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RESUMO 

A sociedade em geral passa por mementos de grandes transformag6es, exigindo a 
cada memento uma nova postura das organizag6es. 0 trabalho apresenta o capital 
intelectual com finalidade de fornecer conhecimento adequado aos gerentes das 
organizag6es. Com isto a valorizagao e a adogao de sistema para acompanhar a 
estrategia da empresa e medir seu desempenho, ressaltando a possibilidade de 
utilizagao do balanced scorecard como indicador do capital intelectual. Uma grande 
fonte de vantagem para a maioria das empresas e o capital humane e este tern se 
tornado urn recurso escasso e valioso para as organizag6es. Sao as pessoas que 
promovem as mudangas para manter a empresa em ritmo evolutivo. lsso significa 
que o sucesso da empresa ap6ia-se fundamental e insubstituivelmente na 
competencia, na capacidade inovadora e no desempenho positive da sua forga de 
trabalho. Buscamos que os resultados deste trabalho desperte urn maior interesse 
no gerenciamento do capital intelectual e em desenvolver ou utilizar sistemas para 
sua mensuragao. 

Palavras-chave: Capital lntelectual; Conhecimento; Valorizagao; Capital Humane; 

Mensuragao. 
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ABSTRACT 

Society in general is going through times of great changes, requiring each time a new 
posture of organizations. The paper presents the intellectual capital in order to 
provide adequate knowledge for managers of organizations. With this recovery and 
the adoption of system to monitor the company's strategy and measure its 
performance, highlighting the possibility of using the balanced scorecard as an 
indicator of intellectual capital. A great source of advantage for most companies is 
human capital and this has become a scarce and valuable resource for 
organizations. These are the people who promote the changes to keep the company 
rolling rhythm. This means that the company's success rests on fundamental and 
irreplaceable expertise, the capacity for innovation and the positive performance of its 
workforce. We seek the results of this work will spur more interest in the 
management of intellectual capital and to develop or use systems for its 
measurement. 

Keywords: Intellectual Capital, Knowledge, recovery, Human Capital; measurement. 
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1 INTRODU<;AO 

0 processo de criagao de valor dentro das empresas deu aos elementos 

intangfveis crescenta importancia nas discuss6es academicas. Neste sentido, e 
importante que os administradores identifiquem e gerenciem estes elementos, que 

sao agrupados sob o conceito de Capital lntelectual (CI) da organizagao. 

Segundo Pacheco (2005, p.21 ), como os administradores sabem, a 

mensuragao e o controle sao indispensaveis para uma boa avaliagao e 

gerenciamento dos ativos das empresas, e estes estavam sendo feitos de modo 

parcial e focados apenas nos ativos tangfveis. 

0 mercado automotive no Brasil estacada vez mais competitive, o que torna 

a satisfagao do cliente o maior vendedor e o motivo para que as empresas 

automobilfsticas nao deixem de ter a preferencia nacional e a hegemonia do 

mercado por nao reverem seus conceitos. 

E neste cenario que o conceito de Capital lntelectual compreende forma de 

as empresas conquistarem posig6es privilegiadas no mercado em que atuam. 

0 ramo de concessionaria foi selecionado para esta pesquisa devido a 
importancia em identificar e aplicar formas especfficas de gestao, considerando que 

as pessoas sao o principal capital organizacional e que, no atendimento ao cliente, 

aprimorar a administragao do recurso humano e crucial, e que demanda pessoal de 

linha de frente adequadamente qualificado, capacitado e motivado. 

1 .2 PROBLEMA 

Especialistas afirmam que utilizar e influenciar o Capital Humano 

proporciona resultados positives, e que muitos administradores reconhecem que 

reduzem os custos, e garantem que o valor ganho com a utilizagao do Capital 

Humano compensa o investimento. Definir o capital humano envolve o conhecimento 

e as habilidades profissionais capazes de otimizar os trabalhos e contribuir com a 

vantagem competitiva da empresa. 

Portanto, a pergunta central deste trabalho se ap6ia na necessidade de 

compreender a valorizagao da organizagao por meio da gestao de seus ativos 
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intangfveis cuja questao principal e: Qual a percepc;ao dos gestores em relac;ao a 
identificac;ao do Capitallntelectual nas concessionarias? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral desta pesquisa e analisar a estrutura do Capital lntelectual 

realizando urn levantamento sobre a visao dos gestores em relagao aos elementos 

intangfveis. 

1.3.2 Objetivos Especfficos 

Este trabalho tern como objetivos especfficos contribuir com pesquisadores 

do Capitallntelectual, sejam academicos ou praticos, beneficiando a consistencia da 

teoria e a pratica dos empresarios. 

Como forma de alcangar os objetivos esta pesquisa sera desenvolvida com 

apoio das seguintes definig6es: 

• Descrever a estrutura do Capital lntelectual na empresa. 

• Evidenciar o conhecimento dos gestores sobre o Capital 

lntelectual. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A relevancia do trabalho e justificada pela abordagem do Cl como 

amplificador da valorizagao da empresa do ponto de vista dos clientes e dos 

investidores. Portanto, conhecer as caracterfsticas de sua estrutura possibilita uma 

oportunidade de incremento organizacional, e contribuig6es no processo de 

gerencia. 
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1.5 METODOLOGIA 

0 presents estudo sera uma pesquisa, que nos dizeres de Andrade (2003, 

p.124), cementa que: 

"A finalidade da pesquisa par razoes de ordem pratica, visa as aplicac;oes com 

objetivo de atender as exigemcias da vida moderna e neste caso na busca de 

soluc;oes para problemas concretos que e denominado de pesquisa aplicada". 

Este estudo tern como metoda uma pesquisa explorat6ria-descritiva, pois 

proporcionara maiores informag6es sabre o tema, os fates serao observados, 

registrados, analisados atraves da coleta de dados atraves do questionario 

fundamentado pela revisao te6rica deste estudo, sendo um meio eficiente para 

obtengao de informag6es, conhecimento ou opini6es sabre o assunto. 

As empresas escolhidas sao concessionarias instaladas em Curitiba - PR, o 

questionario sera aplicado junto ao gerente de cada unidade. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 CONCEITO DE CAPITAL INTELECTUAL 

0 termo capital intelectual teve sua origem na propriedade intelectual; os 

componentes de conhecimentos de uma empresa, reunidos e legalmente 

protegidos. E urn conjunto de beneffcios intangfveis que agregam valor as empresas. 

Para Chiavenato (1999, p. 419), o capital intelectual e a soma de tudo o que 

voce sabe. Em termos organizacionais e algo que entra e sai pelas suas portas 

todos os dias, ou seja, sao os conhecimentos que as pessoas trazem em suas 

mentes - sobre produtos, servigos, clientes, processes, tecnicas etc. Este e o capital 

intelectual: algo que nao se ve, que nao e ffsico nem ocupa Iugar, nao e 

contabilizado pelas tradicionais partidas dobradas nem equacionada em numeros 

quantificaveis, mas que esta transformando rapidamente o mundo dos neg6cios. lsto 

significa que ter as pessoas certas e saber aplica-las, mante-las, remunera-las, 

desenvolve-las e monitora-las e vital para as organizag6es de hoje e de amanha. 

Segundo Brooking, apud Antunes & Martins (2002), o capital intelectual 

pode ser dividido em quatro categorias: 

a) Ativos de Mercado: potencial que a empresa possui em 

decorrencia dos intangfveis que estao relacionados ao mercado, tais 

como: marca, clientes, lealdade dos clientes, neg6cios recorrentes, 

neg6cios em andamento (backlog), canais de distribuigao, franquias 

etc; 

b) Ativos Humanos: compreendem os beneffcios que o indivfduo 

pode proporcionar para as organizag5es por meio da sua expertise, 

criatividade, conhecimento, habilidade para resolver problemas, tudo 

visto de forma coletiva e dinamica; 

c) Ativos de Propriedade lntelectual: incluem os ativos que 

necessitam de protegao legal para proporcionar as organizag6es 

beneffcios tais como: know-how, segredos industriais, copyright, 

patentes, designs, etc; 
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d) Ativos de lnfra-Estrutura: compreendem as tecnologias, as 

metodologias e os processes empregados, como cultura, sistema de 

informagao, metodos gerenciais, aceitagao de risco, banco de dados 

de clientes etc. 

