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RESUMO
SOARES, Simone Patricia A Importância do Capital Humano: um estudo de caso no Banco
Real — Agência Florianópolis, 2005, 69 páginas. Ciências Contábeis. Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis.
Na Era do Conhecimento, a informação e o conhecimento são as principais fontes de
vantagem competitiva, constituindo o capital humano e, conseqüentemente, o capital
intelectual das organizações. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo identificar as
vantagens de uma boa gestão do capital intelectual e demonstrar a necessidade do capital
humano para as organizações e de sua contabilização. Para alcançar tal objetivo, o estudo
apresenta um referencial teórico de autores que tratam da matéria e um estudo de caso
realizado no Banco Real, Agência Florianópolis, que é apresentado e analisado. Verifica-se o
nível do capital humano por meio do nível de escolaridade dos funcionários e dos
investimentos realizados no referido capital. Corn o estudo de caso realizado pôde-se verificar
que o Banco Real, Agência Florianópolis, possui um excelente nível de capital humano , pois
parte do pressuposto de que o curso superior em Direito,Administração,Economia ou Ciências
Contábeis é imprescindível a seus colaboradores.No entanto a organização em estudo investe
somente em seus gerentes , deixando os demais colaboradores sem qualquer auxilio para
realizarem cursos de extensão ou especialização. E mesmo os gerentes só recebem
financiamento se atingirem determinado nível de produtividade.
Palavras-chave: Era do Conhecimento, Capital Intelectual, Capital Humano.
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1 INTRODUÇÃO

Este tópico especifica o tema tratado no presente estudo e o problema de pesquisa. Sao
também colocados os objetivos, a justificativa da escolha do tema e sua relevância, e ainda a
metodologia de pesquisa e a organização do trabalho.

1.1 Tema e problema

A globalização, a internacionalização da economia e o conseqüente aumento da
concorrência entre as empresas fazem com que estas se preocupem , a cada dia, com o seu
aprimoramento. Para que as organizações destaquem-se no mercado global, é necessário o
aumento da qualidade dos produtos e/ou serviços.
A sociedade encontra-se na Era do Conhecimento, em que o conhecimento e a
informação são considerados as maiores fontes de vantagem competitiva. Através do
conhecimento, as empresas poderão se destacar no mercado que está cada vez mais exigente.
A união do conhecimento humano corn a patente, a marca, entre outros, forma o
capital intelectual da organização. Este capital é formado por ativos intangiveis , ou seja.
ativos não corpóreos ou palpáveis, que são considerados, constantemente, monetariamente
superiores aos ativos fisicos, aumentando o valor econômico da entidade.
Atualmente, os ativos intelectuais podem ser recursos primordiais, dependendo do tipo
de atividade da entidade. 0 intelecto humano passou a ser a maior fonte de vantagem
competitiva, compondo o capital humano,que é formado pelas pessoas que possuem
conhecimento dentro da organização. Dessa forma, as empresas estão investindo cada vez
mais em treinamento, cursos e palestras que aprimorem o seu capital humano.
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No entanto mesmo sendo o capital intelectual considerado mais valioso que o capital
,

físico da entidade. a contabilidade tradicional não o inclui em suas demonstrações. Hoje. a
contabilidade dá ênfase somente aos ativos tangiveis, sem evidenciar os ativos intangiveis.
que são a chave do crescimento da empresa.
Nesse sentido, questiona-se:
Quão vantajosa é a gestão do capital intelectual, qual a importância do capital humano
para as organizações.

1.2 Objetivos

Fachin (2002), apud Beuren et al. (2003, p. 65), expõe que "os objetivos representam
o fim que o trabalho monográfico se propõe atingir. que é dar uma resposta ao problema
formulado -. Desta forma, apresenta-se a seguir o objetivo geral e os objetivos específicos.

1.2.1 Objetivo geral

0 objetivo geral da pesquisa é verificar se existe investimento em capital humano na
Agência Florianópolis do Banco Real.
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1.2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do estudo são:
- conceituar o capital intelectual, demonstrando os benefícios que se obtém ao realizar
o seu gerenciamento, com base em estudo bibliográfico
- explicitar a importância do capital humano, através de pesquisa em livros , artigos etc.
dentro das organizações, e caracterizá-lo como parte do capital intelectual;
- apresentar um estudo de caso no Banco Real, na Agência Florianopolis, sobre capital
humano.

1.3 Justificativa

Atualmente, o capital intelectual vem tomando o lugar do capital fisico. ou seja , o
ativo tangível esta sendo substituído pelo ativo intangível como principal fonte de recursos
dentro das organizações.
As empresas estão, a cada dia mais preocupadas com a diferença existente entre o seu
valor contábil e o valor de mercado. Isto pelo fato de o valor de mercado ser quase sempre
muito superior ao valor contábil.
0 capital intelectual, quando bem gerenciado pelas organizações, produz muitos
beneficios, aumentando os lucros. 0 principal componente do referido capital 6 o capital
humano, que fornece is entidades conhecimento, criatividade, iniciativas, opiniões, cultura
entre outros, fazendo com que a entidade se destaque no mercado.

II

A contabilidade tradicional não desconhece esses novos -recursos -: a questão é a
dificuldade de aferir e mensurar esses ativos intangiveis.
Logo, faz-se necessária a verificação das vantagens de uma boa gestão do capital
intelectual e a importância do capital humano, principal elemento para concorrer no mercado.
demonstrando-se, dessa forma, a necessidade da atualização da contabilidade para que esta
passe a mensurar e contabilizar os ativos intangíveis.

1.4 Metodologia de pesquisa

Pesquisa pode ser definida, segundo Cruz e Ribeiro (2003, p. 11) como ''... o propósito
de descobrir repostas a questões propostas". A metodologia de pesquisa é definida pelo
problema formulado, devendo estar em consonância com a pergunta elaborada ou com as
hipóteses.
1.4.1

Tipo de pesquisa

Os tipos de pesquisa utilizados no estudo são caracterizados pelos objetivos.
procedimentos e forma de abordagem do problema.

a) Quanto aos objetivos
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O tipo de pesquisa utilizado quanto aos objetivos foi a pesquisa exploratória, pois temse como objetivo do estudo a identificação das vantagens da gestão do capital intelectual e a
importância do capital humano nas organizações.
De acordo com Gil (1993), a pesquisa exploratória tem como objetivo primordial o
aprimoramento de idéias ou a descoberta de instituições.

b) Quanto aos procedimentos

0 estudo desenvolveu-se através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. A

pesquisa realizada é bibliográfica porque se desenvolveu com base, principalmente, em
artigos e livros.
Lakatos e Marconi (1991, p. 183) preceituam que a pesquisa bibliográfica "abrange
toda bibliografia já tornada publica em relação ao tema em estudo, desde publicações avulsas.
boletins, jornais, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc.
E, também, a pesquisa elaborada é um estudo de caso,aplicando-se questionário no
Banco Real, Agência Florianópolis, com o objetivo de se verificar a importância do capital
humano nessa organização e os investimentos realizados nesse capital. Cruz e Ribeiro (2003)
afirmam que o estudo de caso envolve técnicas de coleta e apresentação de dados e urna
discussão qualitativa dos resultados.

C) Quanto it forma de abordagem do problema
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Optou-se pela pesquisa quantitativa. apresentando-se gráficos corn os resultados
coletados.

1.4.2

Coleta, analise e interpretação de dados

Coleta de dados, segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 165), é "a etapa da pesquisa em
que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas , a fim de se
efetuar a coleta dos dados previstos".
E ainda Beuren et al. (2003) afirmam que a coleta , análise e interpretação de dados são
o processo em que se busca regularidades ou padrões de associação de dados que sejam
comuns a toda categoria de fatos semelhantes. Deve-se determinar a população ou o tipo de
amostra. Conforme Beuren et al. (2003), população ou universo é a adição de elementos
diferentes que possuem uma certa semelhança em suas características.
Realizou-se o estudo sobre a importância do capital humano no Banco Real, Agência
Florianópolis. Assim, tem-se como universo os funcionários da referida agência bancaria. Os
instrumentos de pesquisa utilizados foram: questionário e documentação.
Foi aplicado um questionário semi-estruturado na Agência Florianópolis. do Banco
Real, que contém questões abertas. Cruz e Ribeiro (2003, p. 18) definem o questionário como
o "instrumento que se utiliza quando se pretende atingir um número considerável de pessoas.
Contém um conj unto de questões formuladas pelo pesquisador. 0 seu preenchimento é feito
por informantes, no próprio local da pesquisa ou outras formas".
Beuren et al. (2003) dizem que as questões podem ser abertas. em que o informante
responde as questões livremente; e fechadas, em que o informante tem um conjunto de opções
e escolhe a que melhor se ajusta à situação.0 questionário aplicado misturou os dois tipos.
visto ser composto de questões que demandavam respostas explicitas, não apenas de
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sinalização, mas que admitiam um número restrito de informações.
Além do questionário utilizou-se a documentação, através de pesquisa bibliográfica e
fontes primárias. Conforme Beuren et al. (2003), os documentos escritos são considerados
uma fonte valiosa para coleta de dados nas pesquisas. Feita a coleta, os dados foram
analisados e, após a análise, realizou-se a interpretação dos mesmos para verificar se o Banco
Real, Agência Florianópolis, está investindo no seu capital humano. Segundo Marconi e
Lakatos (1991), a interpretação de dados diz respeito A. atividade intelectual em que o
pesquisador irá analisar profundamente os dados coletados, fornecendo um maior significado
às respostas obtidas.

