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Abstract 
 
 

This article looks for to demonstrate a form of disclosure of the human resources of an 
organization, with emphasis in the measurement of the costs and in the accountancy of the 
human resources. By means of the disclosure of the investments accomplished in the 
employees, the companies are aware of the resources applied in the same ones. For its 
time, the recognition of the human resources as an assets will supply referring information 
to the potential of future return for the company, because, each employee represents an 
economic value for its company. However, the accounting comes across the measure 
difficulty and to determine the a person's value for an organization. In spite of that, efforts 
should be used so that the accounting gets to represent that potential, in the sense of giving 
the due support to the managers in the takings of decision. 
 
Área Correspondente: 9.4 Análise Gerencial de Custos. 
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1. Introdução 
 
 
 A contabilidade tradicional trata os diversos recursos disponíveis como um ativo, 
evidenciando-os em seus relatórios financeiros. Porém, o capital humano adquirido ou 
desenvolvido na empresa é ignorado em seus registros e evidenciações. 
 Tudo que uma empresa investe em recursos humanos, como por exemplo, gastos 
com recrutamento, treinamento, cursos etc., que contribuem para a formação do capital 
humano da empresa, são reconhecidos e contabilizados como despesa. Esse tratamento 
contábil não permite que um investidor tenha conhecimento do retorno dos recursos que 
foram aplicados nos mesmos. 
 A divulgação dos investimentos em recursos humanos é muito importante. Essas 
informações são preciosas, especialmente na utilização e análise dos relatórios contábeis 
pelos usuários dessas informações. 
 Portanto, faz-se necessário buscar uma forma mais apropriada para a contabilização 
dos recursos humanos da empresa, não os registrando diretamente como despesa. Neste 



  

sentido, este artigo objetiva discutir técnicas de mensuração dos custos e da contabilização 
dos recursos humanos de uma organização. 
 De acordo com PACHECO (1996; p.34), “a Contabilidade de Recursos Humanos 
desenvolveu-se de uma tradição de gerenciamento de pessoal conhecida como escola de 
recursos humanos, que é baseada na premissa de que pessoas são recursos organizacionais 
valiosos e, portanto, devem ser gerenciados como tal” . Continuando, o autor diz que a 
contabilidade de recursos humanos apresenta duas funções de utilidade para o 
gerenciamento de pessoal: a Contabilidade de Custos de Recursos Humanos, que se 
preocupa em medir os investimentos em recursos humanos; e a Contabilidade de Valor em 
Recursos Humanos, que se preocupa com o valor econômico das pessoas em relação a uma 
organização.  
 Portanto, uma das principais funções da Contabilidade de Recursos Humanos é 
fornecer informações para tomar decisões sobre pessoal, desde a contratação até o 
treinamento e avaliação dos recursos humanos, facilitando, assim, a mensuração, em termos 
monetários, dos investimentos aplicados em recursos humanos. Outra função consiste na 
determinação do valor econômico das pessoas, entendendo valor econômico das pessoas 
como os investimentos feitos em funcionários e a reversão desses investimentos em 
benefício para a empresa. 
 
