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A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO E DO CAPITAL INTELECTUAL 'D.ENTRO
ORGANIZAÇÕES

JUSTIFICATIVA

Este projeto tem a finalidade de mostrar a importância do capital intelectual dentro
das organizações.

O capital intelectual é constituído de conhecimentos das pessoas que fazem parte
de uma organização. Capital Intelectual significa talentos que precisam ser mantidos
e aprimorados para um bom desenvolvimento.
Sabemos que da mesma forma que o capital físico deprecia com a entrada da
tecnologia, o capital intelectual também. E para que este capital não se deprecie, as
empresas estão investindo no trabalhador que leva o conhecimento para dentro da
organização, isto é, suas habilidades, seu preparo para aplicar o conhecimento e
torná-'IO produtivo, toda sua energia e seu tempo. O retorno deve vir em forma de
salário,

benefícios,

condições

de

trabalho,

estímulos,

oportunidades

de

desenvolvrmento e respeito à individualidade.
Vivemos em um mundo onde a união entre educação e trabalho toma-se
cada vez mais necessária e indispensável para traçar estratégias de um
desenvolvimento sustentável
Portanto, em meio a toda esta turbulência o ser humano,

principa~

fator capaz

de tomar a empresa permanentemente competitiva passa a ser o centro das
atenções, pois somente seres humanos competentes e devidamente qualificados
poderão produzir ou prestar serviços com qualidade.
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OBJETIVO GERAL:

Proporcionar uma visão global da importância do capital intelectual para as
organizações. Pois, seja no ambiente interno como externo, o desenvotvimento
depende dos conhecimentos, das habilidades e atitudes para assim conquistar a
excelência no desempenho organizacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Proporcionar conhecimentos necessários para contribuir nas buscas de
soluções para os problemas que possam enfrentar.
Preparar para enfrentar os desafios das mudanças tecnológicas
Aprender a lidar com a competição e demais mudanças imprescindiveis à
competitividade e eficácia das organizações no mundo atuat
Determinar as oportunidades e necessidades de melhoria de desempenho
organizacional e funcional
Avaliar os resultados do desempenho. É preciso saber se a formação
adquirida está sendo aplicada e se está trazendo os resultados esperados em
termos de desempenho organizacionai
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CAPÍTULOI

DEFINIÇÃO DE CAPITAL INTELECTUAL

Não há uma definição consolidada de Capital Intelectual. A princípio podemos
considerá-lo como a capacidade intelectual humana somada à inteligência,
conhecimento e outros fatores como tecnologia de informação, treinamento,
relacionamento com clientes e fornecedores, qualidade, eficiência, etc...
O Capital Intelectual corresponde aos recursos intangíveis e alguns tangíveis,
ambos de difícil mensuração, existente no patrimônio das pessoas físicas e jurídicas,
para os quais a contabilidade mundial não conseguiu ainda atribuir valores, portanto,
permanecem excluídos dos mais importantes relatórios contábeis das empresas.
Já existem alguns sinais de consenso no que diz respeito à definição do que
/

seria o Capital Intelectual, ou seja, de que o valor do mesmo é composto pela
diferença entre o valor de mercado (VM), deduzido o valor contábil (VC) do
patrimônio da empresa, considerando este o Patrimônio Liquido contábil. Após essas
conclusões teremos a seguinte fórmula para o Capital Intelectual:

CAPÍTULO A

O CONHECIMENTO

O sistema mundial e as empresas estão passando por processos de
transformação muito rápidos e muito profundos, colocando desafios contínuos nas
relações sociais e de produção. As organizações com visão consciente inovam
paradigmas e procuram reagir as situações de formas diferenciadas bus.cando
sempre através de suas informações, vivências e contatos, identificar precocemente
esses cenários em modificação_
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CAPÍTULO Ili

CONHECIMENTO COMO GERADOR DE RIQUEZAS

Os empregados têm que pensar conjuntamente para, em conjunto, explorar
as oportunidades, os serviços e resolver os problemas. Porque a organização diz
respeito à forma como estruturarmos os nossos relacionamentos, adequando a nova
realidade, devido mudanças das nossas idéias sobre métodos e os padrões de
organização.
O estágio atual para o futuro só é possível preparando as pessoas, educandoas, treinando-as, desenvolvendo-as, enfim, investimento em quem, de fato vai fazer

essa transformação.

CAPÍTULO IV

GESTÃO DO CONHECIMENTO

A gestão do conhecimento surgiu na década de 1990, como uma proposta de
agregar valor à informação e facilitar o fluxo interativo em toda a corporação.
Ela desenvolve sistemas e processos que visam adquirir e partilhar ativos
intelectuais. Reporta inevitavelmente ao uso pleno do conhecimento, direcionando-o
como diferencial estratégico competitivo de sucesso. Aumenta a geração de
informações que sejam úteis e significativas e promovam atividades, enquanto
procura aumentar o aprendizado individual e grupal. Além disso, ela pode maximizar
o vator da base de conhecimento da organização em funções diversas e
localizações diferentes.
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CAPÍTULO V

CAPITAL INTELECTUAL : PRINCIPAL FONTE DE INTANGÍVEIS

O termo capital intelectual teve sua origem na propriedade intelectual; os
componentes de conhecimentos de uma empresa,

reunidos e legalmente

protegidos. É um conjunto de benefícios intangíveis que agregam valor às empresas.
Segundo Brooking, apud Antunes & Martins (2002), o capital intelectual pode
ser dividido em quatro categorias:

Ativos de Mercado.Ativos Humanos.Ativos de

propriedade fntelectual,Ativos de Infra - Estrutura.
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CAPÍTULO VI

AVALIAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL

Para avaliar os ativos intangíveis, o processo é o seguinte: determinação da
finalidade: uso externo e/ou interno; a classificação dos funcionários dentro de uma
das três categorias de ativos intangíveis, que são: competência, estrutura interna e
estrutura externa; a formulação de uma estratégia para gestão do conhectmento;
informações que deverão enfatizar o fluxo, a mudança e os dados de controle;
comparação dos indicadores em relação aos anos anteriores; apresentação dos
indicadores num quadro denominado de Monitor de Ativos intangíveis.
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CAPÍTULO VII

GESTÃO DO CAPITAL INTELECTUAL

Para Stewart (1998) os ativos intelectuais de uma corporação, são geralmente
três ou quatro vezes mais valiosos que os tangíveis que constam nos livros e diz que
os passos para administrá-lo são:

- definir a importância do investimento intelectual para o desenvolvimento de novos
produtos~

- avaliar a estratégia dos componentes e o ativo do conhecimento;
- classificar o seu portfólio: 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.
- 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 e repetir a operação ad infinitum.