1.5 Organização do trabalho

0 presente trabalho apresenta uma introdução, dois capítulos, urna conclusào.

referências bibliográficas e um apêndice, descritos a seguir.
A Introdução aborda a relevância dos ativos intangíveis, mostrando a importância da
pesquisa e o problema que a justifica. Expõe também os objetivos, a metodologia de pesquisa
e a forma de coleta, análise e interpretação de dados.
0 primeiro capitulo traz as teorias que fundamentam o tema em estudo. Apresenta a

importância do conhecimento, suas características e a era em que se vive. Evidencia o capital
intelectual, seus conceitos , estrutura, sua relação com as empresas e, ainda, seu
gerenciamento. Expõe o capital humano, seus conceitos e a importância para as organizações.
E, por fim, apresenta a evolução da contabilidade, a relação da contabilidade com o capital
intelectual e a contabilização do capital humano.
0 capitulo dois mostra o histórico do Banco Real e da Agência Florianópolis. o

levantamento dos dados obtidos por meio do questionário e a análise dos mesmos.
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Finalmente, tem-se as conclusões do estudo e as recomendações para novas pesquisas
acerca do tema, e ainda o referencial bibliográfico utilizado. o questionário aplicado e o
organograma da agência bancária estudada (em apêndice).
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo são estudadas as teorias que fundamentam o tema escolhido. Verificouse o conceito de conhecimento, suas características e a era do conhecimento. Também foi
observada a definição de capital intelectual, sua estrutura e gerenciamento; e o conceito de
capital humano e a importância deste. E, ainda, estudou-se brevemente a história da
contabilidade, os ativos tangíveis e intangíveis e a contabilização do capital humano pelas
organizações.

2.1 0 conhecimento

Para compreender e entender o capital humano, toma-se preciso ter uma noção do que
seja o conhecimento e suas características e estudar a Era do Conhecimento. Isto pelo fato de
o conhecimento fazer parte de uma pessoa e, conseqüentemente. de uma organização.
tornando-se uma fonte de vantagem competitiva, especialmente quando diz respeito a uni
conhecimento técnico.
0 conhecimento é um tema que vem sendo estudado ha muitos anos, tanto que foi

tratado por Platão, Aristoteles e outros pensadores.

2.1.1 Conceito de conhecimento

-

0 conceito de conhecimento é o de uma combinação de experiência, valores.

informações e insights de uma pessoa que leva à incorporação e avaliação de novas
experiências e outras informações" (WWW.WEBINSIDER.UOLCOM.BR ).
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O conhecimento esta em constante mutação. A principal base do conhecimento é a
informação, sendo que várias informações e a interpretação destas geram o conhecimento.
Mas. conforme Bobeda (2003), além da informação, o conhecimento também é constituído de
experiências, valores e insights. Estes são adquiridos no dia-a-dia de uma pessoa através de
livros, documentos, relacionamento com outras pessoas, entre outras possibilidades. Por isso.

o conhecimento tende a evoluir, a se modi ficar e a progredir todos os dias,
Atualmente, o conhecimento é muito confundido com dado e informação. Dessa
forma, Boff (2005) esclarece:
Dado pode ser entendido como a matéria-prima básica da informação e do
conhecimento, ou seja. o meio através do qual informação e conhecimento
são armazenados e transferidos. Textos. compostos por palavras e números.
imagens. sons e fatos são alguns exemplos de dados. que podem ser
armazenados em papel , discos magnéticos e outros meios fisicos. A
transferência de dados pode ser feita por recursos como correio postal c
eletrônico. Informação é composta por dados organizados. dispostos numa
estrutura especifica. Pode-se considerar informação como dados que
possuem algum significado. A função da informação é reduzir a inceneza e a
ambigüidade, permitindo ao usuário maior clareza dc uma situação.
Conhecimento é resultado da interpretação da informação e de sua utilização
para algum fun. especificamente para gerar novas idéias, resolver problemas
ou tornar decisões. Em outras palavras, o conhecimento existe quando uma
informação é interpretada e suficientemente compreendida por alguém.
Conhecimento é o resultado de nossa aprendizagem. daquilo que
experimentamos e podemos utilizar novamente em diversas situações
(WWW.FSG.BR).

Pode-se observar que a base do conhecimento e informação é o dado. e este, ao ser
assimilado e organizado pelo ser humano, da origem à informação. Esta, quando interpretada.
quando absorvida pela mente humana faz surgir o conhecimento. Este, segundo Stewart
(1998, p. 13), -é mais valioso e poderoso do que os recursos naturais. grandes indústrias ou
polpudas contas bancarias".
Considera-se, hoje, o conhecimento como sendo fator primordial para as organizações.
As empresas estão dando mais importância à capacidade de tomar decisões. à iniciativa de
seus empregados, h. criatividade, isto porque tem-se como fator fundamental de eficiência a
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qualidade corn que se utiliza a informação, como esta é aplicada para gerar o crescimento da
organização.
Stewart (1998) ainda preceitua que a informação e o conhecimento, e não apenas o
conhecimento cientifico, mas também a noticia, a opinião, o lazer, a comunicação e o serviço
tornaram - se as matérias-primas básicas e os produtos mais importantes da economia

Hi dois tipos de conhecimento, conforme Nonaka e Takeuchi (apud Bobeda 2003):
Tácito, do latim tacitus, quando o conhecimento não pode ser exteriorizado
por palavras; explicito , do latim expliciius, quando o conhecimento está
declarado, mostrado, explicado. Assim , o conhecimento tácito nos leva a
entender o chamado know-how, ou como pessoas especiais fazem coisas
diferentes (c especiais!), corno um craque de futebol se destaca em uma
partida, como um artista de sucesso se mantém no topo naquilo que faz.
como um alto executivo consegue levar uma empresa a resultados fabulosos.
dentre outros exemplos possíveis. Ou seja. como você faz alguma coisa que
so você faz, ou o faz acima da média, sem nem mesmo saber muito bem
como fez, praticamente sem explicação. Da mesma forma, pelo
conhecimento explicito entendemos também como aprendemos a cozinhar.
usar o computador. dirigir, preparar um relatório. gerenciar um projeto.
baixar música na internet etc. Isto 6, aquelas coisas que alguém. em algum
momento. explicou , comentou, escreveu, publicou, ensinou e tornou público.
ao alcance de todos (WWW.WEBINSIDER.UOL.COM.BR ).

0 conhecimento, quando bem utilizado por uma organização, pode trazer inúmeros
beneficios. Para que seja explorado e bem aproveitado, o conhecimento requer investimentos.
através de treinamentos, de cursos e até mesmo de horas de lazer e descanso para as pessoas.
pois uma mente cansada não produz. Para que as pessoas possam liderar equipes e atuar em
ritmo acelerado no atual mercado, é necessária e fundamental a gestão do conhecimento.
Pode-se verificar que o conhecimento é inerente ao ser humano, devendo-se investir
nele para que possa ser bem aproveitado. E o conhecimento possui características peculiares
que serão, a seguir, explanadas.
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2.1.2 Características do conhecimento

Das características do conhecimento Figueira (2001) destaca quatro:
volátil. Armazena-se na mente das pessoas. A gestão da "armazenagem"
do conhecimento está confiada a cada um de nós.
Desenvolve-se por aprendizagem. Sao os processos dc aprendizagem que
atualizam o estoque de conhecimento.
Transforma-se em ação pelo impulso da motivação. E por natureza um
conceito operacional. 0 conhecimento tem em vista realizar ou concretizar
qualquer coisa. A mola impulsionadora chama-se motivação. Razão por que
tão importante gerir a motivação dentro da organização.
Transfere-se sem se perder. Pode vender - se sem ser perdido pelo
vendedor. Esta característica tem uma importância fundamental na sua
gestão. Um indivíduo pode vender o seu conhecimento a uma empresa mas
mantém-se na posse dele. 0 mesmo se passa entre empresas. So com recurso
a mecanismos formais de controie da propriedade intelectual se pode gerir
esta característica (WWW.NOVABASE .COM.BR )

0 conhecimento, como já foi observado, 6 inerente ao ser humano, dando origem à
característica volátil; está em constante desenvolvimento, atualizando-se: 6 acionado.
utilizado através da motivação: e, por fim, pode ser transmitido ou mesmo vendido, sem que
o seu detentor original o perca.
Já Crawford (1994) elenca como características do conhecimento as seguintes:
difunde-se e se auto-reproduz, é substituivel, transportável e compartilhAvel. Para explicá-las.
utiliza-se de exemplos que são a seguir colocados.
No que diz respeito à característica do conhecimento de difundir-se e se autoreproduzir, tem-se como exemplo, conforme Carwford (1994), um cirurgião que fez uma
determinada cirurgia várias vezes e outro cirurgião que realizou a mesma operação somente
uma vez. Aguele, certamente, é mais experiente e especializado naquela operação. Portanto_
em uma economia que valoriza o conhecimento, ao invés de escassez de recursos nele
empregados, tem-se a sua expansão.
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Em relação ao fato de ser substituivel, Crawford (1994) cita como exemplo um
agricultor que consegue uma colheita maior em urn mesmo terreno, fazendo uso. apenas. de
novas técnicas de plantio, não precisando de um terreno maior para produzir mais.
Quanto à característica de ser transportável, Crawford (1994) exemplifica da seguinte
maneira: na era da informação e do conhecimento, este move-se na velocidade da luz pois. em
poucos segundos, pode-se enviar um fax de um pais para outro, contendo um esquema para
um novo chip de computador, que equivale a meses de trabalho intenso.
E, por fim, quanto ao fato do conhecimento ser compartilhavel, Crawford (1994) dit
que as informações podem ser transferidas para outras pessoas sem que o original detentor
fique impedido de utilizá-las. 0 referido autor cita um exemplo: -o envio de uma equipe
americana de peritos sobre óleo para a ex-União Soviética em setembro de 1990 aperfeiçoou
a produção de óleo soviética, e não custou nada para os Estados Unidos - (CRAWFORD,
1994, p. 23).
Portanto, o conhecimento pode ser adquirido por várias pessoas de formas diferentes.
Haverá pessoas que terão um conhecimento maior sobre determinado assunto. sendo nele
especialistas, mas que poderão compartilhar um conjunto de informações com outras pessoas.
podendo fazê-lo através do computador, de uma forma rápida. Com o conhecimento e a
utilização deste, as pessoas podem produzir mais com o que possuem, não necessitando
comprar novas máquinas ou contratar funcionários basta encontrar um método que possibilite
produzir mais com o que se possui.
0 conhecimento é o que de mais importante o ser humano possui e. portanto , dev e ser
cultivado e utilizado para o beneficio de todos.
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2.13 A era do conhecimento

Vive-se na -era do conhecimento", também conhecida como "'era da informação".
"sociedade do conhecimento", entre outras expressões. 0 ambiente atual surgiu da evolução
da era industrial, em que capital, terra e trabalho eram os principais recursos, o que
atualmente não ocorre.
A evolução da Era Industrial para a Era do Conhecimento ocorreu da seguinte forma.
de acordo com Hauer (2005):
Vivemos na Era Pós-industrial, um novo mundo, onde o trabalho físico
feito pelas máquinas e o mental, pelos computadores. Nela cabe ao homem
uma tarefa para a qual é insubstituível: ser criativo , ter ideias. Durante dois
séculos, tempo que durou a sociedade industrial (1750-1950). o maior
desafio foi a eficiência, isto 6, fazer o maior número de coisas no menor
tempo. Enquanto a agricultura precisou de dez mil anos para construir a
indústria, esta precisou de apenas 200 anos para gerar a Era Pós-industrial.
A sociedade em que vivemos afasta-se radicalmente da Sociedade Industrial
para se constituir em Sociedade da Informação, ou mais apropriadamente. na
Era do Conhecimento (WWW.LEX.COM.BR ).