 
2. Características de um ativo humano 
 
 
 Segundo MARION (1996; p.53), ativo são “todos os bens e direitos de propriedade 
da empresa, mensurável monetariamente, que representam benefícios presentes ou 
benefícios futuros para a empresa.”  
 HERMANSON (1964; p.4) diz que “ativos são recursos escassos (definidos como 
serviços, mas agrupados e classificados como agentes), operando dentro da entidade, 
capazes de serem transferidos por forças da economia, e expressos em termos monetários; 
que foram adquiridos como resultado de transações atuais ou realizadas no passado, e que 
possuam capacidade de gerar benefícios econômicos futuros” . 
 Sprouse e Moonitz apud IUDÍCIBUS (1987; p.103) explicam que “ativos 
representam benefícios futuros esperados, direitos que foram adquiridos pela entidade como 
resultado de alguma transação corrente ou passada”... 
 IUDÍCIBUS (1987; p.103) refere que “a ênfase, nesta definição, está na 
potencialidade de serviços por parte dos ativos, para a empresa. Aproxima-se de uma 
definição bastante precisa para nossas finalidades, embora dê, talvez, excessiva ênfase às 
transações presentes ou passadas. Ativos podem ser constituídos como resultado do esforço 
de pesquisa da empresa, de natureza contínua, pela organização excelente e por fatores 
intangíveis não necessariamente ligados a transações com o mundo exterior” . 
 De acordo com o ISAR (1989; p. 15), “ativos resultam de eventos passados que 
podem ser transações em dinheiro ou não. Ativos podem ser comprados, trocados por 
outros ativos, autogerados ou recebidos como subsídios ou donativos” . 
 Paton apud TINOCO (1996; p.43) afirma que, “ativos não são inerentemente 
tangíveis ou físicos. Um ativo representa uma quantia econômica. Pode, ou não, estar 
relacionado ou ser representado por um objeto físico” . 
 Entende-se que os gastos com recrutamento, contratação, treinamento, cursos etc., 
contribuem para a formação e geração dos recursos humanos presentes na empresa. Sendo 
assim, a empresa estará investindo em seus funcionários, formando capital humano valioso, 
o qual contribuirá na geração de resultados para a empresa. 



  

 O IASC (1994; p.64) explicita que “um ativo é reconhecido no balanço, quando é 
provável que a empresa venha a receber dele benefícios econômicos futuros e o ativo tem 
um custo ou valor que possa ser medido em bases confiáveis” . 

Certos ativos, como gastos operacionais, por exemplo, não geram benefícios 
imediatos, mas proporcionam condições para que a empresa gere benefícios no futuro. Para 
saber se um gasto deve ser tratado como um ativo ou despesa, deve-se relacioná-lo com o 
seu potencial futuro de geração de serviços, ou seja, se ele gerar benefícios futuros deve ser 
classificado como ativo. Esses gastos só devem ser apropriados como despesas nos 
períodos em que resultarem em benefícios.  

Denota-se que não são as pessoas os ativos humanos de uma organização, visto que 
os funcionários de uma empresa não podem ser comprados ou possuídos por ela. Porém, 
pode-se considerar como ativo os investimentos feitos nessas pessoas. Pois, esses 
investimentos estão sujeitos ao controle da empresa, podem ser mensuráveis em termos 
monetários e representam benefícios futuros. Contudo, se tal gasto não satisfizer um desses 
critérios, não pode ser classificado como um ativo. 
 MARTINS (1972; p.30) contribui com a seguinte definição de ativo, tendo 
fundamentação em termos econômicos: “ativo é o futuro resultado econômico que se 
espera obter de um agente” .  Mais adiante, MARTINS (1972; p.33) diz que, “finalmente, 
também se enquadram todos os recursos humanos, quer os dirigidos para a administração, 
quer os para a produção de bens ou serviços ou outras funções. São recursos que, caso 
deles se espera um resultado econômico no futuro, representam itens do Ativo da entidade a 
que se referem. São recursos econômicos, ativos econômicos e, portanto, merecedores de 
reconhecimento como ativos contábeis” . 
 Ativos humanos são definidos por FIORINI (1982; p.4) como sendo “os futuros 
resultados econômicos que se espera obter do agente Elemento Humano”. 
 Nabil Elias apud TINOCO (1996; p.45) define ativos humanos como “agregados de 
serviços potenciais disponíveis ou úteis para operações esperadas da empresa, para seus 
membros internos, isto é, gerentes e empregados” . 
 Os recursos humanos de uma empresa são agentes operantes, responsáveis pela 
administração, pela produção de bens e serviços e que garantem o sucesso e continuidade 
da empresa.  Portanto, os recursos humanos representam os ativos mais valiosos de uma 
organização. Pois, uma empresa não evolui sozinha, por mais que seja informatizada e 
detenha alta tecnologia, ela precisa de pessoas especializadas e qualificadas. 
 