Os fatores que geram o capital lntelectual de acordo com Brooking apud 

Antunes & Martins (2002), sao: 

• Conhecimento, pelo funciomirio, de sua importancia para os 

objetivos da empresa; 

• Funciomirio tratado como ativo raro; 

• Alocar a pessoa certa na fungao certa considerando suas 

habilidades; 

• Oportunizar o desenvolvimento profissional e pessoal; 

• ldentificagao do know-how gerado pela P & D; 

• Avaliar o retorno sobre o investimento em P & D; 

• Definir uma estrategia pr6-ativa para tratar a propriedade 

intelectual; 

• Mensurar o valor de marcas; 

• Avaliar investimentos em canais de distribuigao; 

• Avaliar a sinergia resultante de treinamento e os objetivos 

corporativos; 

• Prover infra-estrutura e adequado ambiente de trabalho; 

• Valorizar a opiniao dos funciomirios; 

• Oportunizar a participagao dos funcionarios na definigao dos 

objetivos da empresa; 

• Estimular os funcionarios para a inovagao. 

Fica, assim, clara a importancia do Capital lntelectual para o 

desenvolvimento das empresas, alem de representar diferencial competitive em 

relagao aos concorrentes. A era atual, como diz Sa (2002) exige a capitalizagao de 

intelectos (no sentido de investimentos maiores em qualidade da inteligencia agente 
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sobre os capitais) na busca da eficckia comum dos mais importantes valores das 

celulas sociais e de aumento do valor efetivo da propria riqueza. 

0 capital intelectual pode ser dividido em tres grandes capitais. 0 capital 

humane, o capital estrutural e o capital do cliente. Todos sao intangfveis, mas 

descrevem coisas tangfveis para os executives. E o intercambio entre eles que cria o 

Capitallntelectual. 

2.1.1 Avaliagao do Capital lntelectual 

Existe uma metodologia desenvolvida por Sveiby (1998) para avaliagao dos 

ativos intangfveis, que tern como objetivo criar um sistema de gerenciamento de 

informag6es para os gestores da empresa, que precisam conhece-la, acompanhar a 

sua evolugao e adotar medidas corretivas, quando necessarias. 

As avaliag6es dos ativos intangfveis sao feitas para atender as necessidades 

de atendimento dos clientes, credores e acionistas ou para uso dos gestores da 

empresa. 

Para avaliar os ativos intangfveis, o processo eo seguinte: determinagao da 

finalidade: uso externo e I ou interne; a classificagao dos funcionarios dentro de uma 

das tres categorias de ativos intangfveis, que sao: competencia, estrutura interna e 

estrutura externa; a formulagao de uma estrategia para gestae do conhecimento; 

informag6es que deverao enfatizar o fluxo, a mudanga e os dados de controle; 

comparagao dos indicadores em relagao aos anos anteriores; apresentagao dos 

indicadores num quadro denominado de Monitor de Ativos intangfveis. As 

informag6es geradas pela Avaliagao do Capital lntelectual sao uteis para os 

gestores, ja que lhes possibilitam: sistematizagao das informag6es; identificagao e 

mensuragao de indicadores financeiros e nao financeiros; detalhamento da 

competencia dos profissionais, geradores de receitas da organizagao; proporciona 

subsfdios para tomada de decis6es sobre pessoal, investimentos e clientes. 

2.1.2 Gestae do Capital lntelectual 

A gestae do capital intelectual baseia - se nos conceitos basicos que estao 

relacionados a tres aspectos: 
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a) Contexte economico - o crescimento e maior nas industrias e 

nac;oes voltadas a criac;ao, transformac;ao e capitalizac;ao dos 

conhecimentos do que aquelas ligadas a explorac;ao e utilizac;ao dos 

recursos naturais em seus processes. 0 conhecimento e urn 

diferencial de competitividade; 

b) Contexte Contabil - a contabilidade tradicional nao esta 

habilitada a medir aspectos da empresa quanto a capacidade de 

dirigentes e pessoal, o valor das informac;oes, da capacidade 

tecnol6gica, potencial de mercado e investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento; 

c) Contexte Empresarial- a visao na gestao da empresa, a partir 

da atual era do conhecimento em relac;ao a era industrial passa a ter 

o enfoque na visao da era do conhecimento (PONTES, 2001 ). 

Para Stewart (1998) os ativos intelectuais de uma corporac;ao, sao 

geralmente tres ou quatro vezes mais valiosos que os tangfveis que constam nos 

livros e diz que os passos para administra-lo sao: 

• Definir a importancia do investimento intelectual para o 

desenvolvimento de novos produtos; 

• Avaliar a estrategia dos componentes e o ativo do 

conhecimento; 

• Classificar o seu portfolio: o que voce tern, o que voce usa, onde 

eles estao alocados; 

• Analisar e avaliar o valor do portfolio: quanto eles custam, o que 

pode ser feito para maximizar o valor deles, se deve mante-los, 

vende-los ou abandona-los; 

• lnvestir baseado no que se apreendeu nos passos anteriores, 

identificar espac;os que devem ser preenchidos para explorar 

conhecimento, defender-se da concorrencia, direcionar a ac;ao da 

empresa ou avanc;ar na tecnologia; e 
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• Reunir o seu novo portfolio de conhecimento e repetir a 

operac;ao ad infinitum. 

Encontra-se em desvantagem em relac;ao as demais, as empresas que 

ainda nao se deram conta do seu Capital lntelectual, pois nao encontraram a 

importancia do mesmo dentro do seu patrimonio. 0 primeiro passo para o 

gerenciamento deste capital e identifica-lo, para depois mensura-lo. Percebe-se 

entao que o gerenciamento do capital intelectual e mais do que apenas o 

gerenciamento de conhecimentos. Gerenciamento do capital intelectual para 

Edvinsson (1997) e a alavancagem do capital humane e do capital estrutural em 

conjunto. Trata-se de urn efeito multiplicador entre capital humane e capital 

estrutural. No qual o capital intelectual e uma func;ao de genera e de metas. 

Padoveze (2000) apresenta as medidas como sugestao para o 

gerenciamento do capital intelectual: 

a) lndicadores para o capital humano - reputac;ao dos 

empregados da companhia junto a empresa de colocac;ao de 

empregados; anos de experiencia na profissao; taxa de empregados 

com menos do que dois anos de experiencia; satisfac;ao dos 

empregados; proporc;ao dos empregados, dando novas ideias e 

sugest6es e proporc;ao implementada; valor adicionado por 

empregado; valor adicionado por unidade monetaria de salario; 

b) lndicadores para o capital estrutural - numero de patentes; 

percentual de despesas de P&D (pesquisa e desenvolvimento) sobre 

as vendas lfquidas; custo de manutenc;ao de patentes; custo de 

projeto do ciclo de vida por vendas; numero de computadores 

individuais, ligados ao banco de dados; numero de vezes que o 

banco de dados e consultado; atualizac;ao do banco de dados; 

contribuic;ao ao banco de dados; volume de uso do sistema de 

informac;ao (SI); custo do Sl por vendas; lucro por custo do Sl; 

satisfac;ao com o servic;o do Sl; taxa de implementac;ao de novas 

ideias pelo total de novas ideias geradas; numero de introduc;ao de 

novos produtos; introduc;ao de novos produtos por empregado; 

numero de equipes de projeto multifuncionais; proporc;ao do lucro 
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dos novos produtos introduzidos; tendencia do ciclo de vida dos 

produtos nos ultimos cinco anos; tempo medio para planejamento e 

desenvolvimento de produto; valor das novas ideias (economias e 

ganhos em dinheiro); 

c) lndicadores para a clientela e relacionamentos- participagao 

no mercado; crescimento no volume de neg6cios; proporgao das 

vendas por repetitividade dos clientes; lealdade a marca; satisfagao 

dos clientes; reclamagao dos clientes; rentabilidade dos produtos 

como uma proporgao das vendas; numero de aliangas cliente I 

fornecedores e seu valor; proporgao dos neg6cios dos clientes ( ou 

fornecedores) que os produtos e servigos da empresa representam 

(em valor). 

Desta forma, segundo Tinoco (1996), o valor gerado em decorrencia do 

trabalho humano, constitui-se em urn ativo que precisa ser devidamente 

contabilizado, mensurado, analisado e divulgado. Com as mudangas economicas, 

tecnol6gicas, polfticas e sociais, houve uma profunda alteragao da estrutura e 

valores da sociedade. Nessa nova era, o conhecimento passou a ter uma 

importancia fundamental em todas as atividades economicas. 