XV

3 METODOLOGIA:
Para elaboração do trabalho será efetuada uma ampla pesquisa através de
livros, jornars, revistas, artigos da Internet inerentes ao tema.
Os tipos de pesquisas serão efetuados : quanto aos fins, serão pesquisas
explicativas, assim justificando a importância de um planejamento estratégico nas
empresas para a valorização de seu Capital Intelectual.
Depois de coletados todos os dados serão tratados de maneira critica, sendo
extraídas as informações importantes que fundamentam o tema.

4 CRONOGRAMA :

Para elaboração do tema acima iremos utilizar as seguintes etapas e seus
respectivos prazos:

Elaboração da Monografia

Pesquisa Bibliográfica
Coleta de Dados

meses
Nov

Dez

Jan

X

X

X

X

X

Metodologia

Fev

Mar

X

X

X

X

Abr

Mai

X

Elaboração do trabalho
Revisão gramatical

X

Relatório Final

X
X
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5 Exemplo de índice Tentativo :

Este trabalho será dividido em quatro etapas, onde será analisa de forma
concisa sobre o Capital Intelectual como elemento estratégico da empresa.

Introdução
Capítulo 1 Referencial histórico sobre o Capital Intelectual
Capítulo li Análise : sobre conhecimento,
Capítulo IH O conhecimento como gerador de riquezas
Capítulo IV Gestão do conhecimento
Capitulo V Capital Intelectual : Principal fonte de intangíveis
Capítulo VI Avatiação do Capital Intelectual
Capítulo VU Gestão do Capital Intelectual
Conclusão

xvm

Resumo:

Desde os primórdios, o Capital intelectual manifesta-se em todas as ações da
vida, nas decisões e até mesmo na sobrevivência da espécie humana, e é a partir de
bem pouco tempo que as organizações e seus administradores vêm percebendo a
sua influência e suas implicações nos resultados empresariais. Os ativos intangíveis,
como as qualificações dos funcionários, a tecnologia da informação e os incentivos à
inovação, por exemplo, podem desempenhar papel preponderante na criação de
valor para a empresa. Os sistemas tradicionais de mensuração, não foram
concebidos para lidar com a complexidade desses ativos, cujo valor é potencial,
indireto e dependente do contexto. Os ativos baseados no conhecimento devem ser
avaliados com extrema cautela, porque seu impacto sobre o destino de qualquer
negócio é tremendo. Para Sveiby {2000), muito mais do que contribuir para a
valorização total da empresa, o conhecimento é à base de sua estrutura interna e
externa. Para poder competir e enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais
exigente, as empresas têm que investir em recursos humanos. Drucker (1996) diz
que os meios de produção, a base tradicional do capitalismo.
Palavras-chave:capital intelectual; capital humano; ativos intangíveis.organização
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Introdução
Os fatores clássicos de produção nos dias de hoje, conforme Edvinsson &
Malone (1998), não são mais os principais responsáveis pela criação do vafor de
mercado. O capital em forma de imobilizado e o trabalho na velha concepção de
mão-de-obra cedeu o lugar a fatores que, na falta de melhor expressão, designamos
por intangíveis. Os ativos humanos tornaram-se elementos mais importantes no
mundo dos negócios.
Bateson apud Raupp (2001) dizia que existem cinco tipos de criaturas no mundo.
Primeiro, as que somente são. Segundo, as que são e vivem. T areeiro, as que são,
vivem e se movem. Quarto, as que são, vivem, se movem e pensam. E, finalmente,
aquelas que mais nos interessam: as que são, vivem, movem-se, pensam e pensam
como pensam. Portanto, neste novo milênio, vão valer, acima de tudo, a agregação
de valor e a geração de riqueza contidas nos cérebros das pessoas.
Como um bem , o capital Intelectual nas empresas, apresenta-nos um
paradoxo. Se o pessoal constitui uma vantagem competitiva principal, como o é,
tem-se que investir nele desenvolvê-lo e ceder-lhe espaço para seus talentos.
Quanto mais fizermos isso, contudo, mais enriqueceremos seus passaportes e
aumentaremos sua mobilidade potencial.
Valorizar o capital intelectual é fundamental para a competitividade empresarial. Pois
os recursos humanos são os principais responsáveis pelo desempenho das
empresas e constituem vantagens competitivas num mercado cada vez mais
exigente.
Com a globalização, o avanço tecnológico, as empresas estão investindó em
capital intelectual, com o objetivo de ter retorno mais rápido.
Neste contexto, este trabalho abordará: o conhecimento, o conhecimento como
gerador de riqueza das organizações, gestão do conhecimento - a chave da
vantagem competitiva, capital intelectual: principal fonte de intangíveis nas empresas
e um diferencial competitivo em relação aos concorrentes, capital intelectual - a
mina na empresa, capital estrutural, capital do cliente, avaliação do capital humano e
gestão do capital humano.

1 - CAPITAL INTELECTUAL:
O Capital Intelectual corresponde aos recursos intangíveis e alguns tangíveis, ambos

de difícil mensuração, existente no patrimônio das pessoas físicas e juridicas, para
os quais a contabilidade mundial não conseguiu ainda atribuir valores, portanto,
permanecem excluídos dos mais importantes relatórios contábeis das empresas.
Já existem alguns sinais de consenso no que diz respeito à definição do que
seria o Capital lntelectual, ou seja:
De que o valor do mesmo é composto pela diferença entre o valor de mercado
(VM), deduzido o valor contábil (VC) do patrimônio da empresa, considerando este o
Patrimônio Liquido contábil. Após essas conclusões teremos a seguinte fórmula para
o Capital Intelectual: VM - VC = CI

Para exemplo, consideraremos uma empresa que apresentava a seguinte posição:

ATIVO

PASSIVO

Bens

30.000,00

Obrigações

20.000,00

Direitos

50.000,00

Patrimônio Liquido

60.000,00

TOTAL

80.000,00

TOTAL

80.000,00

Onde;