Na era atual, tem-se como principais fontes de recursos a informação e o
conhecimento.Vários foram os fatores que provocaram essa mudança. mas Drucker (1993
apud Boff 2005) afirma que:

Um dos principais é que a riqueza de uma empresa não é mais determinada
exclusivamente pelos recursos materiais que possui e controla , mas
principalmente pela qualidade com que utiliza a informação disponível , pelo
conhecimento especializado de seus colaboradores e pela competência de
suas ações. 0 conhecimento agregado a um produto ou serviço e a eficiência
com que ele é gerado é o seu componente principal. (WWW. FSG.BR ).

E ainda Kraemer (2005), em relação ao conhecimento, diz que:
O conhecimento sempre desempenhou importante papel nas grandes
transformações sociais. Na primeira fase da Revolução Industrial. Paiva
(1999) coloca que foram aplicadas as ferramentas, processos c produtos: na
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segunda fase — revolução da Produtividade -. passou a ser aplicado o
trabalho. Atualmente, o conhecimento está sendo aplicado ao próprio
conhecimento: é a Revolução Gerencial, segundo Drucker (1996). Portanto.
com a Era da Informação , passou a ser o elemento essencial para o sucesso
da organização (WWW.GESTIOPOLIS.COM ).

Na era atual, a terceira onda, segundo Toffler (1980 apud Kraemer 2005), o
conhecimento é o grande instrumento de gerenciamento e produção das organizações:
considerado o principal recurso econômico ao invés das máquinas e do capital financeiro.
0 conhecimento passou a ser considerado um importante diferencial competitivo para
as organizações que sabem "adquiri-lo, manta-10 e utilizá-lo de forma eficiente e eficaz (KRAEMER, 2005). Esse conhecimento dará origem ao capital intelectual, que ser á logo
estudado.
Com a evolução da Era Industrial para a Era do Conhecimento. Lopez (2004) aduz:
A economia baseada em conhecimento desloca o eixo da riqueza e do
desenvolvimento de setores industriais tradicionais - intensivos cm mão-deobra e matéria-prima - para setores cujos produtos, processos e serviços são
intensivos em tecnologia e conhecimento. Mesmo na agricultura e na
indústria de bens de consumo e de capital a competição é cada vez mais
baseada na capacidade de transformar informação em conhecimento c
conhecimento em decisões e ações de negócio. 0 valor de seus produtos
depende cada vez mais do percentual de inovação, tecnologia e inteligência
incorporados (WWW.GEOCITIES.COM ).

E ainda, o referido autor preceitua que alguns aspectos práticos já foram alterados em

decorrência desta evolução, dentre os quais destaca:
Está cada vez menor a necessidade da mão-de-obra tradicional, de
manufatura, e maior a necessidade de pessoal de conhecimento. como
provam os dados de aumento de produção e diminuição de empregos nos
países desenvolvidos. Por outro lado , tem caído a produtividade do pessoal
de serviços e soluções, usuários de sistemas de dados e informações, como
mostra o crescimento de seus quadros, maior do que o crescimento da
economia, o que vale dizer que se deve investir muito ainda no
aprimoramento do conhecimento desse pessoal. A produtividade desse
pessoal está caindo por causa da implementação de novas técnicas e sistemas
sem um completo treinamento e sem que se tenham abandonado , de fato.
todas as ações anteriores , sobrecarregando os funcionários e gastando-se
recursos cm tarefas que não acrescentam valor (WWW.GEOCITIES.COM ).
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Apesar da evolução muitas organizações não perceberam a necessidade de ter uma
chefia que realize treinamentos e cursos visando um bom gerenciamento dos funcionários e da
empresa. Tendo-se o conhecimento e a informação como principal fonte de recursos das
entidades, toma-se necessária a sua atualização, devendo as mesmas investir e aproveitar o
conhecimento de seus funcionários e deles obter beneficios. Diante disso. Hauer (2000)
ensina:
A aprendizagem técnica continuada ganha ênfase para a suportação dos
novos valores criados pela sociedade do conhecimento. Aliadas a uma sólida
base tecnico-cientifica , passam também a ser requeridas do profissional
novas capacidades derivadas da necessidade de adaptação a contextos
produtivos cada vez mais imprevisíveis e dinâmicos. Assim. as
transformações em curso na Era do Conhecimento exigem dos profissionais
um conhecimento altamente flexivel e abrangente e potencial de
aperfeiçoamento continuado para que possam atuar nos mais diferentes
contextos de trabalho. A educação não termina mais com o último
certificado que se consegue obter (WWW.LEX.COM.BR ).

Na era atual, as organizações estão investindo cada vez mais no intelecto humano.
proporcionando aos seus funcionários cursos, palestras e treinamentos que permitam a
evolução de seu conhecimento. Busca-se profissionais que tenham criatividade, sejam
flexiveis As mudanças, dêem sua opinião, ou seja, colaborem para o crescimento da empresa.
Pode-se verificar que o conhecimento é o ponto crucial nas organizações e ele advém
exclusivamente das pessoas. Esse conhecimento se renova a cada dia e o poder pertence
àqueles que prioritariamente o disseminam.
Segundo Stewart (1998, p.11):
0 conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que produzimos.
fazemos , compramos e vendemos. Resultado: administrá-lo - encontrar e
estimular o capital intelectual, armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo tornou-se a tarefa econômica mais importante dos indivíduos , das empresas e
dos paises.

Portanto, com a necessidade de realizar o gerenciamento do conhecimento, as
organizações passaram a se preocupar com o conjunto de informações que possuem.
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verificando o que precisam para melhorá-lo e administrá-lo para terem condições de concorrer
no atual mercado. Neste ambiente, os recursos físicos perdem lugar para o capital humano.
que passa a ser a chave do desenvolvimento e crescimento da organização.

2.2 Capital intelectual

Atualmente, o conhecimento é considerado o recurso organizacional mais importante
das entidades, até mesmo mais que o dinheiro. Aos poucos, o capital financeiro , que foi
dominante na Era Industrial, está cedendo lugar ao capital intelectual.
Em uni mundo onde os tradicionais fatores de produção - natureza, capital e
trabalho - já esgotaram e exauriram a sua contribuição para os negócios, as
empresas estio investindo pesadamente no capital intelectual para
aumentarem a sua vantagem competitiva. Criatividade c inovação através de
idéias. E idéias provêm do conhecimento. que está na cabeça das pessoas
(WWW CARREIRAS. E M P REGOS.COM . BR).

Tem-se considerado o capital intelectual uma grande vantagem competitiva, isto pelo
lato de os tradicionais recursos produtivos — terra, capital e trabalho - perderem espaço para o
conhecimento.
Segundo Lima (2005), o capital intelectual é importante:
...desde o surgimento da Sociedade do Conhecimento, caracterizada por uma
serie de inovações, mudanças e transformações, nas quais a informação e o
conhecimento passaram a ter um papel fundamental de acordo com Drucker.
1996. Este visionário em 1983 já destacava a importância do trabalhador
intelectual. A partir de 1994. Stewart. nos Estados Unidos. consultor da
Fortune, e Leif Edvinsson. na Suécia. Diretor de Capital Intelectual da
Seguradora Skandia AFS. começaram a ter as mesmas preocupações c idéias
voltadas para o capital intelectual (WWW.ESTACIO.BR ).
0 capital intelectual surgiu com a passagem da Era Industrial para a Era do

conhecimento e evoluiu, principalmente, com os pensadores Drucker e Stewart, conforme

afirmou Lima. No entanto, cada autor tem seu conceito acerca do capital intelectual , o que
verá a seguir.

2.2.1 Uma visão geral dos conceitos de capital intelectual

Várias são as definições dadas por diversos autores ao capital intelectual, dentre as
quais estaca-se a de Stewart (1998, p. 13):
"0 capital intelectual é a soma do conhecimento de todos em uma empresa. o que lhe
proporciona vantagem competitiva". Constitui a matéria intelectual — conhecimento.
informação, propriedade intelectual, experiência — que pode ser utilizada para gerar riqueza. E
a capacidade mental coletiva.

