge sornando-se a explana<;ao de Stewart (1998) que as organiza<;oes 

conhecem seus clientes, porem os tratam como adversaries e nao como ativos. 

Toda empresa os possui como pode ser observado, por exemplo, o valor de 
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fran quia, relacionamentos· com os clientes, lealdade do cliente, marca de um novo 

produto que liga a disponibilidade do cliente em obter o mesmo que custe mais caro. 

Neste cenario, o conhecimento e o mais importante valor de transac;ao 

economica, onde o compra-se e o vende-se, o tornando o principal diferencial do 

capital do cliente (STEWART, 1998). 

De certa forma, as empresas tomaram conhecimento do valioso ativo que 

deveria mensurar e avaliar. Pode-se ver que os ativos intelectuais sao responsaveis 

pelo sucesso de grandes empresas, conforme citac;ao abaixo: 

Em 1993, a Merck comprou a Medco. Na epoca, a Merck foi criticada por 
pagar demais pela Medko. Usando as tecnicas de simulayao altamente 
sofisticadas que a transformaram em uma celebridade entre os principais 
executivos financeiros, Judy lewente da Merck calculava nao apenas o custo 
da aquisi~ao da Medco, Mas tambem o custo de sua nao aquisiyao. Diz ela: 
"As pessoas nos perguntam por que estavamos comprando urn bra~o de 
distribuiyao, ja que a integra~o vertical nunca havia funcionado nesse 
neg6cio. Elas nao perceberam o principal. Nao estavamos comprando urn 
sistema de distribuiyao, mas sim urn banco de dados e uma capacidade de 
servi~ ao cliente. Compramos seus ativos intangfveisn.( .. } "Nao estavamos 
comprando urn sistema de distribui~o", isto e, nao estavamos comprando 
Ruxo fisico- "mas um banco de dados e uma capacidade de serviyo ao 
cliente" - isto e, comprando acesso ao fluxo de informat;oes. Com lsso, a 
Merk reconheceu que os ativos intangiveis que controlavam o mercado 
haviam mudado{ .. }auditores da Merck calcularam que quase a metade dos 
US$ 6,6 bilhoes que a Merck pagou pela Medco foram para compra de 
"relacionamentos com os cliente"(STEWART, 1998, p.131 E 132). 

Observa-se que na crise da industria farmaceutica sofrida pela Merck & CIA, 

no final da decada de 80, levou-a identificar a essencia do gerenciamento do capital 

intelectual e demonstrar que a "informapJo e poder, o poder flui rio abaixo, na 

dire~ao do cliente': conforme cita Stewart (1998). Ou seja, diante da reestruturac;ao 

do setor farmaceutico, a empresa concentrou esforc;os para avaliar quem detinha a 

rnelhor "canoa" (informac;ao) para fluir rio abaixo em direc;ao ao cliente, que aqui 

pode ser traduzido em conhecimento, averiguado na empresa Medco a qual detinha 

informac;oes chaves do setor. Por outro !ado, a Merck conhecia de medicos, 

hospitais, atacadistas e farmacias e a Medco conhecia o cliente final: o paciente 

(STEWART, 1998). 

Entretanto, e preciso entender que na economia do conhecimento, a 

informac;ao mais valiosa do que nunca e, conjuntamente, os clientes tern mais 

informac;oes do que tinham. Em outras palavras, focam-se as conexoes entre o 

capital humano e o capital cliente em que o conhecimento pertence as pessoas 
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estabelecendo sinergia intelectual. Desta forma, passa-se a agregar valor, ou seja 

maximizar ideia ou conhecimento pelo menor custo e incorporar esse valor a 

margem de lucro da empresa. 0 poder da informavao e tao grande que quem a tern 

em muitos casos controla o neg6cio (STEWART, 1998). 

3.5 GOODWILL 

Os ativos intangiveis sao divididos em duas categorias: 

• Ativos intangiveis identificaveis => marcas, patentes, pesquisa e desenvolvimento, 

direitos autorais, franquias, capital intelectual, entre outros; 

• Ativos intangiveis nao-identificaveis =>goodwill. 

0 goodwill e, por essencia, o ativo intangivel nao identificavel, sendo ele 
considerado: 

[ ... ]a diferen9<3 entre o valor atual dos fluxos de caixa futuros, gerados 
pelos ativos da empresa e o valor dos custos dos elementos que 
propiciaram tal fluxo. Usualmente, as empresas nao registram o 
goodwill devido as dificuldades quanto a questao da objetividade 
{ALMEIDA, 1997, p.77). 

ludfcibus (2004, p. 226) relaciona tres tratamentos dados ao goodwill. 