Capital Intelectual

=Valor de Mercado -

Valor Contábil

Ct=VM-VC
CI

=500.000,00-60.000,00

CI= 440.000,00
O valor é definido pelo comprador e não pelo vendedor. Uma coisa vale o que
alguém está disposto a pagar por ela. Portanto, uma empresa vale o que o mercado
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de ações determina: preço por ação x número total de ações em circulação = valor
de mercado, o valor da empresa como um todo.
A medida mais simples e, sem dúvida, a pior, do Capital Intelectual é a
diferença entre seu valor de mercado e seu patrimônio contábil. O "valor contábil",
que pode ser encontrado em todos os relatórios anuais e na Value Une, é a parte
referente ao patrimônio no balanço de uma empresa, o que resta depois. que todos
os débitos foram subtraídos. Nesse caso, a premissa é de que tudo o que resta no
valor de mercado depois da contabilização dos ativos fixos deve corresponder aos
ativos intangíveis. Se a Microsoft vale US$ 85,5 bilhões e o seu valor contábil é US$
6,9 bilhões, então seu Capital Intelectual é de US$ 78,6 bilhões.
Mas a razão valor de mercado/valor contábil apresenta três problemas. Se a
diretoria da Receita Federal Reserve eleva as taxas de juros e as ações da Microsoft
caem 5%, isso significa que o valor de seu Capital Intelectual também caiu? Se uma
empresa é negociada abaixo de seu valor contábil, como acontece algumas vezes,
isso significa que não tem mais ativos intelectuais? Segundo, há indícios que tanto o
valor contábil quanto o valor de mercado, em geral são subestimados. Para
encorajar as empresas a investir em novos equipamentos, as leis da Receita Federal
dos Estados Unidos permitem deliberadamente que elas depreciem seus ativos mais
rapidamente do que seu índice real de depreciação. E as empresas podem (dentro
de certos limites) manipular seus métodos de depreciação, a fim de fazer com que
os lucros pareçam maiores ou menores do que realmente são. Como o lado direito
do balanço (passivo mais patrimônio doa acionistas) deve ser igual aos ativos do
lado esquerdo, subestimar ativos resulta em uma desvalorização correspondente do
valor contábil
Os

relatórios

(Balanço

Patrimonial,

Demonstrações

de

Resultados,

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos e Fluxo de caixa) tradicionais
da contabilidade,

indiscutivelmente oferecem condições razoáveis para um

acompanhamento dos resultados e da situação do patrimônio das Organizações.
Mesmo assim, atualmente, os referidos demonstrativos são insuficientes para uma
avaliação eficaz em relação aos valores de mercado das empresas. Mas não
podemos esquecer que os relatórios tradicionais sempre serviram de parâmetro para
análise econômica e financeira das empresas, portanto os mesmos continuam sendo
de grande importância para a contabilidade.
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Segundo o Prof. Antônio Lopes de Sá, o conceito de "Capital Intelectual» que
se tem difundido parece pecar peta inadequação de expressão:
Parece paradoxal ligar-se o que por natureza é inerte e objeto que sofre ação
(o capital) com o que por natureza é imaterial e agente de movimento (o intelectual).
O valor intelectual pode produzir patrimônio, assim como o patrimônio pode produzir
a captação de valor intelectual. Quando o patrimônio enseja a captação de forças
intelectuais e quando estas se traduzem em aumento da eficácia absoluta da
empresa, a estas se pode atribuir benefício.
O capital que a lei reconhece como sendo o de uma empresa para fins de
responsabmdade, é aquele registrado, e também chamado de nominal. Na reatidade,
esse capital pode alterar-se sob muitas circunstâncias e não representa em muitos
casos a realidade da empresa<
A história mostra que o homem sempre procurou formas de melhor utilizar os
seus esforços para conseguir melhores resultados. A organização é uma dessas
criações e apresenta diversidade. Até meados do século XVI 11, as organizações se
desenvolveram mais lentamente. A partir da Revolução Industrial, com a invenção
da máquina a vapor aplicada à.produção, entre outras invenções tecnológicas,
apareceram modernas organizações e novos desafios no campo administrativo.
Observa-se que a humanidade como um todo e as pessoas individualmente
dependem da organização, quer para a sobrevivência, quer para o contínuo
desenvolvimento. É através da organização que a vida se toma viável nas
sociedades modernas.
Schein (1982, p.10-12) afirma que o indivíduo, sozinho, é incapaz de
satisfazer todos os seus desejos e necessidades; então, o homem, devido às suas
limitações, necessita interagir com outros. Desta forma, reconhece que a
organização é o instrumento através do qual os indivíduos atingem seus objetivos e
satisfazem seus desejos e necessidades.
Nas teorias administrativas examinadas, observa-se, de uma maneira geral, uma
hegemonia de valores econômicos em detrimento de valores humanistas. O homem

é considerado como mais um recurso organizacional para maximizar o lucro e
minimizar os custos e mensurado pela sua produção ou resultado final. Há a busca
do resultado através do homem, mas sem o homem<
A Teoria Tradicional considera que o homem é movido a trabalhar pelo
salário, fonte de sua sobrevivência. É através de recompensas satariats e dos
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prêmios de produção que o homem desenvolve ao máximo seu potencial. É o "homo
er""'°nomicus"'. Em seguida, surge o "homem organízacionaJ", na Teoria da é um ser
isolado que reage como ocupante de cargo e posição através de incentivo material e
salarial na busca da máxima eficiência. Essa teoria considera as pessoas como
detentores de funções, impessoalmente, porque as pessoas são efêmeras e os
cargos são permanentes na organização. Em oposição a essas definições, surgiu,
na Teoria das Relações Humanas, o "homo social" que considera os trabalhadores
como seres sociais que alcançam suas satisfações por meio dos grupos com os
quais interagem.

Novamente,

surge o "homem organizacional"

