UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
COORDENADORIA DE MONOGRAFIA

POLYANNA JUNCKES DA SILVA

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO PARA GERENCIAMENTO DO

CAPITAL INTELECTUAL DE UMA EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS: UM ESTUDO DE CASO

Florianópolis,
2005

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO ECONÓMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
COORDENADORIA DE MONOGRAFIA

POLYANNA JUNCKES DA SILVA

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO PARA GERENCIAMENTO DO
CAPITAL INTELECTUAL DE UMA EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS: UM ESTUDO DE CASO

apresentada A Universidade
Federal de Santa Catarina. corno um dos
requisitos parciais para a obtenção do titulo de
Bacharel em Ciências Contábeis.

Monografia

Orientadora: Prof'. Dra. Sandra Rolim Ensslin

Florianópolis,
2005.

POLYANNA JUNCKES DA SILVA

Esta monografia foi apresentada como trabalho de conclusão do Curso de Ciências
Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina, obtendo a nota (média) de
atribuida pela banca constituída pela orientadora e membros abaixo.
0

*7,

liset Dahmer Pfitscher
dora de Monografias

Banca examinadora:

Prof'. Dra. Sandra Rolim Ensslin (orientadora)

of Msc. DeiW Cristina Igarashi

&L,

Prof'. M. Eng. Eleon a Melano Falcão Vieira.

Florianópolis, 2005.

A minha mãe, Janete,
pela sua dedicação corno mile,
companheira e amigo', e principalmente
pelo amor que sempre me dedicou.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente a Deus, pois sem Ele não conseguiria atingir meus
objetivos.
Obrigada a Professora Dra. Sandra Rolim Ensslin, não s6 pela oportunidade de têla corno orientadora, mas, sobretudo, pela dedicação na orientação desde o projeto até a

conclusão desta pesquisa.
Não poderia deixar de agradecer a Professora Msc. Deisy Cristina Igarashi, `trap:,
direito" da Professora Sandra, pelas suas sugestões indispensáveis, apoio e dedicação desde o
inicio do projeto até a finalização deste trabalho.
Agradeço aos meus pais, Amarante e Janete, que sempre foram a minha
inspiração para lutar e crescer, pessoal e profissionalmente.
Ao meu noivo, Valdir, que me deu força nos momentos de desânimo, para não
abandonar meus objetivos, por tolerar muitas vezes a minha impaciência, mas principalmente
pelo seu amor.
A minha irmã, Caroline, e a minha avó, Marta, pelo apoio e, principalmente pelo
enorme carinho que sinto por elas.
Aos professores do Departamento de Ciências Contábeis que contribuíram para a
formação do meu conhecimento.
Aos meus amigos que de alguma forma me ajudaram e me incentivaram a superar
as dificuldades encontradas.
A Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda. pelo apoio e colaboração durante a
realização desta pesquisa.
Enfim, agradeço a todos aqueles que aqui não foram citados, mas que de alguma
maneira estiveram presentes durante esta etapa da minha vida.

RESUMO

SILVA. Polyanna Junckes da. Construção de um Modelo para Gerenciamento do Capital
Intelectual de urna Empresa Prestadora de Serviços: um Estudo de Caso, 2005, I ll p.
Monogra fi a (Ciências Contábeis) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
2005.