0 problema todo consiste em mensurar esse capital intelectual. A grande 

questao e saber como identificar e disseminar o conhecimento gerado dentro da 

empresa, promovendo a transformagao de material intelectual bruto gerado pelos 

ingredientes da organizagao em Capital lntelectual, e que garanta uma trajet6ria de 

crescimento e desenvolvimento. 

Sabe-se que existe a consciencia da necessidade de continuar com estudos 

e definigoes, a fim de tornar o Capital lntelectual uma ferramenta gerencial cada vez 

mais eficiente, ou mesmo uma demonstragao como parte integrante das 

Demonstragoes Contabeis, pois os modelos tradicionais de Contabilidade, que 

descreveu com tanto brilho as operagoes das empresas durante meio milenio, nao 

tern conseguido acompanhar a revolugao que esta ocorrendo no mundo dos 

neg6cios. 

Apesar das dificuldades encontradas na busca da mensuragao desse grande 

ativo que e o capital intelectual, a ciencia contabil esta procurando dar a sua 

contribuigao em mais uma tarefa ardua de avaliagao de todos os elementos que 

interagem sobre o patrimonio. 



20 

Todavia, nao podemos deixar de reconhecer premente de mudangas e 

alguns ajustes nos sistemas e pniticas contabeis para que essa nova realidade seja 

devidamente reconhecida e refletida nos registros contabeis. Na verdade, as 

informag6es sobre o capital intelectual vem a complementar e ampliar as 

informag6es contabeis atuais. 

A nova tendencia de gestae do conhecimento nas empresas possui 

caracterfsticas marcantes e poderosas, capazes de promover no ambiente interne 

das empresas, nos mercados nos quais elas participam, e na sociedade na qual 

interferem, cenarios racionais de aproveitamento da forga do trabalho, criando 

oportunidades efetivas de desenvolvimento individual e corporative. 

Em vista disso, e fundamental que a administragao tenha alguns cuidados, 

para que os funcionarios considerados como Capital lntelectual do departamento 

nao mudem para outras areas (ou empresas) e mesmo que permanegam, nao 

percam a motivagao para o constante aperfeigoamento. 

Stewart (1998) diz que os ativos do conhecimento, assim como dinheiro ou 

equipamentos, existem e s6 vale a pena cultiva-los no contexte da estrategia. Nao 

se pode definir e gerenciar os ativos intelectuais sem saber o que se esta tentando 

fazer com eles. Toda organizagao possui valiosos materiais intelectuais sob a forma 

de ativos e recursos, perspectivas e capacidades taticas e explfcitas, dados, 

informagao, conhecimento e talvez sabedoria. Entretanto, nao se pode gerenciar o 

capital intelectual - nao e possfvel sequer encontrar suas formas mais soft - sem 

localiza-lo em pontes estrategicamente importantes e onde a gerencia realmente 

seja importante. 

2.1.3 Capital lntelectual e Vantagem Competitiva 

Para Chiavenato (1999, pg.17), A empresa deve desenvolver uma cultura 

que coloque a pessoa como fator crftico de sucesso. A principal missao de seus 

dirigentes sera desenvolver o potencial humane, seus conhecimentos, suas 

habilidades, com autodisciplina decorrente da autonomia e da responsabilidade. A 

realizagao da metas e estrategias da empresa devera ser cada vez mais dependente 

da expansao do conhecimento dos funcionarios e de sua capacidade de atuar como 

empreendedores dentro da propria empresa (entrepreneurship). 
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Valorizar o capital humano e fundamental para a competitividade 

empresarial. Pois os recursos humanos sao os principais responsaveis pelo 

desempenho das empresas e constituem vantagens competitivas num mercado 

cada vez mais exigente. Com a globalizac;ao, o avanc;o tecnol6gico, as empresas 

estao investindo em capital humano, com o objetivo de ter retorno mais rapido. 

Para Edvinsson e Malone (1998), a criac;ao do valor de mercado atualmente 

nao esta relacionada aos fatores classicos de produc;ao. 0 capital em forma de 

imobilizado e o trabalho na velha concepc;ao de mao-de-obra, cedeu o Iugar a 

fatores que, na falta de melhor expressao, designamos por intangfveis. Os ativos 

intelectuais tornaram-se os elementos mais importante no mundo dos neg6cios. 

Bateson apud Raupp (2001 ): 

Dizia que existem cinco tipos de criaturas no mundo. Primeiro os que somente 
sao. Segundo as que sao e vivem. Terceiro os que sao, vivem e se movem. 
Quarto os que sao, vivem, se movem e pensam. E, finalmente, aquelas que mais 
nos interessam: as que sao, vivem, movem-se, pensam e pensam como pensam. 
Portanto, neste novo milenio, vao valer, acima de tudo, a agregagao de valor e a 
geragao de riqueza contidas nos cerebros das pessoas. 

Como urn bern humano, o Capital lntelectual nas empresas, apresenta-nos 

urn paradoxa. Se o pessoal constitui uma vantagem competitiva principal, como o e, 

tem-se que investir nele desenvolve-lo e ceder-lhe espac;o para seus talentos. 

Quanta mais fizermos isso, contudo, mais enriqueceremos seus passaportes e 

aumentaremos sua mobilidade potencial. 

0 tangfvel esta cedendo Iugar ao intangfvel. Para perceber essa tendencia, 

e util analisar exemplos recentes de mercado, buscando entender como esta a 

relac;ao entre o valor real da empresa (sua capacidade de gerar riquezas) e o 

patrim6nio lfquido que esta contabilizando no seu balanc;o patrimonial. Podemos 

perceber esta tendencia tambem atraves da figura seguinte, que segundo Edvinsson 

e Malone (1998), representa a evoluc;ao do Capitallntelectual: 



Figura 1: A Evolu9ao do Capital lntelectual. 

Foco na Renova~ao 
& Desenvolvi men to 

Fonte: Edvinsson e Malone. Capitallntelectual. Makron Books. Sao Paulo-SP. 
1998. (http://www.strategia.srv.br/images/capital_evolucao.gif) 

2.2 CAPITAL HUMANO 
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Segundo Lyn (2000, p.2, apud PACHEC0,2005), o capital humano e 

representado como Know-how, capacidades, habilidades e especifica96es dos 

recursos humanos de uma organiza9ao, trata-se de urn dos ativos crfticos no grupo 

de capital intelectual, ja que o gerenciamento do capital humano frequentemente cria 

e sustenta a riqueza de uma organiza9ao; em outras palavras, o capital humano 

pode ser vista como o conjunto de habilidades e conhecimento dos indivfduos dentro 

de uma organiza9ao. 

Sendo assim, e atraves de sua competencia, sua atitude e sua capacidade 

para inovar que as pessoas geram capital para a empresa. As competencias incluem 

as habilidade e a educa9ao e a atitude se refere as condutas. Porem e finalmente a 

capacidade de inovar, a que pode gerar mais valor para uma companhia. 

Constitui o capital humano o conhecimento acumulado, a habilidade e 

experiencias dos funcionarios para realizar as tarefas do dia-a-dia, os valores, a 

cultura, a filosofia da empresa, e diversos ativos intangfveis, ou seja, as pessoas que 

sao os ativos humanos da empresa. A principal estrategia da empresa sera de atrair, 
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reter, desenvolver e aproveitar o maximo os talentos humanos, que sera cada vez 

mais, a principal vantagem competitiva. 

Segundo Antunes (2000, p.83), como o Ativo Humane ou Capital Humane 

compreende os beneffcios que o individuo pode propiciar para as organiza<;6es, e 

natural que hoje em dia as empresas dediquem maiores esfor<;os para identificar 

aquelas pessoas que poderao otimizar em rela<;ao de causae efeito. Quanta melhor 

o capital humano/ativo humane de uma organiza<;ao, melhores resultados ela 

alcan<;ara no Capital lntelectual. 

A gestae do capital humane passa pelo levantamento do potencial humane, 

pela identifica<;ao das potencialidades estrategicas a desenvolver e pela capacita<;ao 

necessaria. 0 capital humane, portanto, configurando-se como urn grande 

referencial de sucesso no meio empresarial, e o que vai determinar o futuro da 

companhia. Sem urn gerenciamento adequado deste requisite, nenhuma empresa 

tera sucesso com suas metas e objetivos e, conseqOentemente, nao alcan<;ara os 

resultados esperados. Muito menos podera pretender manter-se competitiva no 

mercado. 