da Teoria

Estruturalista sendo aquele que desempenha papéis em diferentes organizações e
que precisa possuir flexibilidade para acompanhar as mudanças, tolerância às
frustrações para suportar os conflitos e permanente desejo de realização, bem
diferente do "homem organizacional" de Weber, basicamente impessoal. Dando
ênfase ao ambiente, aparece o "homem funcional" da Teoria dos Sistemas, onde o
indivíduo comporta-se em um papel dentro das organizações, inter-relacionando-se
com outros indivíduos como um sistema aberto. A Teoria Comportamental mostra
que o homem procura apenas a maneira satisfatória e não a melhor maneira de
fazer um trabatho;.não procura o lucro máximo, mas o lucro adequado;. não o preço
ótimo, mas o preço razoável; é o "homem administrativo".
A evolução da teoria organizacional mostra a organização, basicamente, de
um ponto de vista interno, como sistema fechado e baseada na concepção de que
as variáveis internas são as determinantes do seu sucesso.
Os modelos organizacionais tradicionais são, de uma maneira geral, pesados
e lentos, gerando fortes resistências à inovação. Foi necessária uma evolução nas
teorias administrativas, que conduzisse, no que se refere às mudanças, para
conseguir antepor um modelo aberto, mais ágil e flexível, e conceber uma
organização verdadeiramente moderna.
O processo de elaboração do projeto organizacional, segundo Nadler (1995,
p. 30-31 ), deve, necessariamente, considerar duas perspectivas: 1) a do
desempenho, que se preocupa com a maneira de realização dos trabalhos e parte
do pressuposto que são meros mecanismos econômicos para realizar o trabalho e
atingir objetivos que não poderiam ser atingidos por indivíduos isoladamente; 2) a
social-cultural, que se preocupa com o indivíduo e parte do pressuposto que as
organizações existem para satisfazer as necessidades individuais e coletivas.
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As duas perspectivas só interessam quando combinadas para criar
organizações orientadas para o trabalho e à satisfação das pessoas, ambas,
condições indispensáveis na construção do perfil da organização moderna.
Verificaram-se, nos principais modelos da organização moderna supramencionados,
que é perspectiva social-cultural de Nadler, se preocupa com o indivíduo e parte do
pressuposto, que as organizações existem para satisfazer as necessidades
individuais e coletivas, não se encontra contemplada nos pressupostos práticos dos
referidos modelos.
As ciências

da administração

vêm

conhecendo

um

movimento de

questionamento,. reformulação e criatividade, e o estudo do comportamen,to humano
nas organizações ocupa posição de destaque. tendo em vista a valorização do
capital intelectua4<
Hoje ocorre a terceirização de alguns países, as mudanças tecnológicas no
processo de produção e na transmissão de informações, enquanto a globatização
dos negócios vem exigindo respostas alternativas às transformações sociais,
econômicas e culturais e sendo questionados o ensino e formação dos gestores de
negócios, muitos especializados, técnicos e quantitativos, contrapondo-se aos
valores humanfistas.

É necessário compreender o ser humano no ambiente de trabalho,
aprendendo o sentido que dá à sua própria vida. A preocupação com os aspectos
econômicos e com a eficácia, considerados primordiais, absorve, quase que
exclusivamente. todas as atenções da organização.
Uma característica da espécie humana é pensar e agir. A reflexão e a ação é
o primeiro sistema de sinalização da humanidade concreta. O segundo sistema é a
linguagem e o pensamento consciente, pois estabelece nossa singularidade
enquanto espécie e enquanto indivíduo; é a base de todas as transformações
sociais e de todos o desenvolvimento que se conhece hoje nas ciências.
A linguagem, faculdade de expressar em palavras a realidade, permite aceder
ao mundo das significações; com ela, é possível desvendar as condutas, as ações e
as decisões na organização. Através da linguagem, pode-se chegar ao simbólico
organizacional e à identidade individual e coletiva. O ser humano produziu uma
representação no mundo que lhe confere significação. A imaginação simbólica
representa o ausente, o imperceptível, o indescritível, que vão participar da
construção de significações inerentes ao ser humanos, um mundo de signos,
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imagens, metáforas, emblemas, símbolos, mitos e alegorias. A organização é um
lugar propicio à emergência do simbólico que é marcado por uma tensão
característica das sociedades industrializadas, em que, de um lado, existe a razão
econômica e, do outro, aparece a existência humana na procura ininterrupta do
simbólico.
Chanlat (1993, p. 30) enfatiza que o homem é um ser de desejo, de pulsão e
de relação, através da qual vê seu desejo e sua existência reconhecidos ou não. A
realidade social transforma-se em suporte da realidade psíquica. É através do outro
(modelo, objeto, sustentação ou adversário) que ele se constitui e se reconhece.
Todo ser humano está inserido no espaço e no tempo, dimensões inseparáveis. O
tempo marca nossas atividades individuais e coletivas, bem como nossas relações
com o cosmo, porém o tempo de uns não é o mesmo tempo de outros, pois é função
de cada sociedade. O espaço nos envia aos lugares pessoais e sociais ligados às
nossas especialidades. Viemos de um lugar, desenvolvemo-nos.em um meio
particular, ocupamos um lugar profissional em determinada organização e
desapareceremos em algum lugar,
A grande diferença entre as ciências naturais e as humanas está no fato de
que, nestas últimas, o ser humano é ao mesmo tempo objeto e sujeito de sua
ciência
O cenário estratégico de nossas organizações é o do mundo globalizado, no
qual se evidenciam como mais significativos os fenômenos da mudança acelerada,
assim como desequilíbrios e injustiças sociais. As características do momento atual
são de turbulência, na qual todos os referenciais são simultaneamente abalados.
Diante da evidente dificuldade em prever e, portanto, planejar sequer ações no curto
prazo, as exigências que se colocam, em todos os níveis mencionados, são as da
flexibilidade sem limites. As formas de atendimento a essa condição se dão, em
grande parte, através da renúncia

a qualidades e características próprias e

diferenciais do humano, nos campos da inter e da subjetividade. Os comportamentos
passam a orientar-se para a busca de equilíbrio que assegure a sobrevivência,
restando mu~tas vezes apenas o que é mecânico, automático, fisiológico, o que é
inumano.
O que se pode com clareza identificar é o ressurgimento, sob outra
roupagem, do "fantasma" da fragmentação, que tantas críticas propiciou às teorias
fundadoras no campo dos estudos organizacionais. O que hoje se observa é a
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fragilidade

de

todos

os

empreendimentos

humanos

pela

fragmentação

desorientadora, pela excessiva flexibilização que produz desagregação. Indivíduo,
família, grupos sociais ou profissionais, e mesmo países tornam-se indefesos pela
extrema permeabilidade de suas fronteiras, através da queda de barreiras protetoras
de suas características mais constitutivas e singulares.
Nesse contexto, aponta Sennett,(1999) severas dificuldades em termos de
constituição e fortalecimento do caráter dos indivíduos, assim como empecilhos ao
estabelecimento de vínculos sociais saudáveis e produtivos. Aponta ele que:
"laços sociais fortes,

como a

lealdade,

confiança,

senso de objetivo e

responsabilidade, entre outros, dependem da associação em longo prazo, condição
há muito excluída do contexto de nossas organizações".(p.24)
Isto significa que a divisão, fragmentação e separação, que outrora se localizavam
no campo do processo produtivo, na tarefa, comprometendo o sentido das ações,
deslocam-se agora para o campo das relações humanas e para os sentimentos e
emoções que delas se originam, refletindo-se na trama social e na cultura. Como
aponta Fukuyama,(1996) o mesmo se pode verificar em termos de repercussão
sobre os resultados da produção, o que empresta ao fenômeno um significativo
valor econômico. Assim, lidar eficazmente com esse "capital social", constitui-se,
hoje, em grande desafio para as organizações sociais produtivas.
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2 - O conhecimento :
O conhecimento conforme Padoveze (2000) é gerado e operacionalizado pelo
~r