Este estudo se projeta a partir da proposta de avaliação do Capital Intelectual (CI) de uma
empresa prestadora de serviços. Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste em construir
um modelo de avaliação do capital intelectual da empresa Procecon Assessoria Contábil S/C
Ltda., a fim de promover seu gerenciamento. Para o alcance deste objetivo, utiliza-se a
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA), desenvolvida sob uma perspectiva
construtivista. Tal metodologia é utilizada devido ao fato de: (i) ser urna metodologia,
suficientemente flexível para incorporar as especificidades da organização, bem como por ser
capaz de incapsular as potencialidades dos modelos tradicionais de avaliação do Cl; e, (ii) os
métodos tradicionais de avaliação do capital intelectual, não possibilitarem uma avaliação
global do mesmo, bem como não possibilitarem a análise da repercussão de ações que
venham por promover o aperfeiçoamento do Capital Intelectual (em linhas gerais, objetivo
fim de uma avaliação). Neste sentido, busca-se, através de um estudo de caso, evidenciar a
aplicabilidade do modelo construído, considerando os objetivos, as metas e os valores da
organização, representados pela percepção da autora. Com o fim de propiciar ao leitor
compreensão sobre as escolhas feitas neste trabalho, os temas dos capítulos, aqui, presentes
foram selecionados de forma a possibilitar urn melhor entendimento do mesmo. Sendo assim,
sera apresentada uma fundamentação teórica com os conceitos subjacentes ao tema, seguida
dos modelos tradicionais de avaliação do capital intelectual, acompanhado de uma análise
comparativa dos mesmos. No capitulo seguinte sera apresentada, teoricamente, a metodologia
(MCDA) proposta como a ferramenta para operacionalizar a avaliação do capital intelectual.
Diante da apresentação deste referencial a proposta teórica é operacionalizada por meio de um
estudo de caso — avaliação do capital intelectual da empresa Procecon Assessoria Contábil
S/C Ltda., corn vistas a promover seu aperfeiçoamento. Como resultado espera-se apresentar,
de forma transparente, os elementos que compõe o capital intelectual da empresa, bem como
seu perfil de desempenho (status quo). A partir do conhecimento gerado, a autora proporá
quatro ações com o intuito de melhorar o desempenho de alguns elementos
(critério/objetivos), que, na situação atual apresentam um desempenho insatisfatório, além de.
conseqüentemente, incrementar o desempenho global do capital intelectual da empresa
Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda..
Palavras-chave: Capital Intelectual, Metodologia Multicritério em Apoio à Decisão,
Avaliação de Desempenho Global.

ABSTRACT

SILVA, Polyanna Junckes da. Developing a Model for Managing the Intellectual Capital
of a Service Company: A Case Study, 2005, 11 I pages. Monograph (Accounting Studies) —
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
The present study aims at assessing the Intellectual Capital (IC) of a service company. More
specifical.y, the final goal is to develop an assessment model of the intellectual capital of
Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda (an accounting firm) in order to improve its
management. To achieve this goal, the Multicriteria Decision Aiding (MCDA) methodology,
which was based on a constructivist perspective, is used. This methodology is employed
because: (i) it is flexible enough to incorporate the specificities of the organization, and to
encompass the potentialities of the traditional IC assessment models, and, (ii) the traditional
assessment models do not al.ow a global evaluation of the IC, nor the analysis of the effects of
measurements taken to promote the enhancement of IC (in general terms, the final goal of
evaluation). Thus, this case study is an attempt to show the applicability of the developed
model, having in mind the company's objectives and values, represented by the researcher's
perception. The topics discussed in each chapter of the present study were selected to help the
reader understand the choices made by the researcher. Therefore, the theoretical background
and its underlying concepts are presented, followed by the review of the traditional IC
assessment models, which also undergo a comparative analysis. In the following chapter, the
theory supporting the MCDA methodology is presented, and a case is made for the use of this
methodology as the tool to implement the assessment of IC. The theoretical background gives
support to the implementation of a case study, i.e., the assessment of the intellectual capital of
Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda., aiming at its enhancement. The expected outcome is
a clear presentation of both the elements that make up the company's IC and its performance
profile (status quo). Based on the knowledge gained through this study, four actions will be
proposed to improve the performance of some elements (criterion/objectives) that, currently,
show unsatisfactory performance. This is expected to enhance the IC global performance of
Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda.

Keywords: Intellectual Capital, Multicriteria Decision Aiding, Global Performance
Assessment.
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INTRODUÇÃO

Inicialmente, são abordados o tema e o problema desta pesquisa, bem como seus
objetivos, geral e específicos. Também, apresenta-se a justificativa para escolha do tema, e a
metodologia utilizada para atingir estes objetivos.

1.1 Considerações Iniciais

As atuais mudanças no mundo dos negócios, segundo Stewart (1998), são
resultado de diversos acontecimentos mundiais que evoluiram com a globalização da
economia. Essas mudanças são conseqüências da transição da Era Industrial para a Era da
Informação, e de acordo com Schmidt e Santos (2002), esse novo ambiente está sustentado,
basicamente, em função da tecnologia da informação e das redes de comunicações, que criam
novos mercados e serviços para as empresas.
Stewart (1998), salienta que nesta nova era, da informação e do conhecimento,
mesmo depois de várias mudanças econômicas, sociais e tecnológicas, muitas empresas ainda
consideram os Ativos Tangíveis (AT's) como os únicos fatores de produção importantes para
a organização, no entanto, a importância dos AT's vem diminuindo A medida que cresce a
importância do conhecimento, como sendo a riqueza mais valiosa das empresas.