Como excesso de prego pago pela compra de urn empreendimento 
ou patrimonio sobre o valor de mercado de seus ativos liquidos; nas 
consolida~es, como excesso de valor pago pela companhia-mae por 
sua participagao sobre os ativos Hquidos da subsidiaria; e como o 
valor atual dos lucros futuros esperados, descontados por seus 
custos de oportunidade. 

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

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

pela empresa. A relatividade dos conceitos presentes nessa ultima abordagem, tais 

como o custo de oportunidade e o lucro futuro esperado vai de encontro a 
objetividade apregoada pela teoria contabil tradicional, impedindo sua evidencia9ao. 

Por isso, foi denominado de "goodwi//subjetivo". 

Pode:se dizer que o conceito correto do goodwill e a diferenva entre o valor da 

empresa e o valor de rnercado dos Ativos e Passivos. 

A diferenva entre o valor pago pela empresa e C> valor contabil dos Ativos e 

Passivos e denominada contabilmente de Agio e nao como goodwill. Segundo 

Schmidt e Santos (2000, p. 56) "as prin cipais normas contabeis referentes ao 
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assunto sao a Lei n°. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada pelas Leis n°. 

9.457, de 5 de maio de 1997, e n°. 10.303, de 31 de outubro de 2001, bern como as 

lnstruc;oes Normativas n°. 247/96 e n°. 285/98 da Comissao de Valores Mobiliarios". 

T odavia, e de entendimento que o goodwill tem uma previsao de vida 

util. Por efeitos economicos, contratuais, pela obsolescencia ou pela natureza do 

neg6cio, o goodwill desaparecera ao Iongo dos anos do Ativo da empresa, sendo 

assim, faz-se necessario utilizar o metodo de amortizac;ao, ou seja, a transformac;ao 

do Ativo que deixa de trazer beneficios futuros em despesa. 

0 goodwill objetivo e considerado tambem como goodwill adquirido. Para melhor 

entendimento, utilizar-se-a o exemplo da privatizac;ao do Banco Banestado - Banco 

do Estado do Parana S/A, sob a luz do entendimento das normas brasileiras e das 

normas internacionais. 

0 texto a seguir esclarece a caracteristica do goodwill objetivo ou adquirido. 

0 controle do Banco Banestado mudou de maos, atraves de leilao, no 
anode 2000, pelo significative valor de R$ 1,625 bi. Com urn agio de 
302,81% sobre o preyo minimo, o Banco foi vendido para o Banco 
!tau, que pagou R$ 1,625 bi. Ap6s a apresentayao dos envelopes 
com Bradesco oferecendo R$ 71 0 milhoes, Unibanco, 
R$ 1,251 bi, e ltau, R$ 1,515 bi, a disputa em viva voz demorou 
apenas 5 minutos, o ltau saiu vencedor em seu segundo lance. 
Afirmou o diretor da area financeira do ltau, Rodolfo Fischer "Demos 
o lance que consideravamos valido e que vai somar 
valor a nossa instituiyao" e afirmou tambem "Consideramos o 
Banestado estrategico" · ( < 
http:WNW.an.uol.com.br/2000/out/18/0eco.htm>). 

No texto citado tem-se urn exemplo de como a diferenc;a entre o valor contabil 

e o valor de v~nda e tratado contabilmente no Brasil, que pode ser considerado agio 

ou desagio, dependendo da situac;ao. Sob a visao internacional, a diferenc;a entre o 

valor contabil eo prec;o minimo de leilao foi de R$ 403 milhaes (valor da empresa) 

goodwill. 

Neiva (1999) enfatiza que os fatores ou condic;aes que dao origem ao goodwill 

podem ser identificados, porem a avalia<;ao desses fatores individuais e impraticavel. 

Abordar-se-ao, em seguida, os fatores geradores do Goodwill, muito ernbora 

um dos objetivos dessa dissertac;ao seja tratar dos Ativos Humanos, considerado por 

alguns autores parte do Goodwill. 

0 termo "fundo de comercio" foi usado {e ainda 0 e), durante muito tempo, de 

forma erronea, como sinonimo de goodwill. Contudo, segundo Martins (1972), nao 
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se pode considerar isso correto, uma vez que o goodwill nao se caracteriza como 

umfundo. 

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

explicitando que "contadores, escritores de Contabilidade, economistas, engenheiros 

e os tribunais, todos eles tem tentado definir goodwill, discutir a sua natureza e 

propor formas de mensura-lo. A mais surpreendente caracteristica dessa imensa 

quantidade de estudos e o numero e variedade de desacordos alcanc;ados". 