humano, acumulado e administrado pela sociedade para satisfação de suas

necessidades. As empresas e demais instituições, que são sociedade de pessoas
com objetivos bem definidos, fazem o papel de reunir e operacionalizar
especialidades de conhecimento e com isso conseguem maior eficiência e eficácia
na gestão do conhecimento, para atender seus objetivos e cumprir suas missões.
O conhecimento sempre desempenhou importante papel nas grandes
transformações sociais. Na primeira fase da Revolução Industrial, Paiva (1999)
coloca que foram aplicados as ferramentas, processos e produtos; na segunda fase
- revolução da Produtividade-. passou a ser aplicado ao trabalho. Atualmente, o
conhecimento está sendo aplicado ao próprio conhecimento; é a Revolução
Gerencial, segundo Orucker (1996). Portanto, com a Era da Informação, passou a
ser o elemento essencial para o sucesso da organização.
Atualmente, as empresas têm feito grande uso da tecnologia da informação
como instrumento gerencial. Estas informações são utilizadas para repor estoques,
abastecer depósitos e outros ativos físicos, economizando tempo e

dinheiro.

Administrar o conhecimento como faturas, mensagens, patentes, processos,
habilidade dos funcionários, conhecimento dos clientes, fazendo uso intensivo de
máquinas, computadores, para tal, determina o sucesso ou fracasso da empresa nos
tempos de hoje,
T

offler (1980) diz que, no momento atual, que é identificado pela Terceira

Onda, é a Era do Conhecimento, onde se permite uma grande descentralização de
tarefas. Esta fase é caracterizada pelo poder do cérebro, na qual a informação
assume o papel de principal recurso econômico.
Hoje, com a sociedade do conhecimento, nos três fatores tradicionais de
produção (recursos naturais, mão-de-obra e capital), acrescenta-se o conhecimento
e a inteligência das pessoas, agregando valor aos produtos e serviços. Como
argumenta Drucker ( 1996), o conhecimento passou a ser o recurso, ao invés de um
recurso.
Todavia, segundo Paiva (1999) o conhecimento passou a representar um
importante diferencial competitivo, para as empresas que sabem adquiri-lo, mantê-to
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e utilizá-lo de forma eficiente e eficaz. Esse conhecimento passou a gerar o Capital
Intelectual que, às vezes, é bem mais importante que o Capital Econômico.
De acordo com Stewart (1998, p.5), "considerados produtos econômicos, a

informação e o conhecimento são mais importantes que automóveis, carros, aço e
qualquer outro produto da Era industrial". Entender como esse ativo opera e se
manifesta nas organizações, ganha prioridade face à pouca semelhança entre as
empresas da era da informação e a industrial.
Esse aspecto é ressaltado por Drucker (2000, p10), ao comentar que:
A empresa típica será baseada no conhecimento, uma organização composta
sobretudo de especialistas, que dirigem e disciplinam seu próprio desempenho, por
meio de feedback sistemático dos colegas, dos clientes e da alta administração.
As mudanças que nos cercam são conseqüências da globalização que abriu
novos mercados e criou concorrentes gigantescos; disseminação da tecnologia da
informação por meio das redes de computadores; o desmantelamento da hierarquia
empresarial da era industrial; e o downsizing que trouxe desemprego, aliadas às
novas exigências do mercado consumidor e às pressões dos concorrentes quanto à
melhoria substancial da qualidade, valor agregado, serviço, inovação, flexibilidade e
a redução no ciclo de desenvolvimento de novos produtos.
Esse novo paradigma induz as empresas a se diferenciarem pelo que sabem
e pela forma como conseguem usar o conhecimento como um diferencial
competitivo,

impulsionando-as,

a

adaptarem-se

à

nova

era,

cujas

fontes

fundamentais de riqueza são o conhecimento e a comunicação, ocupando
gradativamente o lugar dos recursos naturais e do trabalho físico. Reafirmando essa
visão Stewart (1998, p.16) coloca:

é difícil encontrar um único setor, empresa ou organização de qualquer espécie que
não tenha passado a fazer uso intensivo da informação - que não tenha se tomado
dependente do conhecimento, como fonte de atração para consumidores e clientes
e da tecnologia da informação como instrumento gerencial.
As empresas sempre detiveram um grande número de dados, mas sempre os
usavam para fins de controle. Hoje, devem ser entendidos como informação
revestida de propósito e relevância, por conseguinte, a conversão desses dados em
informações necessita de conhecimento especializado, e este, para Drucker, (2000,
p.14) situará sobretudo na base, na mente dos especialistas que executam as várias
tarefas e gerenciam a si próprios.
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Assim, para Drucker (2000), a organização típica de hoje, na qual o
oonhecimento tende a centrar-se no staff de apoio, empoleirado com alguma
insegurança entre a alta administração e o pessoal operacional, será considerada
transitória, na tentativa de difundir o conhecimento proveniente do topo, em vez de
captar as informações oriundas da base.
Com isso, as empresas, os indivíduos e a nação depern;terão cada vez mais
do conhecimento - patentes, processos, habilidades, tecnologias, informações sobre
clientes e fornecedores e sobretudo, da velha experiência, pois o conhecimento se
tomará o principal produto.
O conhecimento, como fonte de poder da mais alta qualidade, ascendeu de
auxiliar de poder monetário e de força física à sua própria essência. Por isso, a
batalha pelo controle do conhecimento e meios de comunicação está acirrada no
mundo inteiro. O conhecimento é um parceiro cada vez mais importante quando
aliados a outros recursos. Às empresas, resta encontrar, estimular, armazenar,
compartilhar e vender esse produto da gestão do conhecimento denominado capital
intelectuat
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3 - O Conhecimento como Gerador de Riqueza das Organizações :
O conhecimento é a base principal de valorização nas organizações de hoje.
Então o que poderá dar de errado em uma estratégia orientada para o
conhecimento? Muito pouco. Um dos principais problemas para aqueles que
desejam adotá-la é o famoso fantasma da era industrial, que ainda assombra o
mundo empresarial.
A era industrial ainda vê as pessoas como custos e não como receitas. Mas
como utilizamos, desenvolvemos, e estruturaremos continuamente o conhecimento
dentro das organizações?