Neste contexto, constata-se que o conhecimento faz parte desta nova era, ou seja,
o resultado do conhecimento organizacional. Na literatura, o conhecimento organizacional é

denominado Capital Intelectual (CI). Entretanto, Ensslin et al. (2004, P. 2) enfatiza a
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necessidade de alavancar o capital intelectual por meio de seu gerenciamento, promovendo
resultados efetivos para a organização.
Kaplan e Norton (2004, p. XI) afirmam que para alcançar este resultado se faz
necessário, primeiramente, o entendimento das organizações por CI. Num segundo momento,
medir o CI, através de métodos de avaliação e mensuração e, finalmente, gerenciar o CI.
A intenção deste trabalho é construir um modelo de avaliação do CI para uma
empresa especifica, a fim de auxiliar o gerenciamento de seu CI. Para tanto, devem ser
assimilados alguns pontos, como: conceito de Capital Intelectual (CI), avaliação

e

mensuração; estudar e analisar, criticamente os métodos de avaliação do Cl propostos pela
literatura pertinente; identificar e analisar as características da organização — objeto de estudo;
identificar qual método/abordagem de avaliação melhor contemple as características
formadoras do CI desta organização; e identificar formas de aperfeiçoar seu desempenho.

1.2 Tema

A gestão do conhecimento está cada vez mais presente nas organizações. Apesar
dos conceitos, ainda não estarem, totalmente estruturados, e os caminhos adotados, sejam
diferentes de urna organização para outra, observa-se uma característica comum: as
organizações estão atentando para a possibilidade de gerar e adquirir um recurso que pode
trazer inovação e competitividade.
Ao trocar o paradigma industrial para o paradigma do conhecimento, ou da onda
industrial para a onda do conhecimento, modifica-se também a forma de se gerenciar as
organizações. Ao constatar que muitas organizações dependem do conhecimento e têm nele o
seu maior valor, o gerenciamento desse novo ativo vem ganhando espaço tanto na literatura
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quanto nas praticas organizacionais (KAPLAN; NORTON, 2004). Mesmo com todas as
dificuldades em avaliar estes ativos, Sveiby (1998) salienta que os mesmos não podem ser
considerados um mistério.
Alguns autores térn se preocupado em aprofundar estudos a respeito deste assunto,
desenvolvendo para isso metodologias de avaliação, financeiras e não-financeiras e para o CI,
a fim de auxiliar as organizações e gerenciar esses Ativos Intangíveis (Ais).
Para demonstrar o potencial deste capital apresenta-se nesta pesquisa o tratamento
preconizado por alguns autores consagrados na literatura pertinente, a análise comparativa das
metodologias, onde se verificam lacunas, no que tange a avaliação global do desempenho e
gerenciamento do CI, e por fim, propõe-se à construção de um modelo de avaliação especifico
como uma alternativa para a empresa, Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda, avaliar seu Cl
a fim de promover seu gerenciamento.

1.3 Problema

Diante do exposto, este trabalho procura responder o seguinte problema de
pesquisa: Frente ao referencial teórico da literatura do Capital Intelectual (CI), como
operacionalizar esta teoria para uma situação especifica real de tal forma: (i) a incluir as
potencialidades e suprir as lacunas verificadas nos modelos apresentados; e, (ii) a atender as
características/especificidade da organização em estudo?
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1.4 Objetivos

1.5.1 Geral

0 objetivo geral deste trabalho consiste em:
Construir um modelo que seja capaz de avaliar o Capital Intelectual de urna
empresa prestadora de serviços, a fim de promover seu gerenciamento.

1.5.2 Específicos

Para atender o objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos:
•

abordar o conceito de Capital Intelectual (Cl), bem como sua avaliação e
mensuração;

•

identificar e analisar os componentes do Capital Intelectual (CI);

•

apresentar os métodos de avaliação que podem abarcar o Capital Intelectual,
CI);

•

fazer uma análise comparativa e critica dos modelos apresentados de
avaliação do Capital Intelectual (Cl);

•

construir um modelo de avaliação "especifico" para a empresa Procecon
Assessoria Contábil S/C Ltda; e,

•

demonstrar a operacionalização do modelo construido, por meio de um estudo
de caso.
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1.5 Justificativa

A maioria das empresas do conhecimento possui um patrimônio fisico — AT's —
muito pequeno, se comparado ao seu valor de mercado. Stewart (1998, p. 51) diz que:

Quando o mercado de ações avalia empresas em três, quatro ou dez vezes
mais que o valor contábil de seus ativos, está contando urna verdade simples,
porém profunda, os ativos físicos de uma empresa baseada no conhecimento
contribuem muito menos para o valor de seu produto (ou serviço) final do
que os ativos intangíveis que juntos constituem o capital intelectual.