Desde 1884 realizam-se estudos em relac;ao ao goodwill, tentando achar uma 

definic;ao plausivel e no decorrer dos anos muitos autores somaram seus 

conhecimentos no intuito de definir o goodwill, mas isso nao aconteceu ate hoje. 

Essa situac;ao ocorre porque o valor do goodwill esta intimamente relacionado a 

outros intangiveis, existindo uma tenue linha que o separa do outros intangiveis. 

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

em seu entendimento mais amplo, p·ode ser definido de muitas formas. A primeira 

considera-o como um sentimento agradavel: benevolente, amigavel; ja a segunda, 

relacionada ao comportamento de um comercio ou neg6cio, define-o como um 

beneficio ou vantagem na maneira como se comporta um neg6cio adquirido, alem 

do valor que ele seria vendido, devido a personalidade daquele que o conduz, a 
natureza da sua localizac;ao, se a sua reputac;ao e habilidosa ou precisa ou qualquer 

outra circunstancia incidental para o neg6cio que tende faze-lo duradouro. 

A terceira definic;ao afirma que ele e o valor capitalizado do excesso de lucros 

futuros estimados de um neg6cio, acima da taxa de retorno de um capital 

considerado normal em uma atividade relacionada. 

E, finalmente, a quarta considera-o como excesso de prec;o de compra de um 

neg6cio acima ou abaixo do valor, avaliando seus ativos liquidos, inclusive o 

Goodwill . 

. ludicibus (2000, p.211) observa que o goodwill e um dos assuntos mais complexes 

em Contabilidade e corresponde ao: 

[ ... ) valor atual dos Iueras futures esperados,descontados par seus . 
custos de oportunidade[originando-se) [ ... ] de expectativas subjetivas 
sabre a rentabilidade futura do empreendimento acima de seu custo -
de oportunidade. 
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Justamente por esse carater subjetivo, esse tipo de goodwill nao e registrado 

pela contabilidade. 

Ao citarem Paton e Paton, Schmidt e Santos (2002, p.44) observam que o 

goodwill subjetivo pode se originar da seguinte forma: 

• Goodwill comercial => decorrente de servic;os colaterais, como equipe amavel de 

vencedores; entregas convenientes; facilidade de credito; espac;o flsico apropriado 

para servic;os de manutenc;ao; tributo de qualidade do produto em relac;ao ao prec;o; 

atitude e habito do consumidor como fruto de nome comercial e marca tornados 

proeminentes em func;ao da propaganda persistente; localiza<;ao da entidade. 

• Goodwill industrial => func;ao de altos salarios, baixa rotatividade de empregados, 

oportunidades internas satisfat6rias para acesso as posic;6es hierarquicas 

superiores, servic;os medicos, sistema de seguranc;a adequado, quando esses 

fatores contribuem para a boa imagem da entidade, e a reduc;ao do custo unitario da 

produc;ao gerado pela forc;a de trabalho que opera nessas condic;6es. 

• Goodwill financeiro => oriundo da atitude dos investidores, fontes de financiarnento 

e de credito em func;ao de a entidade possuir s6lida situa<;ao para cumprir suas 

obrigac;oes e manutenc;ao de sua imagem, ou, ainda, captar recursos financeiros 

. que lhe permitam aquisic;5es de materia-prima ou rnercadorias em rnelhores termos 

e prec;os. 

• Goodwill politico => e aquele que surge em decorrencia de urn born relacionamento 

como Governo. 

Quando ocorre urn processo de combinac;ao de empresas, o goodwill gerado 

internamente (goodwill subjetivo) e finalrnente reconhecido pela contabilidade, 

e a quantif~eac;ao de seu valor corresponde ao "[ ... ] excesso de prec;o pago pela 

compra de um empreendimento ou patrimonio sobre o valor de mercado de seus 

ativos liquidos" (IUD[CIBUS, 2000, p.211). Alem disso, o goodwill tambem e 

reconhecido "[ ... ] nas consolida<;oes, como o excesso de valor pago pela companhia

mae por sua participac;ao sobre os ativos liquidos da subsidiaria" (IUDfCIBUS, 2000, 

p.211). 
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Segundo Schmidt e Santos (2002, p.19), o pan3grafo 10 do SFAS 142 

determina que os ativo intangiveis desenvolvidos internamente (inclusive o goodwill) 

nao sao capitalizados, e sim reconhecidos como despesas quando incorridos nas 

situac;ees em que nao sejam especificamente identificaveis, que apresentem vida util 

indeterminada ou, ainda, que aumentem de valor com a continuidade do neg6cio. 