2.3 CAPITAL ESTRUTURAL 

Compreende os ativos intangfveis relacionados com a estrutura e os 

processes de funcionamento interne e externo da organiza<;ao que ap6iam o capital 

humane, ou, tudo o que permanece na empresa quando os empregados vao para 

casa. 

Edvinsson (1997) prop6e a seguinte divisao para o capital estrutural: 

a) Capital organizacional abrange o investimento da empresa em 

sistemas, instrumentos e filosofia operacional que agilizam o fluxo de 

conhecimento pela organiza<;ao, bern como em dire<;ao as areas 

externas, como aquelas voltadas para os canais de suprimento e 

distribui<;ao; 

b) Capital de inovat;iio refere-se a capacidade de renova<;ao e 

aos resultados da inova<;ao sob a forma de direitos comerciais 

amparados por lei, propriedade intelectual e outros ativos e talentos 
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intangfveis utilizados para criar e colocar rapidamente no mercado 

de novas produtos e servigos; 

c) Capital de processos e constitufdo por aqueles processes, 

tecnicas (como o ISO 9000) e programas direcionados aos 

empregados, que aumentam e ampliam a eficiencia da produgao ou 

a prestagao de servigos. E o tipo de conhecimento pnitico 

empregado na criagao continua de valor. 

Segundo Pacheco (2005, p.55), o capital organizacional (estrutural), e a 

espinha dorsal da propria empresa, que envolve sua capacidade organizacional, 

incluindo seu planejamento administrative e sistemas de controle, processes, redes 

funcionais, polfticas e ate mesmo sua cultura, ou seja, tudo o que auxilia uma 

empresa a gerar valor. 

Para gerenciar o capital estrutural, e preciso uma rapida distribuigao do 

conhecimento, o aumento do conhecimento coletivo menor tempo de espera e 

profissionais mais produtivos. A fungao da gerencia da empresa e utilizar 

corretamente o capital estrutural, para que o mesmo aumente o valor para os 

acionistas. 

2.4 0 CONHECIMENTO 

0 conhecimento conforme Padoveze (2000) e gerado e operacionalizado 

pelo ser humano, acumulado e administrado pela sociedade para satisfagao de suas 

necessidades. As empresas e demais instituig6es, que sao sociedade de pessoas 

com objetivos bern definidos, fazem o papel de reunir e operacionalizar 

especialidades de conhecimento e com isso conseguem maior eficiencia e eficacia 

na gestao do conhecimento, para atender seus objetivos e cumprir suas miss6es. 

0 conhecimento sempre desempenhou importante papel nas grandes 

transformag6es sociais. Na primeira fase da Revolugao Industrial, Paiva (1999) 

coloca que foram aplicados as ferramentas, processes e produtos; na segunda fase 

- revolugao da Produtividade -, passou a ser aplicado ao trabalho. Atualmente, o 

conhecimento esta sendo aplicado ao proprio conhecimento; e a Revolugao 
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Gerencial, segundo Drucker (1996). Portanto, com a Era da lnformagao, passou a 

ser o elemento essencial para o sucesso da organizagao. 

Atualmente, as empresas tern feito grande uso da tecnologia da informagao 

como instrumento gerencial. Estas informag6es sao utilizadas para repor estoques, 

abastecer depositos e outros ativos ffsicos, economizando tempo e como dinheiro. 

Administrar o conhecimento como faturas, mensagens, patentes, processes, 

habilidade dos funcionarios, conhecimento dos clientes, fazendo uso intensive de 

maquinas, computadores, para tal, determina o sucesso ou fracasso da empresa nos 

tempos de hoje. 

Toffler (1980) diz que, no momenta atual, que e identificado pela Terceira 

Onda, e a Era do Conhecimento, onde se permite uma grande descentralizagao de 

tarefas. Esta fase e caracterizada pelo poder do cerebra, na qual a informagao 

assume o papel de principal recurso economico. 

Hoje, com a sociedade do conhecimento, nos tres fatores tradicionais de 

produgao (recursos naturais, mao-de-obra e capital), acrescenta-se o conhecimento 

e a inteligencia das pessoas, agregando valor aos produtos e servigos. Como 

argumenta Drucker (1996), o conhecimento passou a ser o recurso, ao inves de urn 

recurso. 

Todavia, segundo Paiva (1999) o conhecimento passou a representar um 

importante diferencial competitive, para as empresas que sabem adquiri-lo, mante-lo 

e utiliza-lo de forma eficiente e eficaz. Esse conhecimento passou a gerar o Capital 

lntelectual que, as vezes, e bern mais importante que o Capital Economico. 

Para Chiavenato (1999, p.33) 0 capital financeiro deixou de ser o recurso 

mais importante, cedendo Iugar ao conhecimento. Mais importante do que o dinheiro 

e o conhecimento sobre como usa-lo e como aplica-lo rentalvelmente. Nestas 

circunstancias, os fatores tradicionais de produgao - terra, mao-de-obra e capital -

produzem retornos cada vez menores. E a vez do conhecimento, do capital humano 

e do capital intelectual. 0 conhecimento torna-se basico e o desafio maior passa a 

sera produtividade do conhecimento. 
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2.4.1 0 Conhecimento como Gerador de Riqueza das Organiza96es 

0 conhecimento, material intelectual bruto, transforma-se em capital 

intelectual, a partir do memento que passa a agregar valor aos produtos e servi9os. 

E esse capital e, em alguns casos, mais valioso do que o proprio capital econ6mico. 

Segundo Chiavenato (1999, pag 33), estamos vivendo em plena Era da 

lnforma9ao, em que o recurso organizacional mais importante - o capital financeiro

esta cedendo o p6dio para o outro recurso imprescindfvel- o capital intelectual. E o 

conhecimento e sua adequada aplica9ao que permitem captar a informa9ao 

disponfvel para todos e transforma-la rapidamente em oportunidade de novos 

produtos ou servi9os, antes que os concorrentes consigam faze-lo. 

0 conhecimento e a base principal de valoriza9ao nas organiza96es de hoje. 

Entao o que podera dar de errado em uma estrategia orientada para o 

conhecimento. Um dos principais problemas para aqueles que desejam adota-la e o 

famoso fantasma da era industrial, que ainda assombra o mundo empresarial. A era 

industrial ainda ve as pessoas como custos e nao como receitas. Mas como 

utilizamos, desenvolvemos, e estruturaremos continuamente o conhecimento dentro 

das organiza96es. 

0 novo milenio estara desafiando todas as organiza96es a mostrarem suas 

competencias. As tarefas diarias exigem um alto grau de conhecimento e 

inteligencia, no qual nos impedem de ter relacionamentos estreitos, os sistemas tem 

que ser cada vez mais abertos, igualitarios e honestos. Os empregados tem que 

pensar conjuntamente para, em conjunto, explorar as oportunidades, os servi9os e 

resolver os problemas. Porque a organiza9ao diz respeito a forma como 

estruturarmos os nossos relacionamentos, adequando a nova realidade, devido 

mudan9as das nossas ideias sobre metodos e os padr6es de organiza9ao. 

0 estagio atual para o futuro s6 e possfvel preparando as pessoas, 

educando-as, treinando-as, desenvolvendo-as, enfim, investimento em quem, de fato 

vai fazer essa transforma9ao. 
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2.4.2 Gestao do Conhecimento 

A gestao do conhecimento (GC) surgiu na decada de 1990, como uma 

proposta de agregar valor a informagao e facilitar o fluxo interativo em toda a 

empresa. 

Segundo Paulo Schmidt (p.168), independentemente da definigao adotada, e 

grande a contribuigao que o conhecimento trouxe para o desenvolvimento cientifico, 

pois, na sociedade do conhecimento, este precisa ser compreendido como uma 

extensao do conhecimento produtivo que, segundo Arist6teles, significa produzir 

algo, visando, principalmente, aplica-lo para determinado tim. 

0 desenvolvimento de sistemas e processes que visam adquirir e partilhar 

ativos intelectuais e possfvel atraves da GC, que reporta inevitavelmente ao uso 

plano do conhecimento, direcionando-o como diferencial estrategico competitive de 

sucesso. Aumenta a geragao de informag6es que sejam uteis e significativas e 

promovam atividades, enquanto procura aumentar o aprendizado individual e grupal. 

Alem disso, ela pode maximizar o valor da base de conhecimento da organizagao 

em fungoes diversas e localizagao diferente. 