0 conhecimento, a partir do momento em que agrega valor ao produto ou serviço.
transforma-se em capital intelectual. Este é intangível, ou seja, não é palpável, visto.
observável pelas pessoas.
Conforme Brooking (1996, p. 12 apud Wemke, Lembeck e Bomia 2003), o capital
intelectual pode ser definido como uma combinação de ativos intangíveis que advêm das
mudanças nas areas de midia e comunicação, tecnologia da informação, que trazem beneficios
intangíveis para as organizações e que aprimoram seu funcionamento.
Uma comparação muito interessante para conceituar o capital intelectual é feita por
Edvinson e Malone (apud Karsten 2003, p. 28):
[...] as partes visíveis da Arvore, tronco , galhos c folhas, representam a
empresa conforme é conhecida pelo mercado c expressa pelo processo
contábil. Os frutos produzidos por essa Arvore representam os lucros e os
produtos da empresa. As raizes, massa que está debaixo da superficie,
representam o valor oculto, nem sempre relatado pela contabilidade. Para
que a Arvore floresça e produza bons frutos. ela precisa ser alimentada por
raizes fortes e sadias (WWW.ICPG.COM.BR).
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A metáfora é muito apropriada , pois mostra que existe uma realidade por trás da
aparência, do que pode ser observado, e que o tangível é apenas um aspecto da realidade. Se o
capital intelectual representa as raizes que estão ocultas e dão a força para o crescimento,
logo, é um recurso vital para as empresas, pois possibilita a evolução e a permanência no
mercado.

2.2.2 Estrutura do capital intelectual

Autores e pensadores têm visões complementares sobre

a estrutura do capital

intelectual. Serão apresentadas alguns conceitos, de acordo com os mesmos.
Conforme Edvinson e Malone (1988, apud Karsten 2003, p. 19), o capital intelectual
"é um capital não financeiro que representa a lacuna oculta entre o valor de mercado e o valor

contábil. Sendo, portanto, a soma do Capital Humano e do Capital Estrutural -,
Para os referidos autores, o capital intelectual é a soma do capital humano. que
corresponde a toda habilidade, capacidade, conhecimento e experiências individuais dos
funcionários de uma empresa para realizar as tarefas, e do capital estrutural, que é formado
pela infra-estrutura que auxilia o capital humano, sendo tudo o que se mantém , permanece na
entidade quando os empregados vão para casa.
Stewart (1998) afirma que o capital intelectual é composto pela soma de três pilares: o
capital humano, o capital estrutural e o capital do cliente. O primeiro refere-se aos aspectos
ligados as pessoas da organização, ao seu conhecimento e à capacidade de atenderem as
necessidades dos clientes. Já o segundo é a parte do capital intelectual que inclui os sistemas
de informação, banco de dados, procedimentos, processos, patentes, entre outros, ou seja.
aquilo que da suporte aos empregados para realizarem seu trabalho. E por fim , o terceiro

)
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corresponde à capacidade de relacionamento da entidade com as pessoas com as quais faz
negócios.
Já para Brooking (2000 apud Kraemer 2005), o capital intelectual pode ser dividido
em quatro categorias:
Ativos de Mercado: potencial que a empresa possui cm decorrencia dos
intangíveis que estão relacionados ao mercado, tais como: marca. clientes,
lealdade dos clientes, negócios recorrentes. negócios cm andamento
(backlog), canais dc distribuição , franquias etc.
Ativos Humanos: compreendem os beneficios que o indivíduo pode
proporcionar para as organizações por meio da sua expertise. criatividade.
conhecimento, habilidade para resolver problemas. tudo visto de forma
coletiva e dinâmica.
Ativos de Propriedade Intelectual: incluem os ativos que necessitam de
proteção legal para proporcionar is organizações benefícios. tais como:
know-how, segredos industriais. copyright. patentcs, designs etc.
Ativos de Infra Estrutura: compreendem as tecnologias , as metodologias c
os processos empregados, como cultura, sistema de informação , métodos
gerenciais, aceitação de risco, banco de dados dc clientes etc
(WWW . GE ST IOLIS.COM . BR) .
-

Pode-se observar que os ativos humanos e os ativos de propriedade intelectual , citados
por Brooking, correspondem ao capital humano referido por Edvinson e Malone. pois
correspondem à capacidade relacionada ao intelecto humano, à criatividade, conhecimento
etc. 0 mesmo ocorre com os ativos de mercado e ativos de infra estrutura: estes ativos se
-

referem ao capital estrutural que diz respeito a tudo que dá suporte, que auxilia o capital
humano para que este realize suas atividades.
E, por fim. Booth (1998, apud Wernk. Lembeck e Bomia 2003, p. 19 20) conceitua o
-

capital intelectual da seguinte forma:
Inicialmente faz a distinção entre os investimentos reconhecidos
contabilmentc através do balanço patrimonial (cm sua maioria investimentos
tangíveis) c os investimentos intangíveis, denominando-os de capital
intelectual. Os investimentos intangíveis sio segregados cm ativos
relacionados com pessoas (capital humano) e os que não são. Os ativos
humanos são constituídos por fatores como habilidades, atitudes e
competências para resolução de problemas ou liderança. Por outro lado , os
ativos 'não-humanos" referem-se ao mercado (abrangendo itens como
reputação. relacionamento com consumidores, canais de distribuição etc.).
conhecimento (tácito ou codificado). infra-estrutura (como. por exemplo.
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processos e base de dados possuída) c propriedades (corno patentes e marcas
comerciais).

Como se percebe, cada autor possui sua forma de definir o capital intelectual; alguns o
dividem em duas categorias, outros três, quatro etc. No entanto , todos se referem ao capital

intelectual da mesma maneira, como a soma do capital estrutural e capital humano.

2.2.3 Capital intelectual e as organizações

Na Era Industrial (Séc XVIII- XX) a burocracia era a forma predominante da
organização. A indústria era destinada a fabricar produtos padronizados e em larga escala.
Muitas corporações desenvolveram-se na referida era, tendo por base um modelo burocrático.
em que se produzia em série e em massa, e o empregado era visto como um objeto.
Com o passar dos anos esse ambiente começou a mudar, até que se chegou à Era do
Conhecimento, quando se considera a mente humana o principal recurso econômico da

empresa. Não ha mais tanta produção em série; hoje produz-se também conforme as
necessidades do cliente, sendo os produtos e serviços variados. Atualmente , o empregado é
visto como alguém que pode ajudar no crescimento da entidade, devendo ser criativo,
autêntico e possuir conhecimentos.
Neste sentido, Karsten (2003) ensina:
0 Capital Intelectual é uma realidade da qual não se pode mais fugir. A sua
influencia na gestão empresarial fez surgir urn novo código dc
comportamento e uma nova atitude em relação ao mesmo. Os ativos
intelectuais tornaram-se elementos importantes no mundo dos negócios. A
necessidade de extrair o máximo valor do conhecimento organizacional
maior agora do que no passado. Cada vez mais. lideres e consultores de
empresas falam do conhecimento como o principal ativo das organizações e
como a chave da vantagem competitiva sustentável. A competitividade
passou a ser determinada pelas idéias, experiências, descobertas e
especialização que conseguem gerar e difundir (WWW.ICPG.COM.BR ).
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Muitas empresas adquirem outras entidades exclusivamente por seu conhecimento.
como por exemplo:
A compra da Lotus pela IBM, em 1995. A IBM pagou US$ 3,5 bilhões (14
vezes a avaliação contábil de tin 250 milhões). O ágio pago pela IBM
representa sua avaliação monetária do conhecimento exclusivo daquela
empresa; a MICROSOFT, empresa de Bill Gates, é muito mais capital
intelectual do que capital fisico. 0 seu valor de mercado corresponde a 100
vezes o valor de seu ativo tangível; a NOKIA, filial finlandesa. com apenas
cinco empregados, fatura US$ 200 milhões ao ano (WWW.ICPG.COM.BR ).

Pode-se observar que as grandes organizações estão investindo em conhecimento para
poder competir e enfrentar o mercado que se encontra cada dia mais exigente. Neste sentido.
Crawford (1994 apud Lima 2003) coloca:
Numa economia do conhecimento. os recursos humanos e não o capital
fisico e financeiro constituem as vantagens competitivas das organizações. c
a gerência deve maximizar a preparação de trabalhadores altamente
especializados. À medida que o homem da organização se torna uma espécie
em decadencia e que os trabalhadores devem sua vida profissional
primordialmente ao treinamento profissional e à sua capacidade mental e não
a simplesmente fazer parte de uma organização, os estilos de administração
participativa tornam-se cada vez mais importantes.

As grandes empresas que atualmente lideram o mercado estão cada vez mais à procura

de funcionários competentes, detentores de cultura geral e de conhecimentos. Portanto. o
capital intelectual, mais precisamente o capital humano, é a chave da vantagem competitiva
da organização, devendo esta realizar investimentos para que obtenha tal vantagem.
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2.2.4 Gerenciamento do capital intelectual

Para as empresa encontrarem sucesso não basta investir em seus funcionários (capital
humano)

e em softwares,

computadores, programas, máquinas, sistemas (capital

estrutural).Torna-se necessário o bom gerenciamento desses recursos, pois de nada adianta
realizar investimentos sem conhecer a empresa, as metas, os clientes, os fornecedores e os
concorrentes.
Leme Filho (2004) afirma que quatro são os fatores de sucesso para a apropriada
gestão do capital intelectual, sendo eles: alto grau de informação em que se considera a
,

informação verdadeiro patrimônio da organização: acesso as informações, que diz respeito
forma de distribuir informações; por exemplo, os analistas de sistema preocupam-se cada vez
mais com seus clientes, criando telas intuitivas e evitando o excesso de cliques no mouse:
distribuição de conhecimento, que se refere ao compartilhamento de conhecimentos, criando.
por exemplo, uma rede de distribuição que é fundamental para as empresas: e o elemento
humano, pois a criação do conhecimento organizacional depende do contato humano , da
cooperação e dos conhecimentos ocultos (VVWW.TIMASTERCOM.BR ).
Havendo uma gestão organizada dos quatros fatores supra-citados. juntamente com o
principal fator — conhecer a empresa, ou seja, conhecer os produtos e/ou serviços , os clientes.
os fornecedores e os concorrentes -, a empresa estará realizando um gerenciamento do capital
intelectual e, conseqüentemente, obterá uma grande vantagem competitiva no mercado.
Já para Stewart (1998 apud Kraemer 2005), o capital intelectual — ativo intangível —
normalmente três ou quatro vezes mais valioso que o ativo tangível e a forma para administralo é a seguinte:
- definir a importância do investimento intelectual para o desenvolvimento
dc novos produtos;
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- avaliar a estratégia dos concorrentes e o ativo do conhecimento:
- classificar o seu portfolio: o que você tem. o que você usa. onde eles estão
alocados:
- analisar e avaliar o valor do portfolio: quanto eles custam. o que pode ser
feito para maximizar o valor deles , se deve mantê-los, vendê-los ou
abandoná-los;
- investir baseado no que se apreendeu nos passos anteriores , identificar
espaços que devem ser preenchidos para explorar conhecimento. defender-se
da concorrência. direcionar a ação da empresa ou avançar na tecnologia; e
- reunir o seu novo portfolio de conhecimento c repetir a
operação(W WW. GESTIOLIS .COM . BR).