Para finalizar, apresenta-se a seguinte passagem, extra ida de Martins (2001, p.131 ): 

Quanto ao goodwill, destacamos a falta de consenso sobre os 
aspectos a ele relacionados (natureza, mensuragao etc.). Assumimos 
[ ... ] que ele representa um resfduo de valor nao identificavel. [ ... ] 
Sempre que tal individualiza<;ao e a capacidade de realiza<;ao 
desvinculada da empresa forem possiveis, um novo item deve ser 
inserido no patrimonio, deixando de integrar o goodwill [ ... ] que [ ... ] 
englobara uma quantidade maior ou menor de resfduos, dependendo 
da qualidade do esfor<;o dedicado a tarefa de identificar OS itens 
patrimoniais da empresa. Quanto mais rigorosa for a busca do valor 
economico, menor sera a quantidade de ingredientes incluldos no 
goodwill. 

Assim, o goodwill representa um residue (MARTINS, 2001) e sempre existira sob a 

visao sinergetica (ANTUNES,2000). Deve-se observar que o goodwill ajuda a gerar 

valor para a empresa. 
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4 MODELOS DE MENSURA<;AO DO CAPITAL INTELECTUAL 

A mensura~o do Ativo lntelectual nao e facil de realizac;ao, em face da 

subjetividade inserida no potencial das pessoas, clientes, tecnologia, criatividade e 

outros fatores subjetivos. 

0 precursor de todos os modelos de mensurac;ao do denominado Capital 

lntelectual e gestao do conhecimento foi a Skandia em 1994, mas logo em seguida 

outros autores contribuiram significatjvamente, o que ate o momento tern servido de 

base para diversas organizac;oes na hora de mensurar seu Capital lntelectual. 

Para Nunez (2005), Skandia chegou a estabelecer a qualidade da ger€mcia e 

do nivel da rnotivac;ao dos trabalhadores em relac;ao aos objetivos formulados e aos 

alvos estrategicos, sendo estes o indice de trabalhadores autorizados. Para a 

implantac;ao dos indicadores, a Skandia contratou os servic;os externos do institute 

sueco de investigac;ao da opiniao publica, que fez o exame aos trabalhadores. Os -

fatores estudados foram os seguintes: a) motiva<;ao; b)sustentac;ao dentro da 

organizac;ao; c) responsabilidade e autoridade para agir, e d)competic;ao. 

Nunez (2005) esclarece ainda a existencia de urn outro modelo, chamado de 

linha central estrategica da companhia, em que relata que a competic;ao esta 

composta de tres elementos essenciais: os de origem tecnol6gica, os de origem 

organizacional e os de carater social, sendo que esse inclui atitudes e aptid6es, 

assim como as habilidades dos membros da organizac;ao. 

ANO MODELOS DE MENSURA<;AO EXISTENTES DO CAPITAL INTELECTUAL 

1992-1996 Navegador Skandia (Edvinsson) 

1996 Balanced Business Scorecard (Kaplan e Norton) 

1996 Tecnology Broker (Brooking) 

1996 Universidad de West Ontario (aontis) 

1997 Intellectual Assests Monitor (Sveiby) 

1998 Modelo lntelect (Euroforum) 

1998 Capitallntelectual (Drogonetti y Roos) 

1998 Modelo de Direcci6n Estrategica por Competencias: El Capital Intangible 

(Bueno) 



1999 Modelo Nova (Club de Gesti6n del Conocimiento de Ia Comunidad 

Valenciana) 

MODElO DE GESTAO DO CONHECIMENTO 

1995 Processo de cria~o do conhecimento {Nonaka, Takeuchi) 
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1998 Modelo de Gestao do conhecimento de KPMG Consultoria (Tejedory Aguirre) 

1999 Modelo Andersen {Andersen) 

Quadro 4- Cronologia dos modelos de mensura~o do Capitallntelectual 
Fonte: Fundaci6n lberoamericana Del Conocimiento, 2005, (adaptado). 

4.1 INDICADORES DE AVAUA<;AO CORPORATIVA 

Segundo Dzinkowski (2000), a necessidade de se fazer comparac;oes entre o 

valor do capital intelectual entre empresas, levou ao desenvolvimento de tres 

indicadores amplos, utilizados em demonstrac;oes financeiras auditadas e, 

independentes, de quais definic;oes de capital intelectual sao adotadas pela 

empresa. Sao eles: 

• A) Valor de mercado das ac;oes 

• B) "q" de Tobin 

• C) Valor intangivel calculado (VIC). 

