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RESUMO 

Os setores da Economia Criativa são aqueles relacionados à criatividade e à utilização 

dos conhecimentos na busca de produtos e serviços diferenciados. O termo surgiu a 

partir de um estudo realizado pelo Ministério de cultura, mídia e esportes do Reino 

Unido em 1998 e vem crescendo todos os anos em diversos países, principalmente no 

Brasil, sendo que a principal matéria-prima desse setor é um tipo de capital que surge do 

intercâmbio entre três tipos de capital: humano, estrutural e de clientes. Esses três 

capitais, quando separados não podem ser considerados como intelectual, eles 

necessitam ser utilizados em conjunto para se classificarem dessa maneira. Dessa 

maneira, esse estudo visa apresentar conceitos importantes relacionados à Economia 

Criativa, sobre o surgimento desse setor e seus princípios norteadores, bem como o 

Capital Intelectual e a sua importância para as Organizações do século XXI.  
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1. INTRODUÇÃO 
As mudanças que ocorreram a partir do século XVII nos meios de produção e de 

tecnologia levaram a uma maior valorização do capital intelectual em detrimento do 

capital físico. A partir da década de 1960, o desenvolvimento dos meios de 

comunicação, da tecnologia e o surgimento da internet deram início à chamada terceira 

Revolução Industrial. Com isso, a criatividade, a inovação e o conhecimento teórico e 

prático passaram a ser amplamente utilizados e considerados “matéria-prima” em 

diversas empresas. 

Essas “matérias-primas” são conhecidas como capital intelectual que não possui 

substância física, mas que podem gerar e agregar aos resultados da empresa, se 

utilizados corretamente. O capital humano de uma empresa não é quantificado no 

balanço patrimonial e não pode ser controlado pela entidade, mas é de grande 

importância para ela. 

Entre 1998 e 2005 o Ministério de Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido 

(Miguez, 2007, p. 11) realizou um estudo onde definiu o termo Economia Criativa ainda 

épouco explorado pelos autores, mas que vem crescendo consideravelmente nos últimos 

anos. De acordo com o estudo “os setores que têm sua origem na criatividade, na perícia 

e nos talentos individuais e que possuem potencial para a criação de riqueza em 

empregos através da geração e da exploração da propriedade intelectual”.  

As empresas que se enquadram nessa definição valorizam o capital intelectual 

como matéria-prima em diversos setores, buscando ideias inovadoras para resolver 

problemas do cotidiano. O conhecimento, a criatividade, a inovação tecnológica ou de 

processos de maneira sustentável são a base de todo o funcionamento dessas 

organizações do século XXI, através de alternativas para resolução de problemas de 

maneira sustentável e valorizando os recursos tecnológicos e naturais disponíveis. 

A maior utilização desse tipo de capital nos mais diversos setores da economia, 

principalmente quando se trata de setores criativos tem levado a mudanças na dinâmica 

contábil e à necessidade de novas formas de gestão. O presente artigo tem por objetivo 

apresentar informações sobre esse novo setor, as contribuições para a economia e como 

suas atividades são desenvolvidas respeitando os recursos humanos e o meio ambiente. 

Será realizada uma pesquisa teórica, através de uma revisão bibliográfica que abordará 

as principais características da economia criativa, as principais definições de capital 

intelectual que é matéria- prima fundamental das organizações inseridas nesse contexto. 

 

  



 

2. A EVOLUÇÃO DA ECONOMIA: AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 

A economia mundial, os meios de produção, comercialização de bens e serviços 

e a sua relação com a evolução da sociedade sofreram várias mudanças ao longo dos 

séculos. Segundo Crawford (1994, p. 19) “o mundo sofreu duas grandes mudanças na 

base da economia e estrutura social”, sendo a primeira ocorreu há milhares de anos, 

quando a sociedade passou de primitiva para agrícola. Se antes a economia se baseava 

na caça e na pesca, com a sociedade agrícola passou-se a produzir alimentos para 

consumo interno. Esses dois momentos possuem como principal característica a intensa 

utilização de recursos naturais.  

A partir do século XVIII iniciou-se na Inglaterra um processo de mudança nos 

meios de produção, possibilitando o surgimento das primeiras indústrias. Nessa época, 

segundo Crawford (1994, p. 20) “a produção industrial dos produtos é a atividade 

principal e fundamental da economia”. A produção de bens passou a ser em série, 

barateando os custos e de maneira técnica, onde cada setor era responsável por uma 

parte da montagem do produto.  