Sendo assim, como justificar esta diferença, sendo como fruto do conhecimento,
gerando Ais, dentre eles, o Cl.
0 conhecimento e seus frutos estão em todos os lugares, porém nas empresas do
conhecimento eles são mais visíveis e expressivos.
Entretanto, identi fi car os componentes do CI e avaliá-lo, não é tarefa fácil e requer
um grande esforço por parte das empresas que desejam fazê-lo. Neste contexto, surgem
algumas discussões sobre qual utilidade e quais os beneficiados com a avaliação do CI.
0 fator preponderante para a avaliação do CI reside na busca de vantagem
competitiva para a empresa, em um mercado cada vez mais concorrido. Para Porter (1989, p.

1):

A estratégia competitiva é A busca de uma posição competitiva favorável em
uma indústria, a arena fundamental, onde ocorre a concorrência. A estratégia
competitiva visa a estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as
forças que determinam a concorrência da indústria.

Nas empresas do conhecimento, no que diz respeito ao capital humano, existem
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profissionais, altamente qualificados, de dificil substituição. A forma de gerenciar estes
profissionais difere da empresa industrial, salientado que quando bem gerenciados eles
conseguem utilizar com maior potencialidade a sua capacidade produtiva.
Com relação à estrutura interna, a avaliação do Cl proporciona de forma indireta
redução de custos com a implementação de tecnologias para auxiliar no gerenciamento do
fluxo de informações, assim com a liderança, podem promover, de forma mais eficiente, a
transferência do conhecimento entre as pessoas dentro da empresa.
No que concerne ao capital do cliente, a identificação deste ativo intangível é de
suma importância para as empresas do conhecimento. É essencial: que as empresas garantam
o seu sucesso em um mercado, altamente competitivo, saber quem são os seus clientes, quais
as suas necessidades e quais os meios de satisfazê-las deve nortear os caminhos da
organização.
Assim, percebe-se inúmeras vantagens competitivas, tanto internas quanto
externas à organização, na avaliação do CI. Todavia, cabe à empresa buscar a melhor forma
de fazê-lo, com vistas a potencializar essas possibilidades.
Vale ressaltar que as empresas e os negócios são diferentes, ou seja, possuem
segmentos distintos e características próprias. Segundo Kaplan e Norton (1997), cada
organização é única e, por isso, as medidas deverão ser desenvolvidas com base na sua
estratégia, seguindo seu próprio método.
Diante do exposto, vale ressaltar que estes fatos ilustram a importância de
construir um modelo especifico, demonstrando por meio de um estudo de caso da avaliação
do Capital Intelectual (CI).
Por ser uma proposta "única" (especifica para a empresa Procecon Assessoria
Contábil S/C Ltda) e "nova" (uma vez que a empresa objeto de estudo, até o presente estudo.
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não havia direcionado esforços para conhecer seu capital intelectual) acredita-se ser
necessário demonstrar/apresentar a operacionalização deste modelo construido no
gerenciamento do Cl.

1.6 Metodologia

Para solucionar o problema apresentado é preciso, primeiramente, entender o
processo de produção do conhecimento. Segundo Fachin (1993, p. 19):

0 progresso cientifico, de forma geral, é um produto da atividade humana,
para qual o homem, compreendendo o que cerca, passa a desenvolvê-lo para
novas descobertas. E, por relacionar-se com o mundo de diferentes formas
de vida, o homem utiliza-se de diversas formas de conhecimentos, por
intermédio dos quais ele evolui e faz evoluir seu habitat. Dentre estes tipos
de conhecimento encontram-se o filosófico, o teológico, e empírico e o
cientifico.

Desta forma, o homem, por meio do estudo ou experiência, se apropria dos
conhecimentos já existentes sobre determinado assunto e, ao entendê-los, passa a procurar
novas descobertas, a fim de evoluir enquanto pesquisador e contribuir para o desenvolvimento
de determinada ciência.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, é utilizado apenas o conhecimento
cientifico, o qual é caracterizado por Fachin (1993, p. 23):

pela presença do acolhimento metódico e sistemático dos fatos da realidade
sensível. Através da classificação, da comparação, da aplicação dos métodos,
da análise e síntese, o pesquisador extrai o contexto social, ou do universo,
princípios e leis que estruturam o conhecimento, rigorosamente válido e
universal.
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Este tipo de conhecimento preocupa-se em aplicar os procedimentos
metodológicos para analisar fenômenos, ou seja, fatos da realidade visam comprovar e fazer
novas descobertas cientificas.
A seguir, apresentar-se-á o enquadramento metodológico desta pesquisa e sua
estrutura, conforme se evidencia na Figura 1, proposto por Petri (2005, p. 18), considerando: a
visão de conhecimento; o paradigma cientifico; a estratégia de pesquisa; o método de
pesquisa; e os instrumentos a serem utilizados.