As organizações que ainda não perceberam a importância de seu capital intelectual

encontram-se em desvantagem em relação As demais. Isto, pelo fato de o capital intelectual
ser considerado o principal recurso da entidade. Logo, o primeiro passo para o seu
gerenciamento é identificá-lo, para depois mensurá-lo. Padoveze (2000 apud Kraemer 2005)
apresenta algumas medidas para o gerenciamento do capital intelectual:
Indicadores para o capital humano — reputação dos empregados da
companhia junto à empresa de colocação de empregados; anos de
experiência na profissão: taxa de empregados com menos do que dois anos
de experiência; satisfação dos empregados; proporção dos empregados.
dando novas idéias e sugestões e proporção implementada: valor adicionado
por empregado; valor adicionado por unidade monetária de salário.
Indicadores para o capital estrutural — número de patentes: percentual de
despesas de P&D (pesquisa e desenvolvimento) sobre as vendas liquidas:
custo de manutenção de patentes; custo de projeto do ciclo dc vida por
vendas; número de computadores individuais, ligados ao banco de dados:
número dc vezes que o banco de dados é consultado; atualização do banco
de dados; contribuição ao banco de dados; volume de uso do sistema de
informação (SI); custo do SI por vendas: lucro por custo do SI; satisfação
com o serviço do SI; taxa de implementação de novas idéias pelo total de
novas idéias geradas; número de introdução de novos produtos; introdução
dc novos produtos por empregado; número de equipes de projeto
multifuncionais: proporção do lucro dos novos produtos introduzidos:
tendência do ciclo de vida dos produtos nos últimos cinco anos: tempo
médio para planejamento e desenvolvimento de produto; valor das novas
idéias (economias c ganhos em dinheiro).
Indicadores para a clientela e relacionamentos — participação no mercado:
crescimento no volume de negócios; proporção das vendas por repetitividade
dos clientes; lealdade à marca; satisfação dos clientes; reclamação dos
clientes; rentabilidade dos produtos como uma proporção das vendas;
número de alianças cliente/fornecedores e seu valor; proporção dos negócios
dos clientes (ou fornecedores) que os produtos e serviços da empresa
representam (em valor) (WWW.GESTIOLIS.COM.BR).
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Considera-se que o valor gerado pelo capital intelectual em decorrência do trabalho
humano deva ser contabilizado e divulgado,

pois constitui-se em um ativo e,

conseqüentemente, deve estar inserido no balanço patrimonial.
As entidades, ao terem consciência de que o capital intelectual passou a ser a principal
fonte de recurso, precisam realizar as seguintes mudanças:
1. Para reter e desenvolver o conhecimento , as organizações precisam
oferecer um trabalho desafiante , que agregue continuamente novas
experiências e novos conhecimentos às pessoas.
2. 0 conhecimento proporcionado pelos funcionários e incrementado pelas
empresas constitui a riqueza mais importante das organizações,
3. As organizações precisam desenvolver estratégias claras de RH para
poderem conquistar. reter e motivar seus talentos. Sobretudo , desenvolvê-los
e aplicá-los adequadamente.
4. Os funcionários que detêm o conhecimento são os principais contribuintes
para o sucesso da organização. O êxito da organização depende deles
(WWW. C AR RE I R AS. EMPRE GOS.COM . BR).
Aquelas organizações que perceberam tal mudança estão se transformando em
entidades de aprendizagem para poderem utilizar corretamente o conhecimento e obter os
retornos esperados. Estão, as empresas, investindo no conhecimento por uma questão de
concorrência.
0 capital intelectual, hoje, é que determina o valor de mercado de uma organização.
Portanto, esta deve buscar gerenciar o seu capital intelectual para ter condições de competir
com outras entidades no mercado, que se toma cada vez mais exigente.

2.3 Capital humano

Sabe-se que o capital intelectual é a soma, conforma Stewart (1998), do capital
estrutural e capital humano. Este é fundamental para o desenvolvimento do capital estrutural,
pois de nada adianta possuir programas e softwares de última geração sem ter pessoas capazes
de trabalhar nesses sistemas. 0 intelecto humano é a chave do capital intelectual ,- é ele que
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fornece o conhecimento, a criatividade e as informações para o seu desenvolvimento e, por
conseqüência, o da organização.
Foi so recentemente, de acordo com Boma, Lembeck e Wernke (2003), que o
conceito de recursos humanos como capital ganhou vulto devido aos trabalhos desenvolvidos
pelos economistas T. W. Schutz e Gary Becker e, na area contábil, por Eric Flamholtz e
Roger Hermanson, entre outros.
Em relação ao surgimento do termo capital humano, Lima (2005) diz que -foi criado
por Theodore Schultz, Prêmio Nobel de 1979, que afirmou que a melhoria do bem-estar dos
menos favorecidos não dependia da terra, das máquinas ou da energia. mas sim do
conhecimento - (WWW.ESTACIO.BR).
Atualmente, o capital humano é uma preocupação das organizações, que objetivam
encontrar funcionários capacitados ou torná-los capacitados através de investimentos em
treinamentos, cursos e palestras. Os ativos intelectuais nunca tiveram tanta importância
quanto agora.

2.3.1 Definição de capital humano

Segundo Kraemer (2005):
Constitui o capital humano o conhecimento acumulado , a habilidade c
experiências dos funcionários para realizar as tarefas do dia-a-dia , os
valores, a cultura, a filosofia da empresa , e diversos ativos intangiveis. ou
seja, as pessoas é que sio os ativos humanos da empresa
(WWW. GEST IOLIS.COM . BR) .

A habilidade de interpretar as informações, a iniciativa, as opiniões, a criatividade e a
cultura fazem parte do capital humano. Este é privilégio do ser humano; portanto, a entidade
somente possuirá capital humano ao contratar funcionários.
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Bornia, Lembeck e Wemke (2003) definem capital humano como ' -valor acumulado
de investimentos em treinamento, competência e futuro de um funcionário. Também pode ser
descrito como competência do funcionário, capacidade de relacionamento e valores" ..
Chiavenato (2005) ensina que o capital humano é "constituído das pessoas que fazem
parte de uma organização. Capital humano significa talentos que precisam ser mantidos e
desenvolvidos. Mais do que isso, capital humano significa capital intelectual. Um capital
invisível composto de ativos intangíveis" (WWW.CARREIRAS.EMPREGOS.COM.BR ).
Conforme Crawford (1994), a criadora do capital humano é a educação. Esta. na Era
do Conhecimento, é universal e os níveis de educação estão crescendo nas novas areas de
conhecimento.
Os níveis de educação estão se elevando em todos os cantos do mundo, até mesmo nos
países do Terceiro Mundo, incluindo-se o Brasil. As pessoas não pensam mais em cursar
apenas o ensino fundamental. Hoje, as pessoas querem se formar no ensino médio e cursar
uma faculdade para ter uma profissão.
A faculdade tem um papel importante na sociedade, pois possibilita a pesquisa
cientifica e técnica e o surgimento de novos conhecimentos. Segundo Crawford (1994. p. 43).
"universidades, instituições acadêmicas, centros médicos e corporações de pesquisa se tomam
centros de produção de capital humano na forma de treinamento de graduandos, fornecendo
informações técnicas, criticas e de conhecimento
Assim como o capital fisico se deteriora, o capital humano também. Portanto, para que
o capital humano não se degenere é preciso que as pessoas exercitem constantemente seus
conhecimentos, suas habilidades, através de atualizações, com um aprendizado continuo. 0
conhecimento é uma das maiores riquezas do ser humano e, portanto. deve ser preservado.
constituindo-se em capital para as organizações.
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2.3.2 A importância do capital humano para as empresas

Os ativos humanos constituem a máquina que faz funcionar uma organização, fazem a
diferença e contribuem para o sucesso ou fracasso dos empreendimentos. De acordo corn
Stewart (1998, p. 80), para entender o capital humano é preciso, antes, entender as habilidades
que determinam qualquer tarefa, processo ou negócio, relacionadas abaixo:
Habilidades do tipo commodity: habilidades que não são especificas de um
negócio, podem ser prontamente adquiridas e cujo valor é mais ou menos o
mesmo para qualquer empresa. Habilidades de digitação e de atender o
telefone com simpatia são commodities; Habilidades alavancadas: o
conhecimento que. embora não seja especifico a uma determinada empresa,
é mais valioso para ela do que para outras. A maioria das grandes empresas
precisa de programadores. mas a Andersen Consulting, a IBM Consulting e a
EDS podem alavancar essa habilidade, uma vez que a vendem para diversos
clientes diferentes; Habilidades proprietárias: os talentos específicos
empresa em torno dos quais uma organização constrói seu negócio.
conhecimento proprietário, ao se aprofundar. torna-se um ponto de venda.