A) Valor de mercado das ar;oes: 0 indicador mais amplamente conhecido do capital 

intelectual e o valor de mercado das ac;aes. A discussao, segundo Dzinkowski 

(2000) e que o valor do capital intelectual de uma empresa sera representado pela 

diferenc;a entre o valor contabil e o valor de mercado da empresa. Se o valor de 

mercado de uma companhia e 10 bilhoes de d61ares e seu valor contabil e 5 bilhoes 

de d61ares, entao os 5 bilh6es residuais representam o valor dos ativos intangiveis 

(ou ativos intelectuais) da companhia. 

Entretanto, assim como acontece com outras medic;oes, quanto mais simples o 

calculo, menos provavelmente ele captara as complexidades do mundo real. Em 

adi<;ao, o modelo contab~ atual nao tenta avaliar uma ernpresa em sua totalidade. 

Em vez disso, ele registra cada urn de seus ativos por uma quantia apropriada aos 

padroes nacionais ou internacionais sob os quais as demonstrac;oes contabeis foram 
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preparadas (por ex: custo hist6rico, custo hist6rico atualizado, valor de reposic;ao, 

etc ... ). 

0 mercado, no entanto, avalia uma companhia em sua totalidade como uma 

preocupac;ao corrente na sua estrategica. Pode-se argumentar entao que a 

diferenc;a entre essas duas formas de avaliac;ao pode ser definida como sendo o 

capital intelectual da empresa. Esse valor ficara sujeito a variac;oes no seu valor 

contabil, no seu prec;o atual de realizac;ao e em varias outras imperfeic;oes que 

possam existir em avaliac;oes feitas pelo mercado. 

No entanto, deve ser reconhecido que, se estamos definindo o capital 

intelectual desta forma, entao estamos falando sobre urn agregado, incluindo a 

diferenc;a entre ativos registrados e a avaliac;ao de mercado da ernpresa. 

Calculos de capital intelectual que utilizam a diferenc;a entre valor de mercado e 

valor contabil podem tambem sofrer de imprecisao porque os valores contabeis 

podem sofrer impacto se as empresas escolhem adotar, ou se exige que elas 

adotem, taxas de depreciac;ao diferenciadas, com a finalidade de se beneficiarem 

com a reduyao de impostos. 

B) "q" de Tobin: Uma maneira de se evitar o problema de taxa de depreciac;ao 

quando se compara o capital intelectual entre empresas e utilizar o "cf de Tobin. 

Esta tecnica foi inicialmente desenvolvida pelo economista ganhador do Premio 

Nobel, James Tobin, como um metodo para prever o comportamento dos 

investimentos. 

Ele utiliza o valor dos custos de reposic;ao dos ativos de uma empresa para 

predizer as decisoes de investimento da empresa, independentemente das taxas de 

juros. 0 "q" e a proporc;ao entre o valor de mercado da empresa (ou seja, prec;o da 

ac;ao multiplicado pelo numero de ac;oes) - tipicamente mensurado com o propos ito 

de identificar a verdadeira possibilidade de capitafizayao da empresa -, e o custo de 

reposiyao de seus ativos, incluindo os equipamentos, as maquinas, os edificios, e 

demais ativos relacionados com o seu processo de produc;ao e de administrac;ao. 
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Esses dois numeros sao comparados de forma a auxiliar na tomada de 

decisoes estrategicas pelas empresas. Se o prirneiro numero na razao excede o 

segundo (nesse caso o "q" seria maior que 1 ), a ernpresa deveria logicamente 

planejar uma expansao de seus neg6cios. lsso acontece porque os lucros 

esperados resultantes dos ativos ultrapassa o custo total dos ativos. 

Em contraste, se o segundo numero na razao e maior que o primeiro {nesse 

caso o "q" seria men or que 1 ), as ac;oes da empresa valem rnenos que os pr6prios 

ativos, e a empresa se beneficiara ao se desmobilizar. lsso acontece quando.os 

ativos sao vendidos ao inves de serem utilizados. 

0 "q" de Tobin sugere que as ernpresas devem investir ou se desmobilizar 

incrernentalmente ate que o "q" seja aproximadamente igual a 1. 

Se o custo de reposic;ao dos ativos de uma empresa e mais baixo que o valor de 

mercado, entao a companhia esta tendo retomos mais altos que o normal sobre 

seus investimentos. No entanto, o "q" de Tobin esta sujeito as mesmas variaveis 

ex6genas que influenciam o valor de mercado das ac;oes, descrito no item A. 