Modelo para escolha da metodologia de Pesquisa

Cientifica

V iAi> de
mhec Uncut()

Paradigma
c lent ifico

I

Estratégia de
pesqu isa

77-NN.

Metodo de
pesquisa
_

Figura 1 — Estrutura de Enquadramento Metodológico

Fonte: Petri (2005).

As definições de visões de conhecimento propostas foram recomendadas por Roy,
1996; Landry, 1995; E Ensslin, 2001 (apud PETRI, 2005). Destaca-se que para o
desenvolvimento desta pesquisa sera adotada a visão do conhecimento Construtivista. Na
visão de Landry (1995), esse paradigma se apresenta entre o objetivismo e o subjetivismo,
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onde se observa o objeto e o sujeito, os demais participantes, o momento, o local, os valores e
o grau de entendimento dos envolvidos sobre todo o contexto.
Nessa visão, busca-se na aprendizagem uma compreensão mais ampla da situação,
levando em conta a percepção da autora que está envolvida no processo decisório. Assim, em
contraposição a uma abordagem objetivista, o Construtivismo, segundo Landry (1995), não
busca uma verdade que independe da percepção dos envolvidos, apenas os inserem como
agentes principais no contexto decisório.
Quanto ao paradigma cientifico, este trabalho optou pela Fenomenologia, pois a
pesquisa é realizada por fenômenos do mundo real e com ações decorrentes dos envolvidos no
processo de decisão. Trivirios (1987, p. 43) salienta que a Fenomenologia apresenta "o estudo
das essenciais e todos os problemas". Segundo este paradigma, as essenciais são definidas
como a essência da percepção e da consciência, por exemplo.
A estratégia de pesquisa a ser adotada neste trabalho será de validade particular,
pois segundo Petri (2005, p.21), "o propósito do pesquisador sera o de gerar conhecimentos
para a aplicação prática e para as soluções de problemas pontuais". Sendo assim, esta
pesquisa será do tipo não-obstrutiva com enfoque aos estudos de campo, pois se optou por
urna postura mais neutra, tentando interferir o mínimo possível na pesquisa.
Em relação ao método de pesquisa a ser utilizado, será adotado o método misto,
pois se acredita que com a adoção dos aspectos quantitativos e qualitativos, simultaneamente,
cria-se uma representação mais rica da realidade. De acordo com Trivirios (1987, p. 118),
"toda pesquisa pode ser ao mesmo tempo quantitativa e qualitativa", de forma que ambos
sejam complementares entre si e não incompatíveis.
Os instrumentos que auxiliaram a autora, para a coleta de dados foram análise
documental, questionários e entrevistas não estruturadas (TRIVISIOS, 1987). Cumpre

esclarecer que apesar do modelo ser construido por meio da formalização, da explicitação e da

percepção da autora do presente trabalho, este instrumento informou sua reflexão.
Deste modo, conclui-se o enquadramento metodológico da presente pesquisa, que
pode ser visualizado na Figura 2.
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Figura 2 — Estrutura de Enquadramento Metodológico do Trabalho
Fonte: Adaptado de Petri (2005).

Passa-se, agora, para o Capitulo II — Fundamentação Teórica, concretizando
alguns dos objetivos específicos identificados na seção 1.5.2 deste capitulo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo abordam-se os conceitos de Capital Intelectual (CI), a sua
avaliação e a sua mensuração, bem como os métodos de avaliação propostos pela literatura
pertinente e sua análise comparativa.