 
3. Valor de um ativo humano 
 
 

PACHECO ( 1996; p.49) afirma que  “o valor do indivíduo ou grupo é comumente 
definido como o valor presente dos serviços prestados à organização através da vida útil 
esperada do indivíduo ou grupo” . 
 Contudo, atribuir um valor para um indivíduo ou um grupo de indivíduos é uma 
tarefa muito complexa. Na verdade, pode-se somente estimar o valor econômico do 
indivíduo para a empresa. 
 De acordo com FIORINI (1982; p.49), quando utiliza-se de estimativas para 
determinar o valor econômico de um indivíduo, deve-se levar em consideração os seguintes 
fatores: 

“a) O valor econômico de um indivíduo depende de seu próprio valor e da 
interação sua com a empresa; 



  

b) Evolução no tempo, pois não tem sentido um valor estático, visto que o 
indivíduo é visto como uma carreira perspectiva, mesmo que essa carreira 
seja, às vezes curta, porém, é importante a introdução do conceito de 
distribuição das atividades ao longo do tempo; 
c) Proposta dos meios de medida que permitam estimar o valor do indivíduo 
para a organização”. 

 Percebe-se que, a determinação do valor econômico de um indivíduo está 
estreitamente relacionada com a interação, desempenho e evolução deste dentro de uma 
organização. 

Pode-se dizer que o valor de um ativo humano consiste nos investimentos feitos em 
indivíduos, que vão reverter-se em benefícios para a empresa, e o valor de seus serviços 
prestados em relação a vida útil deste indivíduo dentro da empresa. 
 
 
4. Técnicas de mensuração dos custos de recursos humanos 
 
 

Para PACHECO (1996; p.72), Custo de Recursos Humanos “são os sacrifícios 
incorridos para contratar ou substituir pessoas” . 
 Por sua vez, mensuração é definido pelo ISAR (1989; p.11) como “o processo de 
determinar monetariamente o valor a ser dado a um item em uma demonstração financeira. 
Para atribuir um valor monetário a um item, necessita-se selecionar uma unidade de medida 
e o método pelo qual o item vai ser avaliado” . 
 Na contabilidade, a unidade de medida é  monetária. Segundo ALMEIDA e HAJJ 
(1997;p.68), “mensuração, em unidades monetárias se presta como um meio útil de atribuir 
um significado comum a objetos ou eventos diferentes, constituindo-se de difícil execução 
porque tem características que os demais padrões de mensuração não possuem”. 
 Assim, a mensuração em unidades monetárias, quantifica o poder de aquisição ou o 
valor intrínseco de um determinado objeto ou evento, sendo que estes estão sujeitos a 
alterações em suas mensurações decorrentes das variações do mercado ou pelo potencial de 
resultados que determinado objeto ou evento poderá gerar. Já padrões de medida não 
monetários, como volume, quilômetro, massa, temperatura, área, comprimento etc., são 
constantes. 
 Dentre os métodos de mensuração do custo dos recursos humanos, destaca-se o 
custo original. MONTEIRO (1980; p.30) define custo original dos recursos humanos como 
sendo “o sacrifício de valor incorrido, efetivamente, para adquirir e desenvolver as 
pessoas” .  

Este método resume-se no sacrifício que é incorrido para contratar e desenvolver os 
empregados, identificando-se dois elementos básicos, os custos de contratação e os custos 
de aprendizado. Sendo que cada um desses elementos tem componentes de custos diretos e 
indiretos. A Figura 1 apresenta um modelo para mensuração do custo original dos recursos 
humanos. 