Esse fenômeno ficou conhecido como Revolução Industrial e caracterizou-se 

pela intensa utilização de combustíveis fosseis como carvão e petróleo, pelo surgimento 

da energia elétrica, inovação no sistema de transporte, desenvolvimento dos meios de 

comunicação e início do processo de urbanização. De acordo com Dobb (1987, p. 262): 

 
“Enquanto na situação antiga o pequeno mestre independente, 

incorporando em si as unidades de produção humanas e não 

humanos, só conseguira sobreviver porque estes últimos 

continuavam modestos e nada mais eram do que um apêndice 

da mão humana, na situação nova, não conseguia mais 

sustentar-se, tanto porque o tamanho mínimo de um processo de 

produção se tornaria grande demais para ele controlar como 

porque a relação entre instrumentos humanos e mecânicos de 

produção se transformara.” 

 

Além de modificar a maneira de produzir, passando do artesanal e quase que 

exclusivo para o industrial e em grande escala, a Revolução Industrial modificou quase 

que completamente a relação entre homem e meios de produção. A partir daí passou-se 

a investir fortemente em equipamentos para as indústrias que surgiam cada vez mais. 

Crawford (1994, p. 20) afirma que “capital físico e mão de obra não 

especializada são os principais recursos de uma sociedade industrial”. Dessa maneira, o 

porte de uma empresa era medido com base no capital estrutural e no imobilizado dessa 

empresa como máquinas, ferramentas de trabalho. Se antes a burguesia mercantil, 

predominante na era do capitalismo comercial era quem detinha o poder financeiro e 

comportamental, com a Revolução Industrial foram os grandes industriários a nova 

classe burguesa dominante. Nessa mesma época houve um intenso processo de 

urbanização, uma vez que os trabalhadores, antes dependentes da terra para produzir 

para si passaram a produzir em grande escala para esses industriários. Segundo Harman 

e Hormann (1997, p. 28) “num período de menos de dois séculos a mão- de- obra 

diretamente envolvida na produção agrícola caiu dos quase 90% do período pré- 

industrial”.  

Os trabalhadores realizavam o trabalho de maneira fracionada, ou seja, eles não 

realizavam todo o processo de produção. As indústrias eram divididas por setores e cada 

um ficava responsável por uma parte do processo. O conhecimento desse funcionário 

não tinha importância, apenas sua força física era importante no processo de produção e 

a jornada era intensa, chegando até 14 horas diárias, as condições de trabalho nas 



 

fábricas eram precárias e o trabalhador das grandes indústrias produzia para os donos, 

que era quem obtia os lucros. Aos trabalhadores era pago apenas o essencial e que, na 

maioria não era suficiente nem para satisfazer as suas necessidades básicas. Qualquer 

conhecimento que o trabalhador possuía não era valorizado e nem recompensado e 

pouco importava o seu grau de escolaridade. Essa situação permaneceu até as primeiras 

décadas do século XX. 

 

3. A ECONOMIA DO CONHECIMENTO 

O fim da segunda guerra mundial, o advento da guerra fria, o desenvolvimento 

das tecnologias espaciais, das pesquisas em biotecnologia e o surgimento da internet 

provocaram novas mudanças na economia e na sociedade. Essa fase, que se intensificou 

a partir da década de 1960 é conhecida como sociedade do conhecimento e, conforme 

observa Crawford (1994, p. 20): 

 
“a economia do conhecimento difere de suas duas nos serviços, 

que são mais do que a produção de mercadorias, a forma 

dominante de emprego. É uma economia de processamento de 

informações no qual computadores e telecomunicações são os 

elementos fundamentais e estratégicos, pois produzem e 

difundem os principais recursos de informação e 

conhecimento.” 

 

O conhecimento prático ou teórico é atualmente a principal matéria-prima de 

diversas organizações e os recursos financeiros são úteis se puderem ser investidos em 

novas ideias que trarão benefícios aos consumidores e à sociedade. Se na era da 

Revolução Industrial eram as máquinas que desenvolviam o trabalho, com a economia 

do conhecimento, Crawford (1994, p. 36) afirma que “as máquinas complementam a 

capacidade mental do ser humano”.  

Crawford (1994, p. 21) afirma que “conhecimento é a capacidade de aplicar a 

informação a um trabalho ou a um resultado específico”. Quando um indivíduo 

participa de um treinamento oferecido pela organização, ele está adquirindo 

informações sobre determinada área que só se transformarão em conhecimentos se 

forem aplicadas a um objetivo.  