O conhecimento, material humano bruto, transforma-se em capital humano, 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.

O novo milênio estará desafiando todas as organizações a mostrarem suas
competências. As tarefas diárias exigem um alto grau de conhecimento e
inteligência, no qual nos impedem de ter relacionamentos estreitos, os sistemas tem
que ser cada vez mais abertos, igualitários e honestos.
Os empregados têm que pensar conjuntamente para, em conjunto, explorar
as oportunidades, os serviços e resolver os problemas. Porque a organização diz
respeito à forma como estruturarmos os nossos relacionamentos, adequando a nova
realidade, devido mudanças das nossas idéias sobre métodos e os padrões de
organtzação.
O estágio atual para o futuro só é possível preparando as pessoas, educandoas, treinando-as, desenvolvendo-as, enfim, investimento em quem, de fato vai fazer
essa transformação.
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4 Gestão do Conhecimento - A Chave da Vantagem Competitiva :

A gestão do conhecimento pode ser vista em várias dimensões, como
observa Teixeira Filho, (2000, p. 148-150):
dimensão estratégica - enfatiza o paradigma industrial, com a valorização dos
intangíveis e questionamentos sobre as estruturas organizacionais;
dimensão do trabalho - que preconiza a passagem do trabalho manual para o
intelectual, demandando uns novos perfis profissionais, cujos adjetfvos são a
iniciativa, discernimento e aprendizado;
dimensão tecnológica - atenta à tecnologia da informação e telecomunicações como
os principais habilitadores; e
dimensão social - reflete sobre a distribuição do conhecimento no mundo em
detrimento da distribuição da riqueza.
Para se adaptar à gestão do conhecimento, a empresa deve optar por seguir
um ou mais dos caminhos: coletar, armazenar, recuperar e distribuir conhecimentos
intangíveis, tais como know-how e especialização profissional, experiências
individuais, soluções criativas etc; criar um ambiente de aprendizado interativo no
qual as pessoas transfiram prontamente o conhecimento a outras pessoas, para que
esses novos usuários, internalizando as informações, as apliquem para criar novos
conhecimentos.
Portanto, pensar em gestão do conhecimento, somente com foco no uso
intenso da tecnologia, é um conceito rudimentar, pois a tecnologia fornece estrutura,
porém não fornece conteúdo. Segundo Sveiby (2000), "trata-se de um assunto
relacionado a pessoas. Certamente a tecnologia é um facilitador, mas por si só não
consegue extrair informações da cabeça de um indivíduo". O lado humano é
fundamental à viabilidade e ao valor gerado às empresas.
Definido que o conhecimento depende principalmente da ação humana,
apoiada nos recursos disponiveis, passa-se a seguir a utilizá-lo nas organizações
empresariais. Na realidade a gestão do conhecimento surgiu na década de 1990
como uma proposta de agregar valor à informação e facilitar o fluxo interativo em
toda a corporação.
Ela desenvolve sistemas e processos que visam adquirir e parti:lhar ativos
inteleduais. Reporta inevitavelmente ao uso pleno do conhecimento, direcionando-o

14

como diferencial estratégico competitivo de sucesso. Aumenta a geração de
informações que sejam úteis e significativas e promovam atividades,. enquanto
procura aumentar o aprendizado individual e grupal. Além disso, ela pode maximizar
o valor da base de conhecimento da organização em funções diversas e
localizações diferentes.
Essa ferramenta como diz Rigby {2000) mostra que as empresas de sucesso
não são um conjunto de produtos, mas sim de bases de conhecimento distintas.
Esse capital intelectual é a chave da vantagem competitiva da companhia com seus
clientes-alvo. A gestão do conhecimento procura acumular o capital humano que
criará competências essenciais exclusivas e produzirá resultados melhores.
Com o enfoque da gestão do conhecimento começa-se a rever a empresa,
suas estratégias, sua estrutura e sua cultura.
Isso se dá num ambiente competitivo, onde a rápida globalização da economia e as
melhorias nos meios de comunicações dão aos consumidores uma gama de opções
sem precedentes. Pressões sobre os preços não deixam margem para ineficiência.
O ciclo de desenvolvimento de novos produtos é cada vez mais curto. As empresas
precisam de qualidade, valor agregado, serviço, inovação, flexibilidade, agilidade e
velocidade de forma cada vez mais crítica. As empresas tendem a se diferenciar
pelo que elas sabem e pela forma como conseguem usar esse conhecimento.
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5- Capital Intelectual: Principal Fonte de Intangíveis nas Empresas

e um Diferencial Competitivo em Relação aos Concorrentes :
O termo capital intelectual teve sua origem na propriedade intelectual; os
componentes de conhecimentos de uma empresa,

reunidos e legalmente

protegidos. É um conjunto de benefícios intangíveis que agregam valor às empresas.
Segundo Brooking, apud Antunes & Martins (2002), o capital intelectual pode ser
dividido em quatro categorias:

•!• Ativos de Mercado : potencial que a empresa possui em decorrência dos
intangíveis que estão relacionados ao mercado, tais como: marca, clientes,
lealdade dos clientes, negócios recorrentes, negócios em andamento
(backlog), canais de distribuição, franquias etc.

•!• Ativos Humanos : compreendem os benefícios 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 às organizações benefícios tais como: knowhow, segredos industriais, copyright, patentes, designs etc.

<•

Ativos de Infra-Estrutura : compreendem as tecnologias, as metodologias e
os processos empregados, como cultura, sistema de informação, métodos
gerenciais, aceitação de risco, banco de dados de clientes etc.