Essa ferramenta como diz Rigby (2000) mostra que as empresas de sucesso 

nao sao urn conjunto de produtos, mas sim de bases de conhecimento distintas. 

Esse capital intelectual e a chave da vantagem competitiva da companhia com seus 

clientes-alvo. A gestao do conhecimento procura acumular o capital intelectual que 

criara competencias essenciais exclusivas e produzira resultados melhores. 

0 ciclo de desenvolvimento de novos produtos e cada vez mais curto. As 

empresas precisam de qualidade, valor agregado, servigo, inovagao, flexibilidade, 

agilidade e velocidade de forma cada vez mais crftica. As empresas tandem a se 

diferenciar palo que alas sabem e pela forma como conseguem usar esse 

conhecimento, o que indica que a GC possibilita rever suas estrategias, sua 

estrutura e sua cultura. lsso se da num ambiente competitive, onde a rapida 

globalizagao da economia e as melhorias nos transportes e comunicag6es dao aos 

consumidores uma gama de opg6es sem precedentes. 
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2.5 MENSURAc;Ao DO CAPITAL INTELECTUAL 

Como apresentado anteriormente, no mundo moderno o capital financeiro 

esta cedendo Iugar ao capital intelectual. Segundo Chiavenato (1999, p. 30) este e 
urn ativo intangfvel e de diffcil mensuragao e avaliagao. Realmente, mas o capital 

intelectual constitui o ativo que mais traz retornos a organizagao e e 
indiscutivelmente o principal motor que garante o sucesso organizacional. Vale a 

pena investir nele. 

Stewart (1998) destaca que os ativos ffsicos de uma empresa baseada no 

conhecimento, contribuem muito menos para o valor do seu produto final do que os 

ativos intangfveis. Os ativos intangfveis sao representados pelos talentos dos 

colaboradores, a eficacia dos sistemas gerenciais e a natureza dos relacionamentos 

com os clientes, ou seja, o Capital lntelectual. 

Entretanto, estas abordagens sao consideradas simplistas e incompletas 

para mensurar ou avaliar o Cl em uma organizagao. Elas simplesmente nao 

satisfazem as necessidades daqueles que desejam compreender as verdadeiras 

relag6es entre os sistemas de gestao e os resultados organizacionais. 

Nos ultimos anos tem-se observado urn crescente numero de estudos e 

pesquisas abordando este complexo tema. Varios estudos buscam ampliar o 

enfoque de analise inferindo correlag6es entre o resultado financeiro e a gestao do 

Cl. 

A contradigao entre o tratamento contabil dado aos ativos ffsicos e 

intangfveis e, segundo Sveiby (1998), diffcil de ser resolvida pelos padr6es 

tradicionalmente aceitos. Os investimentos em instalag6es ffsicas, maquinas e 

equipamentos tern tratamento totalmente diverso daquele conferido aos 

investimentos com P&D e educagao da forga de trabalho, embora os dois tipos de 

investimentos busquem obter maior lucratividade para a organizagao. 

Mensuragao do Cl, a fim de determinar o valor agregado das pessoas para a 

organizagao. A eficiencia da atividade de gerir o CH pode ser mensurada, segundo 

Fitz-enz (1997), a partir da criagao de indicadores que monitorem o desempenho nas 

seguintes praticas da area de Recursos Humanos: Planejamento, Selegao de 

Pessoas; Compensagao; Gestao de beneffcios; Desenvolvimento; e Retengao. 

A teoria sabre a mensuragao dos ativos intangfveis utilizada por Sveiby 

(1997), para o desenvolvimento de urn modelo de sistemas de informag6es 
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gerenciais, que ele denominou de monitor de Ativos lntangfveis. 0 modelo e 
composto por tres areas de mensuragao: lndicadores da Competencia dos 

lndivfduos; lndicadores da Estrutura lnterna; e os lndicadores da Estrutura Externa, 

conforme segue: 

Figura 2: Monitor de Ativos lntangfveis. 

MONITOR DE ATIVOS INTANGIVEIS 
Estrutura Estrutura Competencia 
Extern a lnterna das Pessoas 

Crescimento/Renuva~io Crescimento/Renova~io CresdmentoiRenova~io 
Crescimento orginico do volume de Inveslimento em tecnol ogia da Parcel a de vendas geradas por 
vendas. Aumento da participa~io no informayao. Parcel a de tempo clientes que awnentam a 
Mercado. fnd.ice de clientes dedicada as atividades intemas de competencia. Aumento da 
insati.sfeitos ou indice da quaHdade. P&D. indice de atitude do pessoal experiencia media profissional (n° 

em re!a:~io aos gerentes; a cuUura e de anos). Rotatividade de 
aos clientes. competencia. 

Efi '@ • " .c1 nc1a Eficiincia Efld~ncia 
Lucro p<~r cliente Propon;ao de pessoal de suporte Mudan~ do valor agregado por 
Vendas por profissional Vendas por funciomirios d.e suporte pro fissional. 

Mudan~ na propo{\:ao de 
vrofissionais. 

Estabilidade Estabilidade Estabilidade 
Frequencia da repeti¢io de pedidos Idade da organiz.a~iio Taxa de rotatividade dos 
Esl:rutura etaria: Taxa de novatos protissi onai s. 

Fonte: SVEIBY, Karl Erick. A nova riqueza das organizac;oes. Rio de Janeiro: Editora Campus, 

1998. 

Com este modelo a proposta e facilitar a avaliagao dos ativos intangfveis, 

indicando as principais mudangas dentro da organizagao, e sendo capazes de 

revelar, para cada area do modelo as tendencias de crescimento, renovagao, 

eficiencia e estabilidade destes recursos. 

Segundo Antunes (2000, p.92 e 93) acredita-se que o que ainda nao e de 

percepgao geral talvez seja uma questao de valor de gestao empresarial: acreditar 

que enxergar, mensurar, gerenciar e, principalmente, valorizar os recursos conduz a 
otimizagao dos resultados, muito embora a Teoria da Administragao tenha debatido 

esses assuntos no decorrer de sua existencia. 
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Assim, assenta-se que a filosofia do modelo do Capital lntelectual necessita 

ser percebida sob uma perspectiva mais ampla, e contraria, ao que Edvinsson 

denomina de "paradoxo essencial do investimento moderno" (Apud Edvinsson e 

Malone, 1998, p.38), qual seja: "quanto mais uma empresa moderna investir em seu 

futuro, menor sera o seu valor contabil". 

2.5.1 Balanced Scorecard (BSC) como indicador de Capital Humano 

David Norton e Robert Kaplan por volta de 1990 desenvolveram pesquisas 

sobre metodologias para a mensurac;ao do desempenho das organizac;oes, dando 

origem ao Balanced Scorecard (BSC). Estes estudos foram baseados na 

constatac;ao que as tradicionais medidas financeiras de avaliac;ao de neg6cios, nao 

eram totalmente eficazes para explicar o desempenho passado e prever o 

crescimento sustentado no futuro. 

Figura 3: Balanced Scorecard 

Fonte: site http://engenhariadeproducaoindustrial.blogspot.com 
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Neste metoda OS elementos dos ativos intangfveis, ou do Cl, sao 

identificados e indicadores sao desenvolvidos e demonstrados em quadros 

(scorecards) ou graficos. 0 Balanced Scorecard (BSC) tern alto poder explicative e 

abrangencia, o que tende a estimular o envolvimento dos gestores nos processes 

internes, ao em vez de simplesmente monitorarem os resultados financeiros. 

Segundo Kaplan & Norton (1997, apud PACHECO, 2005, p. 80), o balanced 

scorecard e urn sistema de avaliagao de desempenho empresarial cujo principal 

diferencial e reconhecer que os tradicionais indicadores financeiros, por si mesmos, 

nao sao suficientes para isso, uma vez que s6 mostram resultados dos investidores 

e das atividades, nao contemplando os impulsionadores de rentabilidade a Iongo 

prazo. 

0 balanced scorecard, segundo Berton (2003, apud PACHECO, 2005, p. 

81 ), e uma ferramenta que busca traduzir a visao estrategica da empresa num 

conjunto coerente de medidas de desempenho. Considera tambem que muitas 

empresas que possuem declarag6es de missao inspiradoras e que fornecem energia 

e motivagao aos funcionarios fazem isto mesmo sem este metoda. 