Ambos os rnetodos sao mais apropriados para se fazer comparac;oes do valor 

dos ativos intangiveis de empresas atuando no rnesrno ramo, servindo os mesmos 

rnercados e que tern tipos similares de ativos fisicos. Ao fazer comparac;oes intra

industria entre os competidores primarios de urna empresa, esses indicadores 

podem agir como parametros de desempenho e podem ser utilizados para melhorar 

o gerenciamento interno ou a estrategia corporativa da empresa. 

Flamholtz {1999) complementa, afirrnando que Tobin desenvolveu essa teoria 

de cornportamento do investimento partindo do pressuposto de que as empresas 

vao continuar a investir enquanto o valor de suas ac;5es no rnercado excedam o 

custo de reposicao integral dos ativos fisicos da empresa. 

Em resumo, Flamholtz {1999) constatou que Tobin argumentou que urn dos 

fatores primarios que determinam se havera ou nao investirnento em urna empresa 

nao e a taxa de juros, mas o preyo das acoes no mercado relativo ao valor total de 

seu imobilizado e outros ativos. Assim, quando o "q" de Tobin e alto. {como quando 

esta ocorrendo uma explosao no preyo das ac;oes) o investimento e alto e o valor 

correspondente de mercado e alto. Essa medida tarnbem tern sido utilizada por 
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analistas economicos e financeiros para determinar se o mercado de ac;oes como 

urn todo esta sobre-valorizado ou sub-valorizado. 

Na verdade, alguns estrategistas do mercado de ac;oes citaram a razao "q" 

extremamente alta como base para o julgamento de que o mercado de ac;oes norte

americano estava sobre-valorizado em 1994, antes da continua elevagao nos prec;os 

das ac;oes entre 1995 e 1998. 

0 problema e que a razao foi derivada de urn paradigrna da era industrial, na 

qual o capital humano e a propriedade industrial nao tinham urn papel tao critico. 

Flamholtz (1999) enfatiza que enquanto o "q" de Tobin estava dando urn falso 

sinal de desvalorizac;ao, os prec;os das ac;oes de companhias como Intel, Microsoft, 

Amgen e muitas outras, estavam se valorizando. 

Para ilustrar as distorc;oes causadas quando mensurac;oes como o "q" de Tobin 

sao utilizadas, identificamos dois tipos de organizac;6es: 

• as companhias "classicas" baseadas em manufatura, que contam com 

ativos fisicos, tais como edificac;oes, equipamentos e estoques, como 

seus ativos economicos centrais; e 

• (2) as organizac;oes "modernas" com utilizac;ao intensiva de 

. conhecimento, que contam com o capital hurnano e a propriedade 

intelectual como seus ativos economicos centrais. 
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5 METODOlOGIA DE PESQUISA 

5.1 TIPOS DE PESQUISA 

Varios autores apresentam abordagens diferenciadas sobre metodologia de 

pesquisa, incluindo diversas tipologias de delineamento de pesquisas e teorias que, 

apesarde rnanterem algumas semelhangas, nao apresentam uniformidade entre si. 

Neste sentido, e interessante o trabalho de Beuren (2003) que, ap6s uma 

analise das tipologias de delineamento de pesquisa abordadas por diversos autores 

e considerando as particularidades da contabilidade, evidencia como podem ser 

agrupados OS tipos de pesquisa de uma forma rnelhor aplicavel a area das Ciencias 

Contabeis. As categorias de pesquisa apresentadas pela autora sao: quanto aos 

objetivos, quanto aos procedimentos e quanto a abordagem do problema. 

Em consideragao aos procedimentos tecnicos, este trabalho enquadra-se 

como urna pesquisa bibliografica, pois expoe uma ideia por meio de materiais ja 

publicados. Conforme Lakatos e Marconi (1991, p.183), a pesquisa bibliografica 

"abrange toda bibliografia ja tornada publica em relagao ao tema de estudo, desde 

publicagoes avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses 

[ ... ]". E ainda salientam que essa forma de pesquisa "nao e rnera repetiyao do que ja 

foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de urn tema sob novo 

enfoque ou abordagem, chegando a conclusoes inovadoras". 

A pesquisa e uma atividade voltada para solugao de problemas atraves do 

emprego de processo cientificos, como exemplifica Cervo & Bervian (1983). Desta 

forma, a pesquisa deve partir de uma duvida ou problema em busca de uma 

resposta ou solugao. 

Segundo Cervo & Bervian (1983), a pesquisa bibliografica procura explicar urn 

problema a partir de referencias te6ricas publicadas em documentos. Pode ser 

realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. 

Em Ambos os casos, busca conhecer e analisar as contribuigoes culturais ou 

cientifiCas do passado existentes sobre urn determinado assunto, tema ou problema. 