Para a gestão do capital humano a organização precisa antes conhecer o potencial
humano, identificar as potencialidades estratégicas a desenvolver e verificar a capacitação
necessária. Portanto, o capital humano, quando se toma um grande referencial de sucesso no
meio empresarial, é o que irá determinar o futuro da entidade. Desta forma, a empresa precisa
realizar um gerenciamento adequado desse recurso para obter sucesso em suas metas e
objetivos.
As organiza0es precisam de pessoas que tenham capacidade de incentivar a criação e
comunicação do conhecimento, estruturá-lo e mantê-lo ou aprimorá-lo. Neste sentido, Stewart
(1998, p. 77) diz que:
Se o capital intelectual é uma árvore (uma das metáforas de Leif Edvinsson).
os seres humanos são a seiva — em algumas empresas. as seivas — que a
fazem crescer. 0 dinheiro tem poder, mas não pensa: as máquinas operam.
muitas vezes melhor do que qualquer ser humano, mas não inventam.
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0 capital humano não pertence as organizações e sim, aos seus empregados. Logo,
todo o conhecimento adquirido pelo empregado enquanto trabalha na entidade, e mesmo antes
de integrar seus quadros, continuará com ele até mesmo quando parar de trabalhar. Gomiero
(2005) ensina:
A busca incessante pela racionalização e otimização em todos os setores.
leva os empresários a usar de todas as armas contra a possibilidade de perder
suas melhores cabeças. além de desenvolver programas dc treinamentos
voltados a aumentar o potencial de seus recursos humanos e outros
programas que objetivam atrair talentos do mercado. Com isso. pretende-se
formar grandes empreendedores que tenham persistência. iniciativa , visão e.
acima de tudo. liderança (WWW.PESQUISAONLINE.TRIPOD.COM ).

As empresas investem o máximo que podem em treinamentos. cursos, palestras e

outros meios para aprimorar o intelecto humano, criando condições para que seus empregados
tenham iniciativa, opiniões e colaborem para o crescimento da entidade. Muitas organizações
possuem mentes brilhantes e para mantê-las não são somente necessários bons salários, mas
também um bom ambiente de trabalho, educação corporativa, planos de carreira, horários
flexíveis etc.
Neste sentido, Gomiero (2005) continua:
Os empresários devem proporcionar aos seus funcionários liberdade de
atuação e condições para contribuir na busca de alternativas e estratégias.
através da liberdade de expressão. para que os mesmos opinem sobre os
diferentes assuntos envolvendo a empresa. Sao elementos que fazem a
diferença entre conseguir segurar seus cérebros e atrair outros talentos do
mercado ou perdê-los para concorrentes melhor estruturados. Pois , corn um
bom e harmonioso ambiente de trabalho gerando satisfação, credibilidade c
confiança ao grupo organizacional. seguramente a empresa contará com um
potencial humano seleto e de alto nível e corn baixa rotatividade. cuja
motivação resultará em aumento na produção. melhora na qualidade c
redução de desperdícios, tudo contribuindo para o aumento da
competitividade de seus produtos ou serviços no mercado. Os resultados não
demoram a aparecer nos balanços da empresa_ que passarão a mostrar lucros
substancialmente maiores(WW W. P E SQU ISAONLINE.TR IPOD. COM ).
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Muitas organizações reservam boa parte de seus orçamentos para realizar treinamentos
e cursos no intuito de aprimorar o intelecto de seus funcionários e também realizam
programas com o objetivo de atrair mentes talentosas.
Portanto, o capital humano é primordial para as empresas; ele é que irá possibilitar o
sucesso da entidade no mercado. Com trabalhadores detentores de conhecimentos.
criatividade, cultura, iniciativa e opiniões, a empresa, com um gerenciamento adequado dos
referidos recursos, buscando a satisfação de seus funcionários e clientes , obterá resultados
surpreendentes, com o crescimento de seus lucros. Tendo em vista que o capital humano não é
propriedade da empresa e que ela apenas detém sua posse, deve-se estudar como contabilizar
o capital humano e, antes disso, conhecer a contabilidade.

2.4 A contabilidade

A contabilidade vem evoluindo ao longo dos séculos havendo sempre novas
descobertas, novos conhecimentos. Marion (1984, p, 34) afirma que se costumava dizer que
"a contabilidade é tab antiga quanto a origem do homem".
A evolução da contabilidade na sociedade, segundo Arnosti e Neumann (2004),
compreende três períodos, bem distintos entre si: a Era Agricola, que vai desde o homem
primitivo até a publicação do Tractatus, de Pacioli; a Era Industrial, em que ocorreu a
solidificação da teoria geral da contabilidade:, e a Era do Conhecimento, em que se encontra a
informação contábil como instrumento no processo de gestão. (WWW.GUIARH.COM.BR ).
Já para Antunes (2000), a evolução da contabilidade deu-se em quatro períodos.
segundo a divisão realizada por Frederigo Melis. 0 primeiro período seria a história antiga ou
da contabilidade empírica — vai da Antigüidade até 1202 — compreendendo os estudos dos
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registros contábeis. 0 segundo período refere-se a. historia media ou da sistematização da
contabilidade — vai de 1202 até 1494 —, que é o período em que a contabilidade assumiu
formas sistemáticas de registros, tendo como ponto máximo a publicação do método das
partidas dobradas, por Pacioli. 0 terceiro período está relacionado à historia moderna ou da
literatura da contabilidade — vai de 1494 a 1840 -, fase em que foram publicados os primeiros
livros que divulgam o processo de registro de forma técnica E, por fim, o quarto período diz
respeito à historia contemporânea ou cientifica da contabilidade — vai de 1840 até os dias
atuais —, e caracteriza-se pelos estudos de natureza cientifica, com a plena sistematização do
conhecimento científico (WWW.ICPG.COM.BR ).
As mudanças marcantes ao longo dos séculos fizeram corn que o operador contábil
absorvesse um vasto conhecimento e criaram a necessidade de novas técnicas contábeis. Nas
últimas décadas, devido, principalmente, à evolução da Era Industrial para a Era do
Conhecimento, mudou-se a ênfase do ativo tangível para o ativo intangível, fazendo com que
a contabilidade se deparasse com o desafio de aferir e mensurar intangíveis.

2.4.1 A contabilidade versus capital intelectual

0 capital intelectual é considerado o elemento-chave de uma empresa, principalmente
o capital humano. Sendo um capital que gera riquezas para a entidade

e aumenta a

produtividade das organizações, não pode mais ser deixado de lado pela contabilidade.
0 referido capital é considerado um ativo intangível e, segundo Arnosti e Neumann (2004):

Os Ativos Intangíveis são o resultado da incorporação da Informação c do
Conhecimento As atividades produtivas dessas entidades, entendendo-se que
o Conhecimento constitui um fator chave na construção das vantagens
competitivas. Os Ativos Intangíveis. especificamente as capacidades. se
constroem e acumulam ao longo do tempo a partir das experiencias de toda
a estrutura das entidades (WWW.GUIARH.COM.BR ).
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E ainda, conforme Edvinsson (1998, apud Neumann e Arnosti 2004, P. 22), -os ativos
intangíveis surgiram em resposta a um crescente reconhecimento de que fatores extracontábeis podem ter uma importante participação no valor real de urna empresa (WWW.GUIARH.COM.BR).
De acordo com Sveiby (1998 apud Chiavenato 2005), o capital intelectual é
decorrência de:
Uma nova visão do homem, do trabalho e da empresa. Estrutura plana,
horizontalizada. enxuta, de poucos niveis hierárquicos. Organização voltada
para processos e não para funções especializadas e isolada. Necessidade de
atender ao usuário - interno e externo - e. se possível. encantá-lo. Sintonia
com o ritmo e natureza das mudanças ambientais. Visão voltada para o
futuro e para o destino da empresa e das pessoas. Necessidade dc criar valor
c de agregar valor as pessoas, à empresa e ao cliente. Criação de condições
para uma administração participativa e baseada em equipes. Agilidade.
flexibilidade, dinamismo e pro-atividade. Compromisso com a qualidade c
com a excelência de serviços. Busca da inovação e da criatividade
(WWW .CARREI RAS.E REGOS.COM. BR).

A contabilidade tradicional ainda está preocupada, unicamente, corn os ativos
tangiveis e físicos. sem considerar os ativos intangíveis. No entanto, atualmente. o valor de
mercado das organizações não depende mais apenas de seu valor patrimonial, físico e. sim,
principalmente, de seu capital intelectual.
Neste diapasão, Amosti e Neumann (2004) constatam:
A Contabilidade tradicional ainda não reconhece o valor dos Ativos
Intangíveis nas Demonstrações Contábeis e, por imposição legal. o valor
monetário dos bens que realmente contam não é conhecido e remunerado.
Alguns elementos desse grupo visam a geração continua e sempre crescente
de benefícios, sendo que existem dois tipos de Ativos Intangíveis: os
identificáveis - para os quais se pode dar um nome, e os não identificáveis cujo exemplo mais representativo é o Goodwill, que contempla, entre outros.
os Ativos Humanos, pois quando uma entidade utiliza recursos humanos.
através da prestação de serviços que envolvam esforço intelectual com o
objetivo de obtenção de benefícios futuros. tais recursos podem e devem ser
classificados como Ativo (WWW.GUIARH.COM.BR).

Goodwill nada mais é do que a diferença entre o valor contábil da empresa e o seu

valor de mercado. E uma espécie de ágio, de urn valor que considera a marca. a patente. os
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clientes, a reputação, ponto comercial e tudo o mais que estiver relacionado a entidade, mas
que não compõe seu ativo fisico e tangível.
E ainda Amosti e Neumann (2004) colocam:
0 fato de que os Ativos Intangíveis são verdadeiramente valiosos ainda não
convenceu um bom número de pessoas. para as quais aquilo que não é
contabilizado não possui valor. Observe alguns dos casos abaixo e reflita; se
pelo menos essas entidades tivessem materializado o valor monetário das
suas Marcas no Balanço. ou Relatórios aos Acionistas , seria possível
dimensionar os riscos financeiros envolvidos, um dilema bastante comum já
que a Contabilidade não consegue enxergar o valor desses ativos, pelos já
citados impedimentos legais.
Mesmo as Marcas, os Intangíveis mais populares. são ainda tratadas como
elementos exclusivos do marketing e da propaganda, ainda que sejam
fundamentais para os negócios (WWW.GUIAHR.COM.BR).