Edvinsson e Malone (1998) citam Miller e Wurzburg, na indicagao de tres 

obstaculos para avaliagao do capital humane, sao os seguintes: 

1 . A falta de transparencia nos custos associados com a mao-de

obra, nao permite uma mensuragao precisa no valor do capital 

humane. Urn dos grandes problemas refere-se as despesas 

relacionadas com as atividades de aperfeigoamento e treinamento; 

2. 0 segundo obstaculo refere-se a dificuldade de se medir a 

capacidade produtiva, representada pelos conhecimentos e 

habilidades, que os trabalhadores adquirem por meio das atividades 

de treinamento; 

3. 0 terceiro ponte esta relacionado com a dificuldade em se 

atribuir valor economico as qualificag6es e habilidades dos 

trabalhadores. Neste sentido "as organizag6es nao podem 

capitalizar os custos de treinamento e o conjunto de beneffcios, 

advindos de melhores qualificag6es dos empregados, e demonstra

los no balango patrimonial enos relat6rios financeiros". 
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Sendo assim, os autores recomendam a utilizagao de um modelo sistemico 

de avaliagao do Capital lntelectual que permita aferir o desempenho do capital 

humano, diminuindo a possibilidade de levar a organizagao a equfvocos em termos 

de aplicagao de recursos, no momento da mensuragao dos recursos humanos, 

principalmente no que se refere as atividades de qualificagao. 
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3 ANALISE DOS RESULTADOS 

3.1 Metodologia da Pesquisa 

Quando falamos de atendimento ao cliente, as empresas precisam 

compreender a necessidade de gerenciar o conhecimento de seus colaboradores, 

utilizando como beneficia no processo da criagao de valor organizacional. 

Portanto com a metodologia descrita no inicio deste trabalho, as seguintes 

definigoes tambem contribufram com sua orientagao, tais como: unidade de analise, 

populagao e amostra, e instrumento de coleta de dados. 

3.1.2 Unidade de Analise 

A unidade de analise deste trabalho foi representada pelas 

concessionarias instaladas em Curitiba no Estado do Parana. 

3.1 .3 Populagao e Amostra 

A populagao da pesquisa foi formada pela totalidade de 64 gestores de 

concessionarias instaladas em Curitiba - PR. 

A amostragem foi formada a partir dos respondentes que efetivamente 

participaram da pesquisa, na totalidade de 47 gestores de concessionarias. 

3.1 .4 lnstrumento de Coleta de Dados 

0 instrumento de Coleta de Dados deste estudo foi um questionario, 

elaborado a partir dos objetivos da pesquisa e direcionado para captar a atitude e a 

opiniao dos gerentes constantes na amostragem da pesquisa. 0 questionario foi 

encaminhado aos gerentes por email, para estimular a disposigao dos respondentes 

em participar da pesquisa, considerando a rapidez e a facilidade em participar, e 

tambem para facilitar a tabulagao das respostas obtidas. 

As questoes foram desenvolvidas para atender os objetivos da pesquisa, as 

respostas variavam entre "Sim", "Raramente" ou "Nao", possibilitando analisar dados 
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qualitativos e transforma-los em dados quantitativos. 0 questionario esta 

disponibilizado no Apendice. 

3.2 Resultados da Pesquisa 

Na segunda quinzena de Setembro de 2009, os gerentes das 

concessionarias foram convidados a participar da pesquisa por meio de uma 

mensagem de email com informag6es sobre a propria pesquisa e com o questionario 

anexo. 

A pesquisa recebeu 4 7 questionarios respondidos, o que representa a 

participagao de 73,43% dos convidados. 

0 objetivo da analise das 30 quest6es do questionario foi identificar 0 

reconhecimento dos gerentes sobre o conceito de Capital lntelectual, Capital 

Humano e Capital de Relacionamento. 

Os resultados da pesquisa foram tratados estatisticamente, e apresentados 

na Tabela 1: Quest6es e respostas, conforme segue: 
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Tabela 1 : Quest6es e repostas 

FONTE: 0 autor 
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A seguir os resultados obtidos e analise descritiva dos dados. 

Tabela 2a: Analise das quest6es 15, 21 e 23. 

FONTE: 0 autor 

As quest6es 15, 21 e 23 foram fundamentadas na afirmagao de que o papel 

dos gerentes e de facilitador, treinador e lfder de equipe, e 0 dos empregados e 
serem participantes ativos na satisfagao do cliente, por isso, e importante manter um 

instrumento de avaliagao de desempenho dos colaboradores e da organizagao para 

obterem informag6es sobre feedback dos clientes. 

As respostas das quest6es 15 e 21 evidenciam que, possivelmente os 

gestores das concessionarias acreditam e praticam os princfpios dos conceitos do 

Capital lntelectual, os quais permitem fortalecer o Capital Humane, acabam por 

possibilitar que os empregados trabalhem em equipe. 

As respostas das quest6es 15 e 23 demonstram que os gestores das 

concessionarias provavelmente tem uma tendencia a utilizar mecanismos para 

mensurar o nfvel de desempenho de seus colaboradores, no entanto precisam 

estimular o trabalho em equipe, o que facilita a criagao do conhecimento 

organizacional dentro do processo de gestae do Capital Humane. 

Tabela 2b: Analise das quest6es 14 e 15. 

FONTE: 0 autor 
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Para criar valor organizacional, o Capital Humano deve ser estimulado a 

criar conhecimento, assim como a integrac;ao entre as pessoas deve ser priorizada 

para manter a qualidade dos produtos e servic;os, atraindo e retendo clientes. 

Sendo a qualidade e o desenvolvimento de atividades em condic;oes 

essenciais para a gestao do Capital lntelectual, as respostas das questoes 14 e 15 

evidenciam que os gestores das concessionarias nao priorizam o trabalho em equipe 

para atender e manter o rigor dos nlveis de qualidade, falta uma gestao que 

relacione seu Capital Humano e seu Capital de Relacionamento. 

Resultado que demonstra desacordo com a teoria apresentada neste 

trabalho, pois, as pessoas sao o ativo mais importante da organizac;ao, 

possibilitando a criac;ao de valor organizacional. Para tanto, a organizac;ao deve 

gerenciar seu Capital Humano, estimulando a criac;ao de conhecimento e a 

integrac;ao entre as pessoas para aprimorar e manter a renovac;ao e a qualidade dos 

produtos e servic;os, atraindo e retendo os melhores clientes e investidores. 

Tabela 2c: Analise das quest6es 1, 6, 15 e 23. 

FONTE: 0 autor 

Segundo Edvinsson e Malone (1998), o Capital de Relacionamentos 

representa a qualidade dos relacionamentos da empresa com seus pr6prios 

funcionarios, fornecedores e clientes, sendo que e o proprio Capital Humano quem 

desenvolve este relacionamento, o qual e proporcionado pelos elementos do Capital 

Estrutural. 

Os resultados das quest6es 1 e 6 permitem observar que as concessionarias 

precisam aprimorar o desenvolvimento de uma cultura organizacional favoravel ao 

atendimento das necessidades e expectativas dos trabalhadores, buscando gerir de 
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maneira integrada o Capital de Relacionamento e o Capital Estrutural, pois os 

componentes do Capital lntelectual necessariamente ap6iam-se entre si. 

Os resultados das quest6es 1 e 15 evidencia que, como os componentes do 

Capital lntelectual atuam de maneira integrada, a gestao do Capital de 

Relacionamento das concessionarias tern sido apoiada pelo Capital Humano. 

Apoiado na teoria de que mensurar os componentes do Cl e a forma ideal 

para identificar os nfveis de satisfac;ao tanto dos clientes, como de empregados e 

parceiros, os resultados das quest6es 1 e 23 permitem observar que e possfvel que 

os gestores das concessionarias tern utilizado instrumentos de medic;ao de 

desempenho e de nfveis de satisfac;ao, e que as falhas tern sido corrigidas, em razao 

da satisfac;ao dos empregados em relac;ao a gestae dos gerentes. 

Tabela 2d: Analise das quest6es 6, 7 e 15. 

FONTE: 0 autor 

A fundamentac;ao te6rica para analise das quest6es 6, 7 e 15, esta na 

definic;ao de que o capital estrutural representa tudo o que torna a empresa capaz de 

apoiar o Capital Humano, o qual e constitufdo pelo conhecimento, poder de inovac;ao 

e habilidades dos empregados assim como cultura, valores e filosofia da empresa 

(Edvinsson e Malone, 1998). 