2.1 Conceitos

2.1.1 Capital Intelectual e Componentes

0 tema Capital Intelectual (Cl) existe na literatura especializada desde 1980.
Sulivan (2000) relata que o trabalho pioneiro sobre o valor dos bens invisíveis foi publicado,
originalmente em japonês, em 1980 por Hiroyuki ltami. Sulivan (2000, p. 240) afirma ainda
que "os leitores do trabalho de Itami ficaram convencidos da presciência e da clareza de suas
idéias sobre bens intangíveis e sua importância para a corporação".
Segundo Stewart (1998), o CI consiste em todo conhecimento, informação e
experiência utilizadas para gerar riqueza As empresas. Stewart (1998, p. XIII) afirma, ainda,
que o CI "6 a soma do conhecimento de todos em uma empresa, o que lhe proporciona
vantagem competitive.
Edvinsson e Malone (1998), conceituam o CI como a posse de conhecimento,
experiência aplicada, tecnologia organizacional, relacionamento com os clientes e habilidades
profissionais que propiciem a empresa uma vantagem competitiva no mercado.
Conforme Schmidt e dos Santos (2002), o Capital Intelectual consiste no
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conhecimento que foi adquirido e transformado pelas pessoas, com objetivo de produzir
ativos de maiores valores para a organização, como a satisfação da necessidade de um cliente,
desenvolvimento de um produto inovador, bom relacionamento com fornecedores e sistemas
de informações, entre outros ativos intelectuais, que juntos formam o Capital Intelectual
Organizacional.
De acordo com Klein (1998), cada vez mais as posições competitivas são
determinadas pelo CI das empresas, como o conhecimento, a experiência, a especialização e
outros ativos intangíveis, do que pelo seu capital tangível fisico e financeiro.
Analisando-se os conceitos apresentados, pelos teóricos, constata-se que todos
corroboram da mesma idéia central, qual seja: o CI constitui a matéria intelectual de uma
empresa, envolvendo o conhecimento, a informação, a propriedade intelectual e a experiência,
que pode ser utilizada para gerar riqueza a toda e qualquer organização.
Sveiby (1998) afirma que o CI é composto por três elementos: competência dos
funcionários, estrutura interna e estrutura externa.
A competência dos funcionários, para Sveiby (1998), consiste na sua capacidade
de agir em diferentes situações, criando valor para a empresa, tanto na forma de AT's como
Ais. As pessoas e sua competência profissional não podem ser consideradas como
propriedade das empresas, mas somente delas mesmas. Sveiby (1998) divide o quadro
funcional de urna organização em quatro categorias: o profissional, o gerente, o pessoal de
suporte e o líder.
Sveiby (1998) diz que a estrutura interna:

o fluxo de conhecimento dentro de uma organização — as patentes, os
conceitos, os modelos e os sistemas de computação e administrativos que
servem de suporte para os profissionais envolvidos no processo de criação de
conhecimento com os clientes. Como os funcionários se combinam com a
estrutura interna para constituir a organização, gerenciar a estrutura interna
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significa gerenciar a organização.

A estrutura externa, de acordo com Sveiby (1998, p. 12), "inclui relações com
clientes e fornecedores, bem como marcas, marcas registradas e a reputação ou a imagem da
empresa", sendo que o valor desses ativos é determinado, basicamente, pelo grau de
satisfação com que a empresa soluciona os problemas de seus clientes, de maneira que exista
sempre um elemento de incerteza entre eles.
Segundo Stewart (1998), o Capital Intelectual (CI) é composto do intercâmbio do
capital humano, do capital estrutural e do capital do cliente.
0 capital humano inclui conhecimento e competências individuais dos
funcionários, sendo assim, Stewart (1998, p. 81) destaca que:

Quanto maior a intensidade de capital humano de uma empresa, ou seja,
quanta maior o percentual de trabalho que gere um alto grau de valor
agregado, realizado por pessoas cuja substituição seja difícil, mais a empresa
pode cobrar por seus serviços e menos vulnerável ela ficará aos
concorrentes, pois eles terão ainda mais dificuldade de reproduzir essas
habilidades do que a primeira empresa tem para substitui-las.

0 capital estrutural, para Stewart (1998),

é o conhecimento retido pela

organização que se tomou propriedade da empresa. Porém, reter o conhecimento de forma a
aumentar o capital estrutural da empresa representa um grande desafio para os lideres das
organizações do conhecimento.
0 capital estrutural inclui conhecimento ou competência coletiva, como processos
e publicações, tecnologias, invenções, dados, que podem ser patenteados, bem como a
estratégia e a cultura da empresa, as estruturas e sistemas e os procedimentos organizacionais.
Stewart (1998) afirma que o capital do cliente é o ativo intelectual mais valioso da
organização, porque são os clientes que pagam as contas. São elementos do capital do cliente
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o conhecimento e as vantagens advindas dos clientes, ou seja, o valor que se ganha com
relacionamentos com clientes.
A divisão do Cl para Edvinsson e Malone (1998) se di em duas partes: capital
humano c capital estrutural.
O capital humano compreende o conhecimento, a habilidade dos funcionários de
uma organização para realizar as tarefas, a experiência, o poder de inovação, bem como os
valores, a cultura e a filosofia da empresa.
Por sua vez, o capital estrutural diz respeito a equipamentos de informática, os
sofiwares, os bancos de dados, as marcas registradas, as patentes e toda a capacidade