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenomenos (variaveis) sem manipula-los. Procura descobrir a freqi.iencia com que 

urn fenomeno ocorre, sua relagao e conexao com outros, sua natureza e 

caracteristicas (CERVO & BERVIAN, 1983). 
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Conforme Cervo & Bervian (1983), a pesquisa descritiva pode assumir 

divers as formas, entre as quais se destacam: 

• Estudos explorat6rios: e o passo no processo de pesquisa pela 

experiencia auxilio que traz na formulavao de hip6teses significativas 

para posteriores pesquisas. Tais estudos tern por objetivo obter nova 

percepQao do mesmo e descobrir novas ideias; 

• Estudos descritivos: trata-se do estudo e descrivao das caracteristicas, 

propriedades ou relavoes existentes na comunidade, grupo ou 

realidade pesquisada; 

• Pesquisa de opiniao: procuram-se saber atitudes, pontos de vista e 

prefer€mcias que as pessoas tern a respeito de algum assunto, como 

objetivo de tomar decisoes; 

• Pesquisa de motivayao: busca saber as razoes inconscientes e ocultas 

que levam, por exemplo, o consumidor a utilizar determinado produto 

ou que determinam certos comportamentos e atitudes; 

• Estudo de caso: e a pesquisa sobre um determinado individuo familia, 

grupo ou comunidade para examinar aspectos variados de sua vida; 

• Pesquisa documental: sao investigados documentos a fim de se poder 

descrever e comparar usos e costumes, tendencias, diferenvas e 

outras caracteristicas, ou seja, a pesquisa descritiva trabalha sobre 

dados ou fatos colhidos da propria realidade. 

Ja a pesquisa Experimental e responsavel por manipular as variaveis 

relacionadas com objeto de estudo. A pesquisa proporciona o estudo da relavao 

entre causas e efeitos de urn determinado fenomeno. Contudo, a pesquisa 

experimental difere da pesquisa descritiva em que esta procura classificar, explicar e 

interpretar os fenomenos que ocorrem quanto ·a experimental elabora-se sobre o 

modo ou causas do fenorneno produzido (CERVO & BERVIAN, 1983). 

Entretanto, a pesquisa descritiva e experimental percorre diversas fases da 

pesquisa bibliografica na prirneira parte e, na segunda parte, apresentam algumas 

caracteristicas pr6prias. A qual pretende adaptar o passo da pesquisa descritiva e 
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experimental as fases da pesquisa bibliografica cuja podera servir de orienta<;ao 

para execu<;ao do trabalho (CERVO & BERVIAN, 1983). 

5.2 METODOS 

Para servis de introdu<;ao "metodo e metodos, citado pro Schopenhauer 

efetuado por Madeleine Grawitz (1975), ou seja, o que os autores exemplificam que 

a tarefa nao e contemplar o que ninguem ainda contemplou, mas meditar, como 

ninguem meditou, sobre o que todo mundo tern diante dos olhos (LAKATOS & 

MARCONI, 2000). 

5.2. 1 Abordagem do problema 

Sob o ponto de vista da abordagem do problema, um estudo pode ter uma 

abordagem qualitativa ou quantitativa. Entende-se que a pesquisa em questao tern 

carater qualitative uma vez que nao emprega nenhum tipo de instrumento estatistico 

para coleta e tratamento de dados. Beuren (2009, p.92) caracteriza a tipologia 

qualitativa de forma a confirmar esta como caracteristica metodol6gica da pesquisa 

em questao: 

Na pesquisa qualitativa concebem-se analises mais profundas em rela<;ao ao 

fenomeno que esta sendo estudado. A abordagem qualitativa . visa destacar 

caracteristicas nao observadas por meio de um estudo quantitative, haja vista a 

superficialidade deste ultimo. [ ... ] Na abordagem qualitativa, nao se pretende 

numerar ou medir unidade ou categorias homog€meas. 

5.2.2 Quanto a abordagem do problema 

Segundo Beuren (2009), esta categoria esta relacionada ao objetivo 

estabelecido no trabalho monografico. Nela a pesquisa pode ser definida como: 

explorat6ria, descritiva ou explicativa. 

0 trabalho em questao tern objetivos descritivos uma vez que se preocupam 

em observar fatos, identificando e analisando-os, sem qualquer manipula<;ao do 

pesquisador. Ou seja, as informa<;oes relevantes para a pesquisa contidas nos. 
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Na concepgao de Gil (1999), a pesquisa descritiva tern como principal objetivo 

descrever caracteristicas de determinada populagao ou fenomeno ou o 

estabelecimento de relagoes entre variaveis. Uma de suas caracteristicas mais 

significativas esta na utilizagao de tecnicas padronizadas de coletas de dados. 