Os resultados das quest6es 6 e 7, aparentemente permite observar que os 

gestores das concessionarias preocupam-se em oferecer aos empregados uma 

remunerac;ao atraente de forma a reter aquelas pessoas que tern muito a contribuir 

com sua gestao, para que seus conhecimentos sejam disseminados pelos demais 

empregados, por meio de incentive a integrac;ao entre eles possibilitando, assim, que 

o Capital Estrutural cumpra seu papel de suporte ao capital Humano. 
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Como o capital Estrutural representa tudo aquilo que ap6ia o Capital Humane, 

o resultado das quest5es 6 e 15 evidencia que muito provavelmente as 

concessionarias nao tern proporcionado ambients e cultura favoraveis a criagao de 

valor organizacional por meio da Gestae do Conhecimento. 

Fundamentadas pela constatac;ao de que Capital Humane representa o 

elemento de Cl mais importante para o processo de criagao de valor organizacional 

e que e composto pelas pessoas da organizac;ao e que gerencia-lo adequadamente 

significa oferecer condig5es para o desenvolvimento de atividades criadoras de 

conhecimento, as quest5es 7 e 15, permitem observar que pouco provavel as 

concessionarias buscam reter os melhores colaboradores por meio de atrativos 

financeiros. 

Tabela 2e: Analise das quest6es 12, 13, 17 e 21. 

FONTE: 0 autor 

Quante a analise das quest5es 12, 13, 17 e 21' a fundamentac;ao te6rica 

segundo as definig6es de Edvinsson e Malone (1998), quando afirmam que o 

conceito de inovac;ao, inserido no Capital Estrutural, e urn instrumento de incremento 

organizacional e deve atender as necessidades dos clientes do Capital de 

Relacionamento, por meio da capacidade de inovac;ao das pessoas que comp5em o 

capital Humane; sendo assim, o resultado das quest5es 12 e 13 evidencia a 

possibilidade de os gestores das concessionarias, de modo geral, acreditarem no 

conceito de inovac;ao como instrumento incremental, o qual e praticado na gestae de 
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seu Capital Estrutural, por meio da reavaliagao constante dos procedimentos 

operacionais. 

A inovac;ao deve estar associada ao atendimento das necessidades e das 

expectativas de clientes e investidores, a analise do resultado das quest6es 12 e 17 

evidencia que possivelmente os gestores das concessionarias, acreditarem nesta 

premissa e que a mesma e praticada na gestao de seu Capital de Relacionamentos. 

0 Conhecimento necessaria para inovar produtos e servigos pode ser criado 

dentro da propria organizac;ao ou buscando na estrutura externa. 0 resultado das 

quest6es 12 e 21 evidencia que existe a possibilidade de os gestores de 

concessionarias, de modo geral, acreditarem que o conhecimento disponfvel em 

seus clientes, fornecedores, e parceiros deve ser captado para fomentar o processo 

de inovac;ao de sua equipe interna, dessa forma, originando produtos e servigos 

adequados as expectativas dos clientes e alinhados as ideias de fornecedores e. 

parceiros, o que fortalece todos os envolvidos e incrementa o desempenho das 

pr6prias concessionarias. 

Tabela 2f: Analise das quest6es 23, 27 e 30. 

FONTE: 0 autor 

A afirmagao de que o Capital de Relacionamentos representa a qualidade dos 

relacionamentos da empresa com seus pr6prios funcionarios, fornecedores e clientes, que 

sao as pessoas de dentro da organizagao as responsaveis pela manutengao do 

relacionamento com a estrutura externa (Edvinsson e Malone, 1998), e que os instrumentos 

de avaliagao do desempenho dos empregados e da organizagao sao importantes para obter 

informag6es sabre esse relacionamento. 

Gerir adequadamente o Cl envolve um procedimento sistematico de 

medigao de desempenho, os resultados das quest5es 23 e 37 evidencia que os 
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gestores das concessionarias provavelmente reconhecem a importancia em aplicar 

ferramentas de medigao de desempenho de seu pessoal, o que lhes possibilita 

identificar os Indices de satisfagao dos clientes e gerir seu Capital de 

Relacionamentos. 

A gestae do CR envolve a manutengao da relagao de confianga tambem 

com fornecedores e parceiros, e sendo este relacionamento efetivado pelos 

colaboradores das concessionarias, as quest5es 23 e 30 permite observar que os 

gestores de concessionarias reconhecem a importancia de utilizar ferramentas de 

medigao de desempenho dos empregados, pois o mesmo possibilita conhecer os 

nfveis de confianga e de comprometimento. 

Os resultados das quest5es 27 e 30 evidencia que a gestae do CR das 

concessionarias provavelmente tern sido realizada de modo satisfat6rio, pois gerir 

este componente de Cl estreita o relacionamento com fornecedores e parceiros ao 

oferecer produtos e servigos que efetivamente atendam as expectativas dos clientes, 

fortalecendo a relagao de confianga. 

Tabela 2g: Analise das quest5es 21, 12 e 14. 

FONTE: 0 autor 

Os resultados das quest5es 21, 12 e 14, fundamentadas por Sveiby (1998), 

quando o autor defende que os verdadeiros agentes criadores de valor na empresa 

sao as pessoas, as quais direcionam seus esforgos para fora da organizagao, 

trabalhando com clientes e fornecedores e criando relag5es e uma imagem no 

mercado, e para dentro da empresa, mantendo e construindo a propria organizagao, 

desta forma criando nas organizag5es as estruturas interna e externa. 
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0 conhecimento necessaria para inovar produtos e servi<;os pode ser criado 

dentro da propria organiza<;ao ou buscando a estrutura externa. 0 que evidencia o 

resultado das quest5es 21 e 12, que os gestores das concessionarias muito 

provavelmente acreditam que o conhecimento disponfvel em seus clientes, 

fornecedores e parceiros deve ser captado, para fomentar o processo de inova<;ao 

de sua equipe interna, desta forma, originando produtos e servi<;os adequados as 

expectativas dos clientes e alinhando as ideias de fornecedores e parceiros, o que 

fortalece todos os envolvidos e incrementa o desempenho das pr6prias 

concessionarias. 

Os resultados das quest5es 21 e 14 demonstra que a possibilidade de os 

gestores das concessionarias reconhecerem que gerir o Cl envolve esfor<;os das 

pessoas da estrutura interna e externa pode estar permitindo que o CR receba 

aten<;ao e dedica<;ao especial, evidenciando uma gestae voltada para o mercado. 

Tabela 2h: Analise das quest5es 12 e 17. 

FONTE: 0 autor 

As quest5es 12 e 17 encontram fundamenta<;ao te6rica na abordagem que 

defends a pratica de pesquisas sobre preferencias dos clientes como instrumento 

fomentador do processo de inova<;ao de produtos e servi<;os e tambem como 

estimulo do pessoal a partir de sistemas de recompensas pela dissemina<;ao do 

conhecimento individual, desta forma aumentando as chances de reter melhores 

clientes. 

A inova<;ao deve estar associada ao atendimento das necessidades e 

expectativas de clientes e investidores, os resultados das quest5es 12 e 17 

evidencia que os gestores das concessionarias muito provavelmente acreditam 

nesta premissa e que e praticada na gestae de seu CR. 
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Tabela 2i: Analise das quest5es 11 e 26. 

FONTE: 0 autor 

No trabalho do conhecimento os gestores passam a administrar o proprio 

conhecimento e a coordenar as atividades dos trabalhadores do conhecimento de 

forma a evidenciar os melhores atributos destas pessoas e avaliando as atividades 

realizadas pelos resultados que alcangam, assumindo, entao, o papel de 

facilitadores. Em razao de as ideias serem livres, abundantes e inatas ao ser 

humano, alem de altamente valiosas, uma pratica comum para aproveitar os 

beneflcios proporcionados pelo CH e usando mais o que as pessoas sabem 

tomando o conhecimento privado e levando mais pessoas a aprenderem mais coisas 

uteis para a empresa, ligando o Cl com a estrategia organizacional. Alavancar o CH 

e essencial para atrair e reter os melhores clientes, levando a empresa a conquistar 

posig5es privilegiadas de vantagem competitiva. 

Apoiada por esta abordagem as quest5es 26 e 11 foram analisadas, e 

demonstram os gestores das concessionarias possivelmente gerenciam o CE por 

meio de sua caracterfstica · de facilitador e de estimulador da criagao do 

conhecimento, pois incentiva o relacionamento com a estrutura externa, o que 

tambem contribui para a gestao do CR. 