organizacional que apóia a produtividade dos funcionários. 0 capital de clientes também
integra este capital, salientando o relacionamento com os principais clientes da organização.
Os autores desdobram o Capital Estrutural em Capital de Clientes.
Edvinsson e Malone (1998) explicam que o capital humano não pode ser de
propriedade da empresa, ao contrario do capital estrutural. Portanto, o capital estrutural pode
ser negociado, enquanto que o capital humano não. Porém, eles interagem entre si e agregam
valor independente de serem de propriedade, ou não da empresa.
O termo Capital Intelectual (Cl) e seus componentes podem ser conceituados de
várias formas. Contudo, são muitas as barreiras encontradas para difundir esse conceito, pois
sendo o CI intangível, ele se choca com as políticas usuais das organizações.
Vale ressaltar que a estrutura de Stewart é a que mais se aproxima da realidade da
empresa selecionada para o estudo de caso apresentado neste trabalho, além de ser a estrutura
do CI, que a autora mais se identificou na Area acadêmica.
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2.1.2 Avaliação e mensuração

A expressão avaliação, pode assumir diversos significados, depende, portanto, do
sentido conferido a este termo e do contexto onde está inserido. Neste sentido, abordar-se-A,
primeiramente urna concepção de avaliação no contexto empresarial, caracterizando-se,
basicamente, como um conceito, um processo e um instrumento de gestão.
Para Falcini (1995, p. 15) avaliar significa:

determinar a valia ou valor de alguma coisa; estimar significa determinar.
por cálculo ou avaliação, o preço, o valor de alguma coisa; avaliação ou
estimativa tem, portanto, o mesmo significado na determinação de valor. No
campo econômico, valor pode ser entendido como a relação entre duas
coisas, num determinado tempo e lugar, sendo essa relação expressa.
geralmente como prego monetário; assim, o valor é a relação e não uma
mensuração.