Os fatores que geram o capital Intelectual de acordo com Brooking apud Antunes

& Martins (2002), são:
- conhecimento, pelo funcionário, de sua importância para os objetivos da empresa;
- funcionário tratado como ativo raro;
- alocar a pessoa certa na função certa considerando suas habilidades;
- oportunizar o desenvolvimento profissional e pessoal;
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- identificação do know-how gerado pela P & D;
- avaliar o retorno sobre o investimento em P & O;
- definir uma estratégia proativa para tratar a propriedade intelectual;
- mensurar o valor de marcas;
- avaliar investimentos em canais de distribuição;
- avaliar a sinergia resultante de treinamento e os objetivos corporativos;
- prover infra-estrutura e adequado ambiente de trabalho;
- valorizar a opinião dos funcionários;
- oportunizar a participação dos funcionários na definição dos objetivos da empresa;
- estimular os funcionários para a inovação.
Fica, assim, clara a importância do Capital Intelectual para o desenvolvimento
das empresas, além de representar diferencial competitivo em relação aos
concorrentes.
A era atual, como diz Sá (2002) exige a capitalização de intelectos (no
sentido de investimentos maiores em qualidade da inteligência agente sobre os
capitais) na busca da eficácia comum dos mais importantes valores das células
sociais e de aumento do valor efetivo da própria riqueza.
O capital intelectual pode ser dividido em três grandes capitais. O capital
humano, o capital estrutural e o capital do cliente.
Todos são intangíveis, mas descrevem coisas tangíveis para os executivos. É
o intercâmbio entre eles que cria o Capital Intelectual.
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5"''1 ·- Capital Humano - A Mina na Empresa :

Fonte: Cinca (2002)

As pessoas geram capital para a empresa através de sua competência, sua
atitude e sua capacidade para inovar. As competências incluem as habilidade e a
educação e a atitude se refere às condutas. Porém é finalmente a capacidade de
inovar, a que pode' gerar mais vator para uma companhia. Tudo isto constitui o que
chamamos de capital humano.
Constitui o capital humano o conhecimento acumulado, a habilidade e
experiências dos funcionários para realizar as tarefas do dia-a-dia, os valores, a
cultura, a filosofia da empresa, e diversos ativos intangíveis, ou seja, as pessoas que
são os ativos humanos da empresa. A principal estratégia da empresa será de atrair,
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reter, desenvolver e aproveitar o máximo os talentos humanos, que será cada vez
rr.ais, a principal vantagem competitiva.
Para entender melhor o capital humano é preciso entender as habilidades que
determinam qualquer tarefa, processo ou negócio, relacionadas abaixo:

•!• Habilidade do tipo commodity: são as habilidades adquiridas, costumam
não serem específicas de uma empresa e podem ter o mesmo valor para
qualquer organização. É por exemplo, a habilidade de atender ao telefone.

•!• Habilidades alavancadas: o conhecimento pode ser mais valioso para uma
determinada empresa do que para outra. São especificas a um setor e não a
uma empresa. Os programadores, por exemplo, da Andersen Consulting
podem alavancar essa habilidade enquanto os do Bank of America só
agregam valores aos seus funcionários.

•!• Habilidades proprietárias: são os talentos específicos à empresa, em torno
dos quais uma organização constrói seu negócio. Pode ser codificada em
forma de patentes, direitos autorais, expertise. O Ritz-Carlton é o especialista
em administração hoteleira.
A gestão do capital humano passa pelo levantamento do potencial humano, pela
identificação das potencialidades estratégicas a desenvolver e pela capacitação
necessária.
O capital humano, portanto, configurando-se como um grande referencial de
sucesso no meio empresarial, é o que vai determinar o futuro da companhia. Sem
um gerenciamento adequado deste requisito, nenhuma empresa terá sucesso com
suas metas e objetivos e, conseqüentemente, não alcançará os resultados
esperados. Muito menos poderá pretender manter-se competitiva no mercado.

5.2 - Capital Estrutural :

Compreende os ativos intangíveis relacionados com a estrutura e os
processos de funcionamento interno e externo da organização que apóiam o capital
humano, ou, tudo o que permanece na empresa quando os empregados vão para
casa.
Edvinsson (1997) propõe a seguinte divisão para o capital estrutural:
•:• Capital organizacional abrange o investimento da empresa em sistemas,

instrumentos e filosofia operacional que agilizam o fluxo de conhecimento
pela organização, bem como em direção às áreas externas, como aquelas
voltadas para os canais de suprimento e distribuição.
•:• Capital de inovação refere-se à capacidade de renovação e aos resultados

da inovação sob a forma de direitos comerciais amparados por lei,
propriedade intelectual e outros ativos e talentos intangíveis utilizados para
criar e colocar rapidamente no mercado de novos produtos e serviços.
•:• Capital de processos é constituído por aqueles processos, técnicas (como o

ISO 9000) e programas direcionados aos empregados, que aumentam a
ampriam a eficiência da produção ou a prestação de serviços. É o tipo de
conhecimento prático empregado na criação contínua de valor.
Para gerenciar o capital estrutural, é preciso uma rápida distribuição do
conhecimento, o aumento do conhecimento coletivo menor tempos de espera e
profissionais mais produtivos. A função da gerência da empresa é utilizar
corretamente o capital estrutural, para que o mesmo aumente o valor para os
acionistas.
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5.3 - Capital do Cliente :

É definido como o valor de sua franquia, seus relacionamentos contínuos com
pessoas e organizações para as quais vende.

Para Sveby ( 1998), a escolha da empresa do conhecimento no que diz
respeito a clientes, portanto, tem um significado estratégico vital porque o tipo de
cliente com os quais uma empresa do conhecimento trabalha determinada tanto a
qualidade quanto a quantidade de suas receitas intangíveis do conhecimento.
Existem três tipos de clientes, segundo o mesmo autor.

•!• os que melhoram a imagem, no qual suas referências e seus depoimentos
são muitos valiosos;

•!• os clientes que melhoram a organização, esses exigem soluções de ponta,
melhorando a estrutura interna da empresa; e

•!• os clientes que aumentam a competência, que contribuem com projetos
que desafiam a competência dos funcionários, fazendo que os funcionários
aprendam com eles.
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6 - Avaliação do capital intelectual :
Existe uma metodologia desenvolvida por Sveiby (1998) para avaliação dos
ativos intangíveis, que tem como objetivo criar um sistema de gerenciamento de
informações para os gestores da empresa, que precisam conhecê-la, acompanhar a
sua evolução e adotar medidas corretivas, quando necessárias.
As avaliações dos ativos intangíveis são feitas para atender as necessidades
de atendimento dos clientes, credores e acionistas ou para uso dos gestores da
empresa_
Para avaliar os ativos intangíveis, o processo é o seguinte: determinação da
finalidade: uso externo e/ou interno; a classificação dos funcionários dentro de uma
das três categorias de ativos intangíveis, que são: competência, estrutura interna e
estrutura externa; a formulação de uma estratégia para gestão do conhecimento;
informações que deverão enfatizar o fluxo, a mudança e os dados de controle;
comparação dos indicadores em relação aos anos anteriores; apresentação dos
indicadores num quadro denominado de Monitor de Ativos intangíveis.
As informações geradas pela Avaliação do Capital Intelectual são úteis para
os gestores, já que lhes possibilitam: sistematização das informações; identificação e
mensuração de indicadores financeiros e não financeiros; detalhamento da
competência dos profissionais, geradores de receitas da organização; proporciona
subsídios para tomada de decisões sobre pessoal, investimentos e clientes.