Uma informação pode ser encontrada em diversos lugares, mas é somente a sua 

correta utilização que a transformará em conhecimento. Nonaka e Takeuchi (1997 apud. 

VICK, 2010, p. 32) afirmam que “a informação é um fluxo de mensagens, enquanto o 

conhecimento é criado por esse fluxo de informação, ancorado nas crenças e 

compromissos de seu detentor”. 

 As organizações perceberam a importância do conhecimento e do capital 

humano na melhor utilização de recursos e aumento da lucratividade e passaram a 

investir em treinamentos e cursos para seus funcionários. Segundo Padoveze (2005, p. 

307) “as empresas investem em seus colaboradores para que eles prestem o melhor 

serviço para elas, segundo seu conjunto de objetivos e harmonização de interesses”. 

Atualmente, não basta a melhor tecnologia, programas e softwares sofisticados 

se não há funcionários capacitados para operar esses recursos para obter bons 

resultados. Kraemer (2002, p. 3) afirma que “o conhecimento, material intelectual bruto, 

transforma-se em capital intelectual, a partir do momento que passa a agregar valor aos 

produtos/serviços. E esse capital é, em alguns casos, mais valioso do que o próprio 

capital econômico”.  



 

A economia do conhecimento é um fenômeno que cresce a cada dia e traz 

consigo características marcantes conforme observa Crawford (1994) como o aumento 

da indústria de serviços, a inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento da 

expectativa de vida tanto nos países desenvolvidos quanto nos emergentes e os maiores 

investimentos em pesquisa e educação, exigindo novas formas de produzir bens e 

serviços e maneiras de mensurar a importância da matéria-prima conhecimento na 

obtenção de resultados. 

 

4. O PAPEL DA CONTABILIDADE NA ERA DO CONHECIMENTO 

A contabilidade, segundo Iudícibus et. al (2010, p. 7) “capta, registra, acumula, 

resume e interpreta os acontecimentos que afetam as situações patrimoniais, financeiras 

e econômica de uma pessoa física ou jurídica”. Essa é uma ciência social que irá 

registrar e informar a posição patrimonial de uma empresa. Para Marion (2003, p. 23), 

“a contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões”. 

Ou seja, é através das informações contábeis que os administradores decidirão sobre 

diminuir ou aumentar gastos, se deve haver corte de funcionários ou quais decisões 

deverão ser tomadas para o melhor resultado da organização e os investidores analisarão 

se vale a pena investir, se os retornos serão viáveis.  

As informações contábeis fornecidas corretamente são úteis para as instituições 

que financiam essas empresas, como os bancos, uma vez que é a partir das informações 

sobre o seu patrimônio, sobre o retorno do investimento que tais instituições decidirão 

pelo financiamento. De acordo com Iudícibus et. al (2010, p. 10) “ a informação 

contábil deve dar mais ênfase aos fluxos financeiros quando for destinada aos 

emprestadores”. 

As pessoas interessadas na situação da empresa irão analisar balanços, 

demonstrações de resultado, de fluxo de caixa e das mutações do patrimônio para 

decidirem sobre possíveis investimentos ou financiamentos nessa empresa. Através 

desses relatórios, que serão complementados por notas explicativas os sócios e 

acionistas decidirão sobre os melhores caminhos a serem seguidos. 

A ciência contábil vem sofrendo grandes mudanças nas normas internacionais de 

contabilização e divulgação das informações contábeis pelas empresas (International 

Financial Reporting Standards - IRFS) que são as. Conforme observa Iudícibus et. al 

(2010, p. 19) o objetivo dessas normas desde sua criação em 2007 é oferecer “maior 

transparência, que redunda em menor custo do capital e menores riscos nas decisões”. 

No entanto, não há normas que trate especificamente como mensurar a contribuição do 

conhecimento e do capital humano no resultado da empresa e pouco se tem estudado 

sobre o assunto.  

De acordo com Mayo (2003, p. 32) “as pessoas são instáveis, subjetivas, 

mutáveis, inconstantes e o mais distante possível do conceito do que deva ser um ativo 

aos olhos de um contador”. Ou seja, o capital humano não pode ser controlado pela 

empresa, mas é de grande importância para ela.  