Atualmente, os ativos intangíveis são descartados pela contabilidade, não sendo
apreciados nas Demonstrações Contábeis. No entanto, esta visão deve mudar, tendo em vista
que os ativos intangíveis, principalmente o capital humano, são considerados recursos
econômicos das empresas, os causadores do crescimento e obtenção de maiores lucros pela
entidade. Em poucos anos a contabilidade tradicional deve mudar, e a partir dai o capital
intelectual sera demonstrado no Balanço Patrimonial e resultados da organização.

2.4.2 Contabilização do capital humano

0 capital humano é constituído pela soma de vários fatores como conhecimento,

criatividade, cultura, habilidades, ou seja, o somatório de diversos ativos intangíveis. Este
capital pode ser perdido pela entidade, devido ao fato de que esta não é proprietária do capital
humano. A organização apenas detem a sua posse, que deve ser contabilizada, pois o intelecto
humano gera retornos financeiros.
Neste sentido, Amosti e Neumann (2004) afi rmam:
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Investimentos na formação dos profissionais são realizados, que o modelo
contábil registra como despesas , buscando um aprimoramento constante do
corpo funcional da entidade, agregando valor ao seu Capital Humano.
conseqüentemente, agregando valor ao empreendimento. mas devem ao
mesmo tempo criar mecanismos que procurem preservar esse valioso
patrimônio, pois em nenhum momento a entidade pode considerar-se -dona"
desse Capital (WWW.GUIAHR.COM.BR).

As organizações, para manterem ou atualizarem o capital humano, investem em
treinamentos, cursos, palestras, buscando o crescimento da organização. pois o intelecto
humano é considerado grande fonte de vantagem competitiva.
Padoveze (2001, p. 11) aduz:
Se o principal objetivo do capital humano é a inovação - seja sob a forma de
novos produtos e serviços ou de melhorias nos processos de negócios então, o capital humano é formado e empregado quando uma parte maior do
tempo e do talento das pessoas que trabalham em uma empresa é dedicada a
atividades que resultam em inovação. 0 capital humano cresce de duas
formas: quando a empresa utiliza mais o que as pessoas sabem e quando um
número maior de pessoas sabe mais coisas úteis para a organização.

Como já observado, considera-se o capital humano a principal fonte de recurso das
organizações, gerando para estas maiores lucros, no entanto, não

é registrado pela

contabilidade. Neste diapasão, Bomia, Lemcke e Wemcke (2003, p. 24) dizem que:
A situação ideal seria que todos os recursos que influenciam na capacidade
de geração de lucros de uma empresa deveriam ser registrados pela
contabilidade, de forma que o resultado de uma entidade fosse atribuível
somente aos recursos contabilizados , ao contrário do que ocorre atualmente.
Na medida em que as empresas se sofisticam. a adoção de procedimentos
contábeis adequados à realidade hodierna conduzirá os demonstrativos
contábeis a expressar os ativos intangíveis em sua pertinente dimensão.

Em decorrência de limitações legais e teóricas, a contabilidade não tem a possibilidade
de incluir o capital humano e o capital intelectual nos relatórios ou demonstrações
tradicionais.
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Garcia (apud Padoveze 2000), em relação aos gastos com treinamento, propõe que
estes sejam ativados e classificados como ativo diferido e posteriormente amortizados.
Se a entidade oferece aos seus empregados cursos, treinamentos. etc. para manter ou
aprimorar sua eficácia através de tais investimentos, estes deveriam ser mostrados nos
relatórios e demonstrações contábeis como ativos que geram lucros para a organização mas.
infelizmente, a contabilidade não o faz. Poderia fazê-lo, se houvesse regras para definir o
registro do capital humano e capital intelectual nas demonstrações contábeis das empresas,
fazendo corn que estas apresentassem seu patrimônio de forma mais correta. Assim , os
usuários internos e externos da contabilidade poderiam conhecer o real patrimônio das
entidades.
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3 ESTUDO DE CASO

Este capitulo apresenta o histórico do Banco Real e aborda a coleta e análise dos
dados, realizada através do questionário aplicado.Observa-se que o Banco Real, parte de uma
premissa básica: curso superior em areas de interesse do banco caracteriza investimento em
capital intelectual, porque teoricamente deve fornecer ao banco vantagem competitiva. No
caso a ser analisado, há a necessidade dos colaboradores cursarem ou já terem cursado um dos
seguintes cursos: Direito, Administração, Ciências Contábeis e Economia. A estrutura
organizacional da agência encontra-se em apêndice.

3.1 Histórico do Banco Real

0 Banco Real, que atualmente possui unia rede de aproximadamente 1.400 agências e
postos de atendimento, onde trabalham mais de 16.500 funcionários, nasceu em Minas Gerais.
na cidade de Belo Horizonte, em 16 de junho de 1925. Naquela época, o Brasil encontrava-se
em um período de ajuste econômico que impossibilitava o bom desempenho da economia e.
principalmente, da produção industrial. Foi então que o advogado Clemente de Faria iniciou
as atividades de uma cooperativa cujo objetivo era o de oferecer crédito aos produtores rurais
mineiros, para que estes pudessem ter acesso a recursos e destiná-los à expansão de suas
atividades,
Os negócios da cooperativa cresceram rapidamente e, em apenas dois anos.
transformou-se em urna instituição bancária — o Banco da Lavoura de Minas Gerais
mantendo-se fiel ao seu objetivo inicial.
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0 processo de crescimento continuo da referida empresa a levou a transformar-se. em
1929, em uma sociedade anônima. A partir dai, o crescimento do Banco se deu tanto pela
abertura de novas unidades como pela incorporação de outras instituições. Já em 1934,
incorporou o Banco Comercial de Bom Sucesso. Dois anos depois, mesmo com o declínio das
exportações do café, que afetava a economia do Pais, o Banco inaugurou a sua primeira
agência fora do Estado de Minas Gerais, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1937, com 25
agências e 14 escritórios, tornou-se a 25' instituição financeira do Pais.
No ano de 1937, que foi muito expressivo, foram incorporadas as instituições: Banco
Comercial de Alfenas, Banco de Pouso Alegre, Banco de Campanha e Banco Santariense.
Com o passar dos anos, o Banco Real foi se consolidando como um ativo participante do
mercado financeiro brasileiro, com significativo aumento de capital e abertura de agências e
escritórios em importantes centros, além de dar continuidade à política de incorporação de
outras instituições. A chegada em São Paulo deu-se em 1945, corn a abertura das primeiras
agências na Capital.
Em 1948 o Banco Real chegou no nordeste do Pais, com a abertura de agências nas
cidades de Recife (PE) e Salvador (BA). Na mesma época, o referido banco abriu uma
agência no Amapa, auxiliando a integração do então Território Federal, por meio de
financiamento a uma empresa constituída com a finalidade de explorar a maior riqueza da
região, que é o manganês.
No período de 1948 a 1955, o Banco Real instalou uma filial em Porto Alegre e
incorporou o Banco do Norte do Brasil S.A., de Alagoas, somando uma rede de 180 agências.
Nessa época, tornou-se lider entre os bancos privados brasileiros.
Com uma posição consolidada no Brasil. o Banco iniciou sua trajetória internacional.
Em 1957 foi o primeiro banco brasileiro a abrir um escritório de representação — que em 1964
se transformaria em uma full agency

—

em Nova York. Ainda em 1957, foi o primeiro Banco a
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se instalar em Brasilia, antes mesmo da inauguração da futura Capital Federal, recebendo a
carta patente n° 1. No período de 1958 a 1966, o Banco Real incorporou o Banco Vera Cruz,
totalizando 346 agências, e criou o Banco Real de Investimentos S.A.
Em 1969 houve a mudança da sede da organização de Belo Horizonte para Sao Paulo,
e a criação de mais duas empresas financeiras: a Companhia Real de Investimento e a
Companhia Real de Crédito Imobiliário, além da incorporação do Banco Mercantil de Niterói.
A denominação Banco Real S.A. foi adotada em 1971, pouco antes da organização
planejar — e iniciar, em 1973 — um acelerado processo de expansão no exterior, com a criação
do Grupo Real del Paraguay, constituído por um banco comercial e três empresas. No ano
seguinte, o Banco Real abriu sua agência em Fernando de Noronha e incorporou o Banco de
Minas Gerais, que contava, então, com 133 agências.
Em 1975, o Banco Real contava com a maior rede nacional de agências (512) e 10
unidades no exterior — Bogota, Panama, Grand Cayman, Nassau, Curacao, Los Angeles, Nova
York, Toronto e Cidade do México além das 12 empresas associadas, incluindo-se a
Companhia Real de Investimentos, então a primeira do ranking nacional.
No período de 1975 a 1998, o Banco Real consolidou a sua posição entres os quatro
maiores bancos privados brasileiros, lançou muitos produtos inovadores no mercado e
destacou-se por ser uma organização administrada com seriedade e competência. Em meados
de 1998, foi anunciada a parceria estratégica entre o Banco Real e o ABN AMR° Bank.