7 - Gestão do Capital Intelectual :

Segundo estudo do Financial and Management Acconting Committee
(Técnica Contable) apud Baum & Gonçalves (2001) os conceitos básicos relativos à
medida e gestão do capital intelectual estão relacionados a três aspectos:

Fonte.: Pontes (2001)
O crescimento é maior nas indústrias e nações voltadas à criação,
transformação e capitalização dos conhecimentos do que aquelas ligadas à
exploração e utilização dos recursos naturais em seus processos. O
conhecimento é um diferencial de competitividade.

•!• Contexto Contábil - a contabilidade tradicional não está habfütada a medir
aspectos da empresa quanto à capacidade de dirigentes e pessoal', o valor
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das informações, da capacidade tecnológica, potencial de mercado e
investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

•!• Contexto Empresarial - a visão na gestão da empresa, a partir da atual era
do conhecimento em relação à era industrial passa a ter o seguinte enfoque:

Aspectos

Visão da era industrial

Visão

na

era

do

conhecimento
Percepção
pessoal
Fluxo
produção
Benefícios

do Fator de produção e Conhecimento
geração de riquezas

custos
de Baseado

sobre Baseado sobre idéias

processos

si Tendência de baixa

Ftuxo

Tendência de alta peta
criatividade

Inversões
Base de poder

como

Posição hierárquica
de Hierárquica

informações

Nível de conhecimento
Redes

funcionais

e

operacionais

Fonte: Baum & Gonçalves (2001)

Para Stewart ( 1998) os ativos intelectuais de uma corporação, são geralmente
três ou quatro vezes mais valiosos que os tangíveis que constam nos livros e diz que
os passos para administrá-lo são:
- definir a importância do investimento intelectual para o desenvolvimento de novos

produtos;
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- avaliar a estratégia dos componentes 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 e repetir a operação ad infinitum.

Encontra-se em desvantagem em relação às demais, as empresas que ainda não se
deram conta do seu Capital Intelectual, pois não encontraram a importância do
mesmo dentro do seu patrimônio. O primeiro passo para o gerenciamento deste
capital é identificá-lo, para depois mensurá-lo.
Percebe-se então que o gerenciamento do capital intelectual é mais do que apenas
o gerenciamento de conhecimentos. Gerenciamento do capital intelectual para
Edvinsson (1997) é a alavancagem do capital humano e do capital estrutural em
conjunto. Trata-se de um efeito multiplicador entre capital humano e capital
estrutural. tsso posto, capital intelectual é uma função de gênero e de metas.
Padoveze {2000) apresenta as medidas como sugestão para o gerenciamento do
capital intelectual.

7.1. Indicadores para o capital humano :
Reputação dos empregados da companhia junto a 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.

7.1.1 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 de vida por vendas; número de computadores individuais, ligados ao banco de
dados; número de 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
(St); custo do Sl 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 de novos produtos por empregado;
número de equipes de projeto multifuncionais; proporção do lucro dos novos
produtos introduzidos; tendência do cido de vida dos produtos nos últimos cinco
anos; tempo médio para planejamento e desenvolvimento de produto; valor das
novas idéias {economias e ganhos em dinheiro).

7.1.2 Indicadores para a clientela e relacionamentos :
Participação no mercado; crescimento no volume de negócios; proporção das
vendas por fidelidade 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).

Desta forma, segundo Tinoco {1996), o valor gerado em decorrência do trabalho
humano, constitui-se em um ativo que precisa ser devidamente contabilizado,
mensurado, analisado e divulgado.
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Conclusão:

Com as mudanças econômicas, tecnológicas, políticas e sociais,. houve uma
profunda alteração da estrutura e valores da sociedade. Nessa nova era, o
conhecimento passou a ter uma importância fundamental em todas as atividades
econômicas, como seu principal ingrediente.
O probtema todo consiste em mensurar esse capital intelectual. A grande
questão é saber como identificar e disseminar o conhecimento gerado dentro da
empresa, promovendo a transformação de material intelectual bruto gerado pelos
ingredientes da organização em Capital Intelectual, e que garanta uma trajetória de
crescimento e desenvolvimento.
Sabe-se que existe a consciência da necessidade de continuar com estudos e
definições, a fim de tornar o Capital Intelectual uma ferramenta gerencial cada vez
mais eficiente,

ou mesmo uma demonstração como parte integrante das

Demonstrações Contábeis, pois os modelos tradicionais de Contabilidade, que
descreveu com tanto brilho as operações das empresas durante meio milênio, não
tem conseguido acompanhar a revolução que está ocorrendo no mundo dos
negócios.
Apesar das dificuldades encontradas na busca da mensuração desse grande
ativo que é o capital intelectual, a ciência contábil está procurando dar a sua
contribuição em mais uma tarefa árdua de avaliação de todos os elementos que
interagem sobre o patrimônio.
Todavia, não podemos deixar de reconhecer premente de mudanças e alguns
ajustes nos sistemas e práticas contábeis para que essa nova realidade seja
devidamente reconhecida e refletida nos registros contábeis. Na verdade, as
informações sobre o capital intelectual vêm a complementar e ampliar as
informações contábeis atuais.
A nova tendência de gestão do conhecimento nas empresas possui
características marcantes e poderosas, capazes de promover no ambiente interno
das empresas, nos mercados nos quais elas participam, e na sociedade na qual
interferem, cenários racionais de aproveitamento da força do trabalho, criando
oportunidades efetivas de desenvolvimento individual e corporativo.
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Em vista disso, é fundamental que a administração tenha alguns cuidados,
para que os funcionários considerados como Capital Intelectual do departamento
não mudem para outras áreas (ou empresas) e mesmo que permaneçam, não
percam a motivação para o constante aperfeiçoamento.
Stewart { 1998) diz que os ativos do conhecimento, assim como dinheiro ou
equipamentos, existe e só vale a pena cultivá-los no contexto da estratégia. Não se
pode definir e gerenciar os ativos intelectuais sem saber o que se está tentando
fazer com eles. Toda organização possui valiosos materiais intelectuais sob a forma
de ativos e recursos, perspectivas e capacidades táticas e explícitas, dados,
informação, conhecimento e talvez sabedoria. Entretanto, não se pode gerenciar o
capital intelectual - não é possível sequer encontrar suas formas mais sofl - sem
localizá-to em pontos estrategicamente importantes e onde a gerência realmente
seja importante.
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