Uma boa equipe pode melhorar a utilização de recursos de uma organização, 

aumentando vendas e lucros, trazendo resultados positivos a cada período. Mayo (2003, 

p 34) afirma que “o capital humano de uma empresa desce pelo elevador todas as 

noites”. São as pessoas que contribuem para o sucesso ou fracasso de uma organização 

e, por isso é importante a mensuração desse capital nas informações contábeis a serem 

divulgadas pelas organizações. 

A sociedade do conhecimento que surgiu com o advento das novas tecnologias 

trouxe novas formas de se fazer negócio, dentre elas o setor conhecido como economia 

criativa e que vem, segundo Medeiros (2011, p. 3) “se configurando em um dos mais 



 

dinâmicos conjuntos de atividades produtivas do mundo”. A economia criativa engloba 

aqueles setores que utilizam a criatividade para desenvolver produtos e prestar serviços 

que busquem melhor interação entre empresa e clientes, visando boas práticas com o 

meio ambiente e com a sociedade. 

 

5. ECONOMIA CRIATIVA 

O termo economia criativa surgiu após um estudo realizado pelo Ministério de 

Cultura, Mídia e Esporte realizado entre 1998 e 2005 pelo Reino Unido e pouco tem 

sido tratado pelos autores. No Brasil, que é o quinto país em geração de Produto interno 

bruto (PIB), atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, de 

acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2011), a 

diversidade cultural resultado da miscigenação de povos favorece, cada vez mais o 

desenvolvimento desse setor. 

Assim sendo, o Ministério da Cultura, criou em 2011 a Secretaria de economia 

criativa (BRASIL, 2011, p. 8), e elaborou um Plano afirmando que: 

 
“é um reconhecimento claro por parte do governo brasileiro, 

através do MinC, do potencial protagonista das atividades 

criativas para o país, numa perspectiva de longo prazo, tendo 

como norte o desenvolvimento mais inclusivo e sustentável.” 

 

Conforme Brasil (2011, p. 22) “os setores criativos são todos aqueles cujas 

atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo de valor simbólico, 

elemento central da formação do preço e que resulta em produção de riqueza cultural, 

econômica e social.” Dessa maneira, tudo o que é ligado à produção de bens e serviços 

ligados ao conhecimento e à criatividade, tais como cinema, design, arquitetura, 

fotografia, música, moda, propaganda e mídias sociais são setores da economia criativa. 

O plano da secretaria afirma que esse setor “se alimenta dos talentos criativos, 

que se organizam individual ou coletivamente para produzir bens e serviços criativos” 

(BRASIL, 2011, p. 24). São as idéias, a capacidade de análise de mercado, inovação e a 

criativa que garantem a competitividade e o sucesso dessas organizações, independente 

do porte. 

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (2012, p. 8) afirma que 

os setores criativos movimentam no Brasil cerca de R$ 110 bilhões de reais, o que 

equivale a 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e a maioria desses setores se 

concentram nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Os setores criativos se destacam 

cada vez mais, obtêm maiores resultados e geram mais empregos a cada ano, conforme 

tabela elaborada pela FIRJAB que apresenta dados referentes ao número de empregados 

em cada segmento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela I: número de empregados do núcleo criativo no Brasil, por segmento - 2011  

Segmentos Empregados Participação (%) 

Arquitetura e Engenharia 230.258 28,4 

Publicidade 116.425 14,4 

Design 103.191 12,7 

Software 97.241 12,0 

Mercado Editorial 49.661 6,1 

Moda 44.662 5,4 

P&D 37.251 4,6 

Artes 32.930 4,1 

Televisão e rádio 26.004 3,2 

Biotecnologia 23.273 2,9 

Filme e vídeo 20.693 2,6 

Música 11.878 1,5 

Artes Cênicas 9.856 1,2 

Expressões Culturais 6.813 0,8 

Total 809.533 100 

 

    Fonte: FIRJAN (2011, p. 13) 

Os segmentos de arquitetura e engenharia são os que mais geram empregos, 

impulsionados pela oferta de crédito e programas do governo pela aquisição da casa 

própria e oferecem a segunda maior remuneração em Estados como Rio de Janeiro e 

São Paulo, sendo o mais alto entre os segmentos criativos no Distrito Federal (FIRJAN, 

2011, p. 18). Logo emseguida aparecem os segmentos de Publicidade e Design dentre 

os que mais geram oportunidades. As áreas relacionadas a softwares e computação 

aparecem em quarto lugar com participação equivalente a 12% do total dessas 

atividades criativas e a área de mercado editorial, produção e comercialização de livros, 

dominada por jornalistas corresponde a 6,1% dessa fatia do mercado criativo. 