 
FIGURA 1- Modelo de mensuração do custo original dos recursos humanos 
 
 
 
 
 
 



  

      Recrutamento                                                                                                               
      Seleção                                             Custos Diretos                                            
      Contratação                                                                                                                   
      Colocação                                                                                      Custos de                               
                                                                                                          Contratação                            
                                                                                                                                                       
   Promoção ou Contratação                                                                                                  
      Dentro da Empresas                         Custos Indiretos                                                       
                                                                                                                                            Custo Original 
                                                                                                                                              de Recursos 
    Treinamento e Orientação                                                                                                    Humanos 
                Formais                                                                                                                                                     
                                                                Custos Diretos                                                       
                                                                                                                                        
   Treinamento no Trabalho                                                                                                         
                                                                                                           Custos  de                   
                                                                                                          Aprendizado 
    Tempo do Instrutor                                                                                                     
 
                                                                                                                                                     
                                                               Custos Indiretos                                                                           
    Produtividade perdida                                                                                                           
    durante o treinamento                                                                                                           
 
 
FONTE: Flamholtz apud PACHECO, Vicente. Uma contribuição ao estudo da 

contabilidade de recursos humanos e seu poder de informação. Dissertação de 
Mestrado. São Paulo, FEA/USP, 1996, p.75. 

 
 
 PACHECO (1996; p.76-78) explicita que os custos de contratação “referem-se ao 
sacrifício que deve ser incorrido para contratar um novo responsável pela posição. Eles 
incluem todos os custos diretos de treinamento, seleção, contratação e colocação, assim 
como certos custos indiretos” . 
 Os custos de recrutamento “são os custos incorridos para identificar fontes de 
recursos humanos, incluindo aquelas dentro e fora de uma organização”. São componentes 
desse custo a propaganda, recrutamento de estagiários, despesas de entretenimento, viagens 
e despesas administrativas. 
 Os custos de seleção “são custos incorridos para determinar a quem deve ser 
oferecido  o emprego. Eles incluem todos os custos incorridos na seleção de pessoas para 
serem membros de uma organização”. Este custo apresenta, entre outros, os seguintes 
componentes: entrevistas, testes e os custos administrativos de processamento das 
informações relativas aos candidatos. 
 Os custos de contratação e colocação “são custos incorridos para trazer um 
indivíduo para uma organização e colocá-lo no serviço” . Os custos de contratação 
constituem-se de elementos como, ajuda de custo a mudanças, viagens etc. Os custos de 
colocação consistem  de vários custos administrativos com a colocação de uma pessoa no 
serviço. 
 Os custos de aprendizado “referem-se ao sacrifício que deve ser incorrido para 
treinar uma pessoa e trazê-la ao nível de desempenho normalmente esperado de um 
indivíduo numa dada posição” . 



  

 Os custos de treinamento e orientação formais “são associados ao doutrinamento e 
treinamento formais. A orientação pode envolver a familiarização com as políticas de 
pessoal, produtos da companhia, instalações e assim por diante” . 
 Os custos de treinamento no trabalho “são gerados durante o treinamento de um 
indivíduo no próprio local de trabalho em vez de utilização de programas formais de 
treinamento” . Este treinamento tem como custo direto principal o salário da pessoa que está 
sendo treinada pelo período em que ele não está produzindo. 
 O tempo do instrutor “é o custo dos salários dos responsáveis pelo treinamento 
durante seu período. O tempo que eles gastam em treinamento deve ser tratado como um 
custo de treinamento” . 
 E, finalmente, a produtividade perdida durante o treinamento “é o custo do 
desempenho perdido de outras pessoas que não o treinando durante o período de 
treinamento” . 
 