Cruz e Silva (1999, p.10) afirmam que "o processo de avaliação significa a
comparação, a análise e a conclusão sobre o status de uma condição observada (cotejamento
entre condições existentes e condições desejadas)".
De acordo com Pereira (2001, p. 196) o ato de avaliar "6 o exercício da análise e
do julgamento sobre qualquer situação que exija uma apreciação de fatos, idéias, objetivos e,
também, uma tomada de decisão, a fim de se atingir urna situação desejada".
Acredita-se que uma avaliação implica conseqüência, que podem ser positivas ou
negativas em relação a seus objetivos, dependendo de vários fatores, entre os quais: (i) bases
informativas; (ii) variáveis consideradas; (iii) critérios, conceitos e princípios adotados; e, até
mesmo; (iv) crenças, valores e habilidades do avaliador.
0 termo avaliação, segundo Pereira (2001, p. 198), "refere-se ao ato ou efeito de
se atribuir valor, sendo que valor pode ser entendido num sentido qualitativo (mérito,
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importância), ou num sentido quantitativo (mensuração)".
0 autor explica que o sentido qualitativo expressa a idéia de julgamento, formação
de juizo ou atribuição de conceito a determinados atributos de algum objeto (por exemplo:
bom, ótimo e e fi caz). Por sua vez, o sentido quantitativo refere-se a quantificação de atributos
de um objeto, com o intuito de expressá-los, numericamente (como por exemplo o prego de
um produto, a altura de uma pessoa e a temperatura ambiente).
Neste sentido, a avaliação requer padrões, em termos informativos que permitam a
realização do julgamento. Portanto, Pereira (2001, p. 78) explica que "a avaliação e o controle
dos resultados das atividades requerem a mensuração ou quantificação de um desempenho
planejado e um realizado".
A mensuração do desempenho planejado fornece bases comparativas para a
avaliação de desempenho. Por sua vez, a mensuração do desempenho realizado deve seguir as
mesmas bases do desempenho planejado, a fim de garantir a comparabilidade entre os
mesmos, sendo este requisito necessário para que sejam avaliados.
Desta forma, conclui-se que ao usar a expressão mensuração,
intercambiavelmente com avaliação limita-se o sentido dessa última, entretanto não deve ser
admitida esta equiparação. Assim, faz-se necessário, também, conceituar o termo mensuração,
pois se acredita que este faça parte do processo de avaliação.
Segundo Teles e Vartanian, (1997 apud LOZECKY, 2004), "mesurar é atribuir
números a propriedades de um determinado objeto ou evento, devidamente especificado".
Sendo assim, pode-se afirmar que a identificação dos objetos ou eventos e a delimitação das
unidades de medidas são o ponto inicial no processo de mensuração.
Hendriksen e Van Breda (1999, p. 304) definem, na Contabilidade, mensuração
como o "processo de atribuição de valores monetários significativos a objetos ou eventos
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associados a uma mesma empresa, e obtidos de modo a permitir agregação (tal como na
avaliação de ativos) ou desagregação, quando exigida em situações especificas".
Analisando-se esta afirmação, um comentário central merece ser feito: diz respeito
ao relacionamento entre os objetos ou eventos. Lozecky (2004, p. 100) afirma que - 6 preciso
que a mensuração relacione ambos da mesma forma, a fi m de que possam ser 'agregados ou
desagregados' e também, comparados".
liendriksen e Van Breda (1999, p.304) salientam, ainda que não se deve esquecer
da mensuração em termos não monetários, pois estes, muitas vezes, são relevantes para
predições e tomada de decisões.
Do ponto de vista de Glautier e Underdown (1989, p. 76), "mensuração implica
atribuir números a objetos de acordo com regras, especificando o objeto a ser medido, a escala
a ser usada e as dimensões da unidade". Sabe-se, porém, que para caracterizar um modelo de
mensuração cientifico não lid como fugir das sete etapas descritas por Teles e Vartanian,
(1997 upud LOZECKY, 2004) que são, aqui, relacionadas:
a) identificar o tipo de decisão a ser tomada;
b) identificar as propriedades empíricas de objetos ou eventos que os tornam
comparáveis com objetos da mesma natureza;
c) identificar a característica de medição;
d) identificar a unidade de mensuração, ou seja, se sera feita ern moeda, em
quilos, em metros, etc.;
c) definir critérios de mensuração;
f) identificar o sistema relacional numérico aos objetos ou eventos e evidenciar
a escala ou unidade de mensuração a ser utilizada; e,
g) analisar e sistema de mensuração caracterizado à luz do purpose view
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(informação adequada) e do factual view (confiabilidade, validade, tipo de
escala e significado numérico).
Analisando-se as afirmações de Glautier e Underdown (1989) e Teles e Vartanian,
(1997

apt('

LOZECKY, 2004), constata-se que os autores corroboram com a mesma idéia

central: o requisito — especificando o objeto a ser medido — de Glautier e Underdown com o
requisito constante na letra "b" de Lozecky; o requisito — a escala a ser usada — de Glautier e
Underdown com o requisito constante na letra "f" de Lozecky; e o requisito — dimensões da
unidade — de Glautier e Underdown com o requisito constante na letra "d" de Lozecky.
Ao verificar os conceitos apresentados, pelos teóricos, constata-se que todos
concordam com a mesma idéia central, qual seja: (i) avaliação refere-se ao ato de atribuir
valor a alguma coisa no sentido qualitativo e/ou quantitativo; e, (ii) mensuração refere-se a
atribuição de valores monetários, ou não monetários a determinados objetos ou evento,
devidamente especificado.

2.2 Métodos de Avaliação do Capital Intelectual

Mayo (2003) enfatiza que é fundamental e inevitável, para as organizações
voltadas para o aprendizado,

avaliar

e evidenciar o CI, através de métodos de avaliação.

Desta forma, Stewart (1998) afirma que a inteligência é o ativo mais importante
de uma organização, entretanto este ativo somente tem valor relevante quando é transformado
em planos e em estratégias, através de métodos de avaliação, que contribuam com a melhoria
do

desempenho

da empresa.

Analisando-se as afirmações dos autores — Mayo e Stewart — dois termos
sobressaem-se:

avaliar

e

desempenho.

Desta forma, conclui-se que o gerenciamento do Cl
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tem como insumo básico à avaliação do desempenho do Capital Intelectual Organizacional.
Pereira (2001, p. 197) enfatiza:

Avaliar um desempenho passa a ser um meio para se tomar decisi5es
adequadas. Constitui um processo complexo que incorpora, alem das
características informativas necessárias para se julgar, adequadamente urn
desempenho, requisitos essenciais para se integrar ao processo