A área de moda, que envolve todo o processo de criação de peças, desde o 

desenho até o acabamento aparece em sexto no ranking de criação de empregos, com 

5,4% do total de empregos gerados pela indústria criativa, resultado da notoriedade dos 

produtos brasileiros junto às grandes marcas internacionais. Esse setor, segundo a 

FIRJAN (2011, p. 24) possui cerca de 620 mil estabelecimentos, atrás apenas dos 

segmentos de Arquitetura e engenharia. 

O setor de pesquisa e desenvolvimento de produtos, nas áreas tecnológicas, 

naturais e humanas é o sétimo colocado em geração de empregos apresentando as 

maiores médias salariais: R$ 8.885,00. Os setores de Arte, Televisão e rádio e 

biotecnologia aparecem em nono, décimo e décimo primeiro lugar com 4,1%, 3,2% e 

2,9% no ranking de geração de empregos. 



 

Os setores de filme e vídeo, música, artes cênicas e expressões culturais são os 

menos expressivos em geração de emprego sendo que os segmentos de artes cênicas e 

filme e vídeo apresentam, segundo a FIRJAN (2011, p. 23) mais empresas do que 

trabalhadores: aproximadamente 81 mil empresas para 30 mil empregados no segmento 

de filme e vídeo e 18 mil empresas para apenas 13 mil empregados para o segmento de 

artes cênicas. No entanto, as áreas relacionadas às artes cênicas apresentam média 

salarial de R$ 2.767,00, de acordo com a FIRJAN (2011, p. 15), ocupando o sétimo 

lugar dentre as maiores médias salariais. O segmento de filme e vídeo apresenta média 

de R$ 1.661,00. 

 

5.1. Princípios Norteadores do Setor 

Os segmentos inseridos no contexto de economia criativa visam uma maior 

interação entre os produtos ou serviços prestados e o consumidor trazendo melhorias em 

sua vida, através da inovação, produção sustentável e criatividade valorizando a 

diversidade cultural de cada região onde se situam essas organizações e clientes. 

Dessa maneira, Brasil (2011) listou quatro princípios que norteiam o 

desenvolvimento desses segmentos da economia criativa no Brasil, que são diversidade 

cultural, inovação, sustentabilidade e inclusão social. O dicionário Aurélio (2001, p. 

557) afirma que princípios são “proposições diretoras de uma ciência”. Os princípios 

direcionarão todo o desenvolvimento de uma ciência, área de estudo e, partir desses 

quatro básicos todo o trabalho de pesquisa, divulgação e incentivo ao desenvolvimento 

da economia criativa tem sido desde 2011 realizado no país. 

O Princípio da Diversidade Cultural conforme Brasil (2011, p. 34) afirma que a 

Economia Criativa se constituirá “numa dinâmica de valorização, proteção e promoção 

da diversidade das expressões culturais nacionais como forma de garantir a sua 

originalidade, a sua força e seu potencial de crescimento”. 

A inovação foi o grande fator responsável pelo surgimento da economia do 

conhecimento, uma vez que ela provoca o aumento da produtividade e foi responsável 

pelo desenvolvimento da tecnologia e das maneiras de administrar dessas novas 

organizações. Por sua vez, os produtos e serviços se tornam cada vez mais competitivos, 

já que na maioria das vezes seus custos são menores. Crawford (1994, p. 28) afirma que 

“o catalisador para a inovação é o lucro”. Portanto, não há como falar de economia 

criativa sem citar a importância da inovação. 

O Princípio da Sustentabilidade garante que os segmentos criativos trabalham de 

forma sustentável, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social. O 

último princípio é o da inclusão social que permite que aquelas pessoas que ainda não 

tem acesso à cultura, através do teatro, cinema ou artes plásticas e cabe a esses 

segmentos ligados à economia criativa e ao Ministério da Cultura o incentivo e 

implantação de políticas que visem incentivar o acesso à cultura e melhor desenvolver o 

potencial criativo nesses segmentos, ainda pouco explorados. 