Apesar de tratar-se de urn assunto de grande atualidade a pesquisa nao pode 

caracterizar-se como explorat6ria, pois nao ha pouco conhecimento em relagao ao 

tema, nem mesmo este e pouco explorado. 

A pesquisa descritiva configura-se como urn estudo intermediario entre a pesquisa 
explorat6ria e a explicativa, ou seja, nao e tao preliminar como a primeira nem tao 
aprofundada como a segunda."Varios estudos utilizam a pesquisa descritiva para analise 
e descrigao de problemas de pesquisa na area contabil. Podem ser questoes, por 
exemplo, relacionadas as caracteristicas pr6prias da profissao contabil em instrumentos 
contabeis utilizados na gestao das organizagoes. Nesse tipo de pesquisa, normalmente 
ocorre emprego de tecnicas estatisticas, desde as mais simples ate as mais 
sofisticadas." (BEUREN, 2009, p.81). 

5.2.3 Quanto aos procedimentos da pesquisa 

De acordo com Beuren [2009:65-89} "Os procedimentos na pesquisa cientifica 

referem-se a maneira pela qual se conduz o estudo e, portanto, se obtem os dados." 

Assim, quanto aos procedimentos, conforme a autora, pode-se enquadrar o presente 

estudo como uma pesquisa documental uma vez que baseia-se em materials que 

ainda nao receberam urn tratamento analitico ou que podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa. 
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6 CONCLUSAO 

As micro e pequenas empresas representam 99% da nossa rnalha 

empresarial nacional. Com as constantes mudan9as e aumentos na competitividade 

entre essas empresas, e cada vez mais necessaria uma politica especializada de 

gestao. Muitos empresarios defendem que o principal motivo para o fechamento de 

suas empresas seria a instabilidade economica; dificuldade para aquisi9ao de 

financiamentos, juros altos, queda do poder aquisitivo, etc. 

Sem duvidas esse e urn motivo de bastante relevfmcia neste ciclo de 

encerramento das atividades das empresas, mas nao e o principal. Em recentes 

pesquisas realizadas pelo Sebrae, constatou-se que o principal motivo para o 

encerramento das atividades das micro e pequenas empresas no Brasil e a falta de 

planejamento, tanto financeiro como estrategico. 

A contabilidade se firma como instrurnento auxiliar no processo de gestao, 

procurando mensurar o conhecimento agregado ao patrim6nio das entidades, que 

se definiu como Capital lntelectual. 

E a gestao do conhecimento, eo que hoje se designa capital intelectual, ou 

seja, uma combina9ao de ativos intanglveis - competfmcias, inforrna9oes 

estrategicas, relacionamentos, patentes, propriedade intelectual, experifmcias -, que 

trazem beneflcios qualitativos e quantitativos, resultado das grandes mudan9as nas 

areas da tecnologia da inforrna98o e das telecomunica9oes. 

Admitir o Conhecimento como recurso econ6mico imp6e novos paradigrnas 

na forma de valorizar o ser humano e na forma de valorizar uma organiza9ao, pois 

gera beneficios intangiveis que alteram seu patrim6nio. 

A mensura9ao e divulga9ao do capital intelectual melhoram a imagem e 

atraem novos investimentos. 

Compete, portanto, sobretudo aos profissionais contabeis, a demarca9ao 

desses paradigmas de mensura9ao, abastecendo seus usuaries micro e pequeno 

empresarios, de informa9oes e conceitos proveitosos, claros e concisos, que multo 

sera empregado pelo o a~ministrador dos tempos atuais. 

Esses dados, portanto, sendo coerentes com o fato de os profissionais de 

empresas e pequeno porte perceberem os segmentos regulat6rio, econOmico e 

socio-cultural como menos importante e volatil do que os de grandes empresas. 
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Portanto, torna-se necessario que os profissionais contabeis, juntamente com 

os administradores, saibam identificar, mensurar e capturar o capital intelectual, 

antes tao ignorado. 

A informar;ao e fundamental para qualquer pessoa e empresa, e a informar;ao 

que permite o conhecimento a cerca de fatos que possam auxiliar o empreendedor 

na hora de sua tomada de decisao. 

A tomada de decisao e urn fator que pode definir a continuidade ou nao da 

empresa. 

Estabelecendo sua estrategia, e seguindo a risca os pianos determinados, o 

empresario possivelmente obtera sucesso, basta ter cuidado com os empecilhos 

existentes na area empresarial. 
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