Tabela 2j: Analise das quest5es 11, 13 e 16. 
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FONTE: 0 autor 

A analise das quest6es 11 , 13 e 16, fundamentada pela definigao do CE 

como apoiador do CH (Edvinsson e Malone, 1998), sao quatro os caminhos para 

empresa definir estrategias que facilitem a criagao de conhecimento: 1- Motivagao; 

2- Feedback; 3- Comunicagao e 4- Socializagao. 

Os resultados das quest5es 11 e 13 demonstra que os gestores das 

concessionarias possivelmente tem buscado o novo conhecimento incremental a 

partir do relacionamento com a estrutura externa, desta forma, promovendo uma 

gestao do CE, pois este conhecimento esta presente em todos os nfveis da estrutura 

do Cl. 

A organizagao e formada tanto pela estrutura interna como pela estrutura 

externa, ambas atuando definitivamente no processo de criagao de valor 

organizacional do Cl. Os resultados das quest5es 11 e 16 demonstra uma tendencia 

dos gestores das concessionarias em promover o relacionamento intenso com a 

estrutura externa em busca de melhoria do desempenho financeiro. 

Tabela 2k: Analise das quest6es 9 e 25. 

FONTE: 0 autor 

A alavancagem do conhecimento e essencial para todas as organizag5es 

que desejam sustentar o processo economico e que os trabalhadores do 

conhecimento, que trazem valorizagao para a empresa, passam a fazer parte do 

patrimonio da empresa. 

Os resultados obtidos com as quest5es 9 e 25 permitem observar que o 

conceito de criagao de valor organizacional do Cl, esta, de alguma forma, associado 
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ao fato de os gestores das concessionarias tenderem a desempenhar urn papel de 

lideranga democratica, na qual a participagao e o inter-relacionamento nas 

atividades em grupo sao vitais como a base do processo de born desempenho e, 

entao, de valoragao da empresa. 

Tabela 21: Analise das quest6es 10 e 20. 

FONTE: 0 autor 

0 conhecimento individual pode ser criado a partir do relacionamento entre 

as pessoas em contextos adequados. Os resultados das quest6es 1 0 e 20 

demonstram ser muito provavel que os colaboradores das concessionarias estao 

encontrando condig6es favoraveis para a criagao de conhecimento e que isso tern 

sido espontaneo, o que possibilita a criagao do conhecimento organizacional e, 

consequentemente, a criagao do valor organizacional. 

Tabela 2m: Analise das quest6es 17, 21 e 24. 

FONTE: 0 autor 
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A natureza da prestagao de servigos dificulta a padronizagao, o que demanda 

flexibilidade e talentos intangfveis, a fim de atender as exigencias de cada cliente. 

Os resultados das quest6es 24 e 17 evidenciam que os gestores das 

concessionarias provavelmente acreditem na gestao voltada para o mercado e 

praticam este conceito a partir da tentativa de identificar e atender as necessidades 

dos clientes. E relacionando o resultado da questao 24 indica que os gestores 

acreditam no principia de que a base do CR esta fundamentada pela ideia de que o 

mercado delimita os objetivos estrategicos organizacionais, sendo necessaria o 

estabelecimento de caminhos para a satisfagao de suas expectativas. 

3.3 Estrutura do Capital lntelectual nas Concessionarias 

A analise dos resultados deste estudo leva a representagao da situagao de 

sua estrutura do Capital lntelectual, sendo este consolidado no Capital Humano, no 

Capital de Relacionamento e no Capital Estrutural que por sua vez se consolida no 

Capital de lnovagao, no Capital Organizacional e no Capital de Processes. 

Entretanto, falta uma gestao que relacione seu Capital Humano e seu 

Capital de Relacionamento, devido ao baixo estimulo para criagao de conhecimento 

e integragao entre as pessoas. Ou seja, os gestores devem buscar gerir de maneira 

integrada o Capital de Relacionamento e o Capital Estrutural, pais os componentes 

do Capital lntelectual necessariamente ap6iam-se entre si. 

0 componente de Cl mais evidente presentee oCR, sendo sua gestao nas 

concessionarias apoiada pelo CH. 0 CE e o que da suporte ao CH, o que fica 

evidente, segundo os resultados, e que provavelmente as concessionarias nao tern 

proporcionado ambiente e cultura favoraveis a criagao de valor organizacional por 

meio da Gestao do Conhecimento. 

Embora haja intensos investimentos financeiros na estrutura do CE, estes 

sao especificamente para melhoria de processes e tecnologia, despendendo pouco 

esforgo para inovagao de produtos, possivelmente em razao da seguranga que o 

setor oferece aos fornecedores. Tambem observa a pouca preocupagao com a 

utilizagao de instrumentos facilitadores da disseminagao do conhecimento, pais os 

funcionarios sao pouco estimulados a participar de processes decis6rios. 
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Mesmo valores de bens ffsicos e alterado por fatores intangfveis, tais como 

novas ideias sobre inovagoes tecnicas a serem incorporadas aos produtos; apelo de 

marca; imagem da empresa; apresentagao criativa ou conteudo artfstico, entre 

outros, ainda que os mesmos nao aparegam nas demonstragoes contabeis das 

empresas (Lynn, 2000, p.2). 

0 resultado da pesquisa demonstra uma tendencia dos gestores a utilizar 

mecanismos para mensurar o nfvel de desempenho de seus colaboradores, no 

entanto, destaca a necessidade de estimular o trabalho em equipe, o que facilita a 

criagao do valor e do conhecimento organizacional dentro do processo de gestao do 

Capital Humano. 
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4CONCLUSAO 

0 trabalho apresenta como e importante manter urn instrumento de 

avaliac;ao de desempenho dos colaboradores e da organizac;ao, como forma de 

obterem informac;6es sobre a satisfac;ao do cliente, e com isto a valorizac;ao da 

empresa, possibilitando medir o desempenho estrategico. 

Conforme constatac;ao de que Capital Humane representa o elemento de 

Capital lntelectual mais importante para o processo de criac;ao de valor 

organizacional e que e composto pelas pessoas da organizac;ao, gerencia-lo 

adequadamente significa oferecer condic;6es para o desenvolvimento de atividades 

criadoras de conhecimento, o que falta as concessionarias e reter os melhores 

colaboradores. 

A possibilidade de os gestores das concessionarias, de modo geral, 

acreditarem no conceito de inovac;ao como instrumento incremental, praticado na 

gestae do Capital Estrutural, indica que a inovac;ao deve estar associada ao 

atendimento das necessidades e das expectativas de clientes e investidores, sendo 

a mesma praticada na gestae de seu Capital de Relacionamentos. 

Para melhoria na troca de conhecimento, a empresa poderia iniciar urn plano 

estruturado de comunicac;ao, dispondo de canais internes de comunicac;ao para 

envolver os colaboradores, canais como portais corporativos especfficos para o 

segmento e publicac;oes. Outro exemplo seria uma revista com noticias das 

concessionarias, mantendo periodicidade e sendo distribufda a todos os 

colaboradores ou disponibilizada em site interne (intranet), com objetivo de trazer 

informac;6es e ampliar o entendimento sobre o mercado automotive. A empresa deve 

oferecer urn contexte que facilite o trabalho em equipe e tambem a criac;ao de 

conhecimento em nfvel individual. 

0 Balanced Scorecard foi apresentado no trabalho como uma ferramenta 

que permite a execuc;ao de processes crfticos da gerencia estrategica, possibilitando 

desenvolver a competitividade na era do Capital lntelectual, pois permite urn controle 

gerencial consolidado, ja utilizado em muitas empresas. 

Sendo assim, os gestores precisam compreender as mudanc;as e criar 

estrategias, definir objetivos e criterios, pois quanto melhor o trabalho em equipe, 

maior a capacidade de iniciativa e de reac;oes rapidas, garantindo o sucesso da 

empresa. 
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Na busca de bons resultados as empresas devem trabalhar no 

desenvolvimento de profissionais, na melhoria do processo de neg6cio, e 

principalmente, destinando recursos, esforgos e competencias na melhoria continua 

da qualidade dos produtos e dos servigos de atendimento ao cliente, pois cada vez 

mais estao agregados de conhecimento cientffico e tecnol6gico, e empresas se 

tornado dependentes de competencia baseadas em conhecimento. Sendo assim, 

fica evidente a importancia da mensuragao dos ativos intangfveis, em especial o 

Capital lntelectual, como forma mais precisa de demonstrar e incrementar o 

desempenho das empresas. 
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