 

6. CAPITAL INTELECTUAL        

 A mudança na dinâmica da economia mundial desde a Revolução Industrial e 

que se intensificou após o fim da Segunda Guerra Mundial modificou a maneira de 

produzir e administrar recursos físicos e humanos, o que levou as organizações a 

considerarem cada vez mais um tipo de recurso, que não é totalmente controlado 

pelas empresas e não é mensurado nos seus registros contábeis. 

A mudança na dinâmica da economia mundial desde a Revolução Industrial e 

que se intensificou após o fim da Segunda Guerra Mundial modificou a maneira de 



 

produzir e administrar recursos físicos e humanos, o que levou as organizações a 

considerarem cada vez mais um tipo de recurso, que não é totalmente controlado pelas 

empresas e não é mensurado nos seus registros contábeis. 

Cada vez mais valorizado em diversos tipos de organizações o capital intelectual 

é considerado um importante fator de competitividade. Esse tipo de capital foi definido 

por Klein e Prusak (apud Stewart, 1998, p. 61) “material intelectual que foi formalizado, 

capturado e alavancado a fim de produzir um ativo de maior valor”. 

O material intelectual, citado pelos autores, quando bem utilizado será 

transformado em conhecimentos constituindo o capital intelectual de uma empresa, 

podendo gerar resultados positivos e sua maior valorização no mercado. Para Stewart 

(1998, p. 61): 
 

A inteligência torna-se um ativo quando se cria uma ordem útil 

a partir da capacidade intelectual geral – ou seja, quando 

assume uma forma coerente (uma mala direta, um banco de 

dados, uma agenda para uma reunião, a descrição de um 

projeto); quando capturada de uma forma que permite que seja 

descrita, compartilhada e explorada; e quando pode ser aplicada 

a algo que não poderia ser realizado se continuasse fragmentado 

como moedas em um bueiro. O capital intelectual é o 

conhecimento útil em nova embalagem. 

 

O capital intelectual é a utilização dos conhecimentos de seus funcionários e 

colaboradores aliado aos recursos físicos disponíveis, como máquinas, computadores e 

softwares com a intenção de obter o maior resultado possível para a instituição. Por 

exemplo, numa indústria de calçados o sapato é o produto final de uma série de 

pesquisas de tendências e comportamento da sociedade, aliados ao conhecimento que o 

funcionário que o confeccionou possuía ao utilizar um recurso físico disponível. 

O produto é a soma dos conhecimentos aplicados de seus funcionários e que 

constituem o capital intelectual dessa organização, todo o esforço despendido pelas 

pessoas que estiveram envolvidas na produção desse calçado. Conforme observa 

Edvinsson e Malone (1998, p. 28): 
 

[...] as partes visíveis da árvore, tronco, galhos e folhas, 

representam a empresa conforme é conhecida pelo mercado e 

expressa pelo processo contábil. Os frutos produzidos por essa 

árvore representam os lucros e os produtos da empresa. As 

raízes, massa que está debaixo da superfície, representam o 

valor oculto, nem sempre relatada pela contabilidade. Para que 

a árvore floresça e produza bons fruto, ela precisa ser 

alimentada por raízes fortes e sadias [...]. 

 

As “raízes” de uma árvore equivalem ao capital intelectual, um poderoso 

recurso, mas que não é apresentado na contabilidade. Atualmente, não há nos balanços 

patrimoniais e notas explicativas de empresas que possuam alto valor de mercado a 

contribuição desse tipo de capital ou um valor atribuído ao seu goodwill. Para Stewart 

(1998, p. 54) a contabilidade “pressupõe que o custo de aquisição de um ativo diz 

razoavelmente quanto vale o ativo” tornando difícil a mensuração desses ativos 

intelectuais, intangíveis. 

O capital intelectual surge a partir de um intercâmbio entre alguns tipos de 

capital, que está relacionado aos funcionários e colaboradores, ao capital físico da 

empresa e aos seus clientes e fornecedores. Edvinsson e Malone (1998 apud Quinteiro 



 

2009, p. 69) afirmam que são dois os tipos principais: o capital humano e o estrutural 

que inclui o de clientes. 

No entanto, levando-se em consideração a classificação feita por Stewart (1998) 

são três os tipos de capital, dentre eles o humano, o estrutural e o de clientes. O capital 

humano é aquele que vem dos conhecimentos e habilidades de seus funcionários e não 

pode ser controlado pela organização, mas constitui-se segundo Stewart (1998, p. 68) 

como “fonte de inovação e renovação, seja em decorrência de brainstorming em um 

laboratório ou de novas dicas no caderno de anotações do representante de vendas”. 