 
5. A contabilização do recursos humanos 
 
 
 As empresas buscam constantemente a maximização de sua riqueza. Para que isto 
ocorra, elas precisam investir valores consideráveis em seus recursos humanos, a fim de que 
estes possam acompanhar a evolução da tecnologia e automação, necessitando também de 
outros conhecimentos técnicos que possam ajudar na melhoria do desempenho dos mesmos. 
 Atualmente, as empresas tendem a valorizar mais seus funcionários, pois eles são 
considerados bens de capital relevante, principalmente quando se trata de empresas de 
serviços, como as de assessoria, pesquisa, ensino etc. 
 A evidenciação desses investimentos em capital humano, bem como o valor 
econômico do indivíduo, pode contribuir para o desenvolvimento e sucesso dos negócios da 
empresa, permitindo a usuários internos e externos da informação contábil tomarem 
conhecimento do potencial de geração de resultados dos recursos humanos. Portanto, a 
contabilização é uma das formas de evidenciar esses investimentos. 

PACHECO (1996; p.9) diz que a contabilidade de recursos humanos é uma 
ferramenta que permite identificar, registrar e demonstrar os gastos com investimento em 
recursos humanos, calculando seu custo e valor. 
 Segundo FIORINI (982; p.4), “a contabilidade de recursos humanos é o processo de 
identificar, mensurar e comunicar informações sobre recursos humanos, objetivando facilitar 
uma eficiente administração empresarial, bem como propiciar informações úteis aos 
usuários externos” . 
 Para a realização de um gerenciamento eficaz, a contabilidade deve fornecer 
informações precisas, completas e oportunas. Sendo assim, o registro das informações 
referente aos recursos humanos, presentes em uma organização, auxiliará os gestores nas 
tomadas de decisão. 
 Para a implantação da contabilidade de recursos humanos é necessário o 
envolvimento e interesse das empresas e seus empregados, os quais precisam colaborar para 
o desenvolvimento do sistema. Além disso, elas precisam interessar-se em gerar e evidenciar 
informações relativas ao valor de seus recursos humanos. 
 Belkaoui apud PACHECO (1996; p.36) propõe “uma implantação cuidadosa e 
gradual da contabilidade de recursos humanos utilizando-se várias opções de 
reconhecimento e avaliação” . 
 PACHECO (1996; p.36) propõe “demonstrações financeiras suplementares onde o 
balanço incluiria o registro de ativos denominado valor dos recursos humanos, e a 



  

demonstração do resultado incluiria, também, uma amortização do valor dos recursos 
humanos, e o relatório de origem e aplicações de recursos incluiria investimentos em 
recursos humanos. Em adição, as notas explicativas a essas demonstrações financeiras 
adicionais, descreveriam e justificariam os métodos de avaliação e de amortização 
utilizados, e identificariam o valor dos gastos que foram registrados com investimento em 
recursos humanos e se foram auditados ou não” . 
 Com isso, os relatórios financeiros conteriam informações relevantes sobre o valor 
dos recursos humanos das empresas, auxiliando os gestores nas suas tomadas de decisões, 
revelando, também, o potencial de geração de futuros resultados, contidos nas mesmas. 
 
 
7. Considerações finais 
 
 
 Diante da atual conjuntura econômica, as empresas precisam adequar-se as 
mudanças e buscar formas de gestão empresarial que as diferenciem das demais. 
 Dessa forma, o reconhecimento dos recursos humanos,  presentes em uma 
organização, como ativos humanos, capazes de gerar benefícios futuros para a empresa, 
torna-se vital para identificar a parcela de contribuição que os mesmos têm no resultado 
empresarial. 
 De outro lado, a mensuração do valor econômico do indivíduo para uma 
determinada organização auxiliará os gestores em suas decisões sobre o quadro pessoal de 
suas empresas., desde a contratação até o treinamento de seus funcionários. 
 Outro aspecto importante é a mensuração dos custos com recursos humanos. Pois, 
por meio desta pode-se saber o custo original dos investimentos realizados com as pessoas 
que atuam na empresa. 
 Acredita-se que a contabilização dos investimentos realizados nos recursos humanos 
e a determinação do valor econômico do indivíduo contribui para o desenvolvimento da 
gestão empresarial. 
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