3.2 Apresentação e análise dos dados

Os dados foram coletados através de questionário (em apêndice) respondido por todos
os colaboradores da Agência Florianópolis do Banco Real, num total de 42 colaboradores
onde a autora deste trabalho atua como caixa
O número de homens (11-26%) é superior ao das mulheres (9-21%) na faixa que
atinge dos seis aos quinze anos de empresa, e o das mulheres (14-34%) é superior ao dos
homens (8-19%) na faixa que atinge até os seis anos de empresa Outro fato importante é que
houve uma renovação no quadro de funcionários do Banco em estudo. pois houve uma maior
contratação nos últimos cinco anos, predominantemente de mulheres. Isto pelo fato de a
empresa estar tentando se firmar no mercado, devido a maiores exigências deste e, pelo que se
observa, vem alcançando muito bem seu objetivo.
Através desta pesquisa, pode-se perceber que o Banco Real, Agência Florianópolis.
possui urn valioso capital humano, pois seus colaboradores estão cursando o nível superior ou
já o concluíram, destacando-se que as faculdades são as grandes responsáveis por fornecerem
informações e conhecimentos, tomando as pessoas mais criticas e detentoras de opinião. No
entanto, o Banco Real investe pouco em seu capital humano. como se pôde verificar_ pagando
cursos de extensão, especialização e graduação somente para seus gerentes, deixando os
demais colaboradores sem auxilio algum. Desta forma, esta deixando de investir em grande
parte de seu capital intelectual e, conseqüentemente, diminuindo as possibilidades de
aumentar seus recursos, pois se considera o capital humano o grande gerador de recursos e
vantagens dentro das organizações.
Do total de quarenta e dois colaboradores entrevistados, dezenove são homens e vinte
e três são mulheres. Verifica-se que não existe uma grande diferença entre o número de
mulheres e homens. Cabe salientar que existe um número de mulheres superior ao dos
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homens nas duas faixas etárias, ou seja , acima de 40 anos e abaixo de 40 anos. Outra
informação que vale ressaltar é que a empresa contrata e faz investimentos nas pessoas
jovens, podendo dessa forma estar aprimorando seu capital intelectual ao longo do tempo.
conforme suas necessidades, mas não realiza muitos investimentos em treinamentos e cursos
de extensão, possibilitando a especialização somente aos gerentes.
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3.2.1 Situação acadêmica dos colaboradores
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Figura 3.1 — Situação Acadêmica dos Colaboradores
Fonte: a autora
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Figura 3.1.1 — Situação Acadêmica dos Colaboradores
Fonte: a autora
As figuras acima apresentam o nível de escolaridade dos colaboradores da Agência
Florianópolis, do Banco Real. Pode-se perceber que do total de quarenta e dois colaboradores,
16 (37,50%) encontram-se em fase de conclusão do nível superior, exatamente 21 (50,00%)

possuem nível superior completo; 3 (7,5%) possuem especialização e 2 (5,0%) têm mestrado.
A empresa investe em cursos de extensão somente para os funcionários que estão em cargos
de gerência, custeando de 50 a 100% do valor do investimento, de acordo com a gerência.
Segundo informações obtidas através do questionário, do total de quarenta e dois funcionários
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apenas cinco estão recebendo beneficio financeiro do Banco, sendo que todos são gerentes.
Para melhor entendimento estuda-se separadamente cada função. conforme Figuras 3.3 a 3.6.
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3.2.2 Situação acadêmica em relação k categoria funcional

Situação Acadêmica da Gerência
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Figura 3.2 — Análise da Situação Acadêmica— Gerência
Fonte: a autora
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Figura 3.2.1 — Análise da Situação Acadêmica— Gerência
Fonte: a autora

A Gerência possui nove funcionários, sendo um gerente-geral, quatro gerentes de
relacionamento, dois gerentes operacionais e dois gerentes. Dos nove gerentes, seis possuem
nível superior completo, um deles possui mestrado, um tem especialização e urn esta cursando
o nível superior. Deve-se observar que um gerente iniciou suas atividades no Banco como
estagiário sendo, posteriormente, contratado. 0 gerente-geral possui especialização em Gestão
de Pessoal e o Banco Real auxiliou pagando 50% do investimento realizado; atualmente ele
faz um curso de extensão e a empresa participa com 50% dos gastos. Um outro gerente está
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realizando curso de extensão e o Banco está arcando com 100% do custo. Três gerentes de
relacionamentos estão realizando cursos de extensão e a empresa vem ajudando com parte do
pagamento: um desses gerentes está realizando mestrado em Gestão Empresarial: no entanto,
o banco não está auxiliando no pagamento do referido mestrado. Pode-se verificar que , por se
tratar de uma area de gerência, a área de formação dos colaboradores esta de acordo com o
esperado, e a empresa vem investindo em cursos para esses gerentes , de acordo com a sua
produtividade. Deve-se destacar que o Banco Real, Agência Florianópolis. paga cursos de
extensão somente para seus gerentes, pois considera esta area a principal de um Banco.
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Figura 3.3 — Análise da Situação Acadêmica— Sub-Gerência
Fonte: a autora
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Vigura 3.3.1 — Análise da Situação Acadêmica— Sub-Gerência
Fonte: a autora
A Sub-Gerência possui sete funcionários, sendo que todos possuem o nível superior
completo, e dois deles possuem mestrado. E ainda, dois sub-gerentes possuem especialização,
urn em Gestão de Negócios e outro em Comércio Exterior. Dois sub-gerentes começaram a
prestar seus serviços para o Banco Real, Agência Florianópolis, como estagiários sendo, mais
tarde, contratados. No entanto, a empresa não auxilia nenhum no pagamento dos cursos de
extensão e especialização, pois tem como política adotada o pagamento de cursos somente
para gerentes. O nível de escolaridade dos sub-gerentes esta de acordo com a atividade que
exercem, por ser tratar de uma função de grande responsabilidade, estando abaixo somente da
gerência.
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Figura 3.4 — Análise da Situação Acadêmica — Caixas
Fonte: a autora
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Figura 3.4.1 — Análise da Situação Acadêmica — Caixas
Fonte: a autora

Os funcionários que atuam no Caixa totalizam quinze: quatro estão cursando o nível
superior; onze já possuem o nível superior completo, e apenas quatro deles possuem
especialização. Destaca-se que oito escriturários de caixa iniciaram suas atividades no Banco
como estagiários. Percebe-se que o nível de escolaridade dos funcionários está de acordo com
as funções que exercem, por se tratar de uma Area que exige agilidade no atendimento,
raciocínio rápido e muita concentração para não errar. Vale ressaltar ainda que, por ser uma
Area que trabalha diretamente com os clientes do Banco Real, seus funcionários precisam
estar preparados e bem dispostos para a jornada estressante do dia-a-dia.
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Figura 3.5 — Análise da Situação Acadêmica— Supervisores
Fonte: a autora
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Figura 3.5.1 — Análise da Situação Acadêmica— Supervisores
Fonte: a autora
0 Banco Real, Agência Florianópolis, possui um total de seis supervisores, sendo que
três possuem o nível superior completo. Dois deles possuem especialização; e apenas um
possui mestrado. Pode-se verificar que o nível de escolaridade de tais funcionários está de
acordo com a sua área de atuação na empresa, pois necessitam de conhecimento para
exercerem a função de supervisores.
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4 CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Atualmente, a sociedade se encontra na Era do Conhecimento, em que o conhecimento
é considerado a maior fonte de recursos e vantagem competitiva para as organizações. Sabese que o conhecimento encontra-se e é inerente ao ser humano e que sem este as empresas não
funcionariam.
A sorna do conhecimento com a infra-estrutura de uma organização compõe o seu
capital intelectual. Para que a entidade chegue ao sucesso torna-se preciso

o bom

gerenciamento do capital humano (funcionários) e do capital estrutural (computadores.
máquinas, entre outros), não bastando apenas investimentos, sendo necessário conhecer a
organização, os clientes e as metas. Com um gerenciamento adequado do capital intelectual
muitas serão as vantagens obtidas pela empresa Entre elas, e a principal, é a vantagem
competitiva no mercado. A organização, com a boa gestão de seu capital intelectual, terá
condições de competir no atual mercado, podendo destacar-se e alcançar o sucesso tão
almejado por todos.
Dentro do capital intelectual tem-se o capital humano, ou seja o intelecto humano que
é constituído pelo conhecimento, criatividade, informação, opinião , que possibilita o
desenvolvimento da organização.E o conhecimento humano que faz a diferença nas entidades.
que possibilita o seu desenvolvimento. Os funcionários da organização são o seu capital
humano, portanto esta deve conhecer seus colaboradores e investir em cursos , palestras e
treinamentos para o seu aprimoramento. Assim, o capital humano é primordial para as
organizações, pois é ele que irá permitir o crescimento e destaque das empresas no mercado.
A organização, como se pôde observar, apenas detém o capital humano, sendo este de
propriedade de seus colaboradores. No entanto, o capital humano deve ser contabilizado pelas
entidades, mesmo estas não sendo suas proprietárias, pois geram retornos financeiros. Alguns
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autores afirmam que o capital humano deve ser contabilizado no Ativo Diferido e.
posteriormente, amortizado. Isto se deve ao fato de a entidade oferecer a seus funcionários
cursos, treinamentos, entre outros, gerando lucros para a organização, aumentando. assim, seu
Ativo,
A presente monografia teve como um de seus objetivos especí ficos o estudo de caso
da empresa Banco Real, Agência Florianópolis. analisando-se o grau de escolaridade dos
funcionários. Para tal estudo, foi aplicado questiondrio, semi-estruturado. para que se pudesse
obter as informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa.
Pôde-se verificar que o Banco Real, Agência Florianópolis possui um bom nível de
capital humano, partindo-se do pressuposto de que o diploma de nivel superior em areas
especificas (Direito , Administração, Ciências Contábeis e Economia) , confere ao seus
detentores um bom nível intelectual, pois todos os seus colaboradores estão cursando ou já
cursaram um dos cursos mencionados. No entanto , a organização em análise seleciona em
quem investir, pois tem como política o auxilio financeiro , em cursos de extensão.
especialização e graduação, somente para seus gerentes. E mesmo os gerentes devem
preencher certos requisitos para que possam receber o referido auxilio.
Para futuros trabalhos recomenda-se a análise do capital intelectual em outras
organizações, verificando-se se estas nele realizam investimentos , bem como a análise da
forma de contabilização do referido capital nas entidades, se realizada.
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APÊNDICE 1

60

QUESTIONÁRIO

Nome Completo:
Idade:

Sexo: M( ) F( )

Grau de Escolaridade:

Função que exerce na empresa:
Questões:
I) Você realizou ou tem realizado algum curso de extensão? Se a resposta for sim, a empresa
auxilia ou auxiliou no pagamento desses cursos?

2) Você iniciou seu trabalho na empresa como estagiário?

3) Você trabalha ha quanto tempo na empresa?

4) Você possui alguma especialização? Se a resposta for sim. em qual area ? A empresa
auxiliou no pagamento da especialização?
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APÊNDICE 2
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