Uma organização deve investir no conhecimento e capacitação de seus funcionários, 

oferecendo cursos, treinamento e buscar valorizar os seus talentos para crescer e obter 

bons resultados. 

Para que o capital humano se transforme em capital intelectual é necessário 

utilizar-e dos recursos tecnológicos, dos sistemas disponíveis, de suas patentes que são 

de propriedade da empresa. Stewart (1998, p. 69) afirma que esse capital “embala o 

capital humano e permite seu uso repetido para a criação de valor, da mesma forma 

como uma matriz pode estampar peça após peça”. Dessa maneira, o conhecimento deve 

ser aplicado aos sistemas e recursos para gerar o capital intelectual. No caso da 

confecção citada anteriormente os conhecimentos dos funcionários responsáveis pelas 

pesquisas de tendência, comportamento, mercado e confecção de uma peça caracterizam 

o capital humano e as máquinas, computadores e sistemas utilizados são o capital 

estrutural, pertencentes à empresa. 

O capital de clientes representa o relacionamento da empresa com os clientes e 

fornecedores que, de acordo com Stewart (1998) transformará o capital intelectual em 

dinheiro, através das marcas. A seguir serão abordados, de maneira detalhada, os três 

tipos de capital. 

 

6.1. Capital Humano 

A mente humana é o elemento mais fascinante e difícil de compreender: dela 

podem surgir as mais brilhantes ideias, que beneficiarão milhares de pessoas ou os 

piores males para a sociedade. O funcionário de uma empresa pode utilizar essas ideias 

de maneira boa ou ruim, tudo vai depender do seu caráter. No entanto, considerando os 

benefícios que a mente humana oferece à organização, as ideias, conhecimentos e 

criatividade de um funcionário é um dos mais importantes recursos para ela, ainda que 

não seja sua propriedade. Crawford afirma que “o capital humano – que significa 

pessoas estudadas e especializadas – é o ponto central na transformação global”. 

O capital humano é o conjunto de conhecimentos, habilidades e ideias que os 

funcionários de uma organização possuem e que, aplicados corretamente gerarão 

benefícios futuros. De acordo com Stewart (1998, p. 77) “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”. Através da 

utilização dos conhecimentos úteis das pessoas para a organização o capital humano irá 

se desenvolver. 

Segundo Stewart (1998, p. 80) “encontrar e ampliar os talentos que realmente 

são ativos” é um desafio importante para a empresa e afirma que “nem todas as 

habilidades são iguais”. O mesmo autor afirma que são três os tipos de habilidades que 

se deve levar em consideração quando se realiza uma tarefa. A primeira é aquela do tipo 

commodity, que não é específica a apenas uma empresa e pode ser encontrada mais 

facilmente que as outras. Os conhecimentos de informática, por exemplo, podem ser 

considerados conhecimentos do tipo commodity. 



 

Há também aquelas habilidades alavancadas que, mesmo não específicas são de 

extrema importância para a organização. Stewart (1998, p. 80) afirma que “as 

habilidades alavancadas tendem a ser mais específicas ao setor, mas não específicas à 

empresa”. Considere uma indústria onde há um departamento de pesquisa de tendências 

e comportamento: esse setor exige habilidades e conhecimentos de marketing, 

psicologia e conhecimento de moda que não são necessariamente essenciais à indústria. 

As habilidades proprietárias são aquelas que são a “alma do negócio”, ou seja, 

através dela todo o negócio se desenvolve e são, conforme Stewart (1998, p. 80) 

“codificada sob a forma de patentes, direitos, autorais e outros tipos de propriedade 

intelectual”. Pode- se citar como exemplo uma marca de bebidas, cujo segredo da sua 

fórmula não pode ser revelado e que valha milhões: o segredo da bebida é a razão de 

existir dessa organização. 

Stewart (1998, p. 79) assegura que “o capital humano se dissipa com facilidade” 

e a empresa deve buscar maneiras de concentrá-lo. Investir na formação de seus 

funcionários, permitindo que eles se especializem nas suas áreas de atuação e busquem 

que novas formas de conhecimento, através de cursos, palestras, seminários. 

Além disso, cabe à organização incentivar os funcionários a darem o melhor de 

si quando forem realizar um trabalho, pois de nada adianta ter a melhor estrutura e 

pessoas capacitadas se não há um bom ambiente de trabalho e, segundo Mayo (2003, p. 

36) “os baixos níveis de satisfação do funcionário levam, sem dúvida, à falta de 

produtividade ou ao desligamento do empregado”. 

No entanto, para que o capital humano se transforme a ponto de se tornar parte 

integrante do capital intelectual ele deve se “unir” aos outros dois tipos de capital, 

dentre eles o estrutural. 

 

6.2. Capital Estrutural  

Como foi visto anteriormente, o capital humano não pertence à empresa e, para 

que ele se torne parte integrante do capital intelectual ele deve aliar-se ao capital 

estrutural que corresponde aos recursos disponíveis na empresa como softwares, 

máquinas, equipamentos, banco de dados e que dão suporte ao capital humano. Stewart 

(1998, p. 98) observa que: 

 
O capital estrutural pertence à empresa como um todo. Pode ser 

reproduzido e dividido. Parte do que pertence à categoria do 

capital estrutural tem direito aos direitos legais de propriedade: 

tecnologias, invenções, dados, publicações e processos podem 

ser patenteados, ter seus direitos autorais registrados ou ser 

protegidos por leis de comércio secretas: podemos vendê-los e 

podemos processar qualquer um que os utilize sem permissão. 

Parte dele é ciência de vanguarda, mas apenas parte. 

 

O capital estrutural é o meio de possibilitar que o conhecimento se adentre e 

permaneça na organização e pode ser que ele esteja em forma de papéis e documentos, 

como as patentes e direitos autorais ou na forma física como máquinas e equipamentos. 

Conforme Stewart (1998, p. 117) “o capital estrutural pega o que eu sei e entrega para 

os meus clientes”. 

A organização que possui uma estrutura de qualidade permite aos funcionários 

maior produtividade. Considere o exemplo de uma grande indústria calçadista: os 

funcionários que trabalham na idealização do calçado se utilizam dos conhecimentos 

adquiridos através da faculdade, cursos, palestras e seminários e através dos softwares e 



 

programas disponibilizados pela empresa para desenhar o protótipo e enviá-lo à 

fabricação. 

A linha de produção também necessita de uma estrutura de máquinas e 

equipamentos para produzir o que foi proposto pela equipe de criação para poder 

colocar os conhecimentos adquiridos com cursos na fabricação do produto. 

De acordo com Stewart (1998, p. 104) “uma das melhores formas de aumentar o 

capital estrutural é acumular lições aprendidas – na verdade, checklists do que deu certo 

e do que deu errado, junto com diretrizes para outros que realizam projetos similares”. 

 

6.3. Capital de Clientes  

O terceiro e último componente do capital intelectual é aquele externo à 

organização, o relacionamento que ela possui com seus clientes e fornecedores. 

Segundo Stewart (1998, p. 69) o capital de clientes “é o valor dos relacionamentos de 

uma empresa com as pessoas com as quais faz negócio”, sejam elas clientes ou 

fornecedores.  

Chaves et. al (2001, p. 1) trata dos componentes do capital de clientes, que são: 

estratégia competitiva, preço, marca, embalagem, distribuição, serviços, assistência 

técnica e comunicação. Esses componentes, em conjunto são responsáveis por repartir o 

conhecimento com os clientes da organização e, ainda segundo Chaves et. al o 

conhecimento “ é o principal ingrediente do capital do cliente”. 

Esse tipo de capital é um dos mais difíceis de captar e manter na organização, 

principalmente com relação aos clientes devido ao público cada vez mais exigente e à 

concorrência, que ocorre em todos os segmentos da economia criativa. Vale lembrar que 

uma organização não possui clientes, ela deve conquistá-los sendo que, co’nforme 

observa Karsten (2003, p. 7) “clientes satisfeitos exibem pelo menos três características 

mensuráveis: lealdade, maior volume de negócios e insuscetibilidade ao poder de 

persuasão de seus rivais (tolerância de preço)”. 

  



 

7. CONCLUSAO   

O Capital Intelectual é o principal ativo das novas organizações do século 21 e, 

principalmente das organizações relacionadas à Economia Criativa. Mas é importante 

pensar nesse tipo de capital como o resultado da soma de três tipos de capitais: humano, 

estrutural e de clientes. 

Nas indústrias criativas esse tipo de capital, aliado à criatividade constitui-se 

numa importante matéria-prima, pois os conhecimentos e a capacidade empreendedora 

de seus funcionários estimularão cada vez mais o crescimento desse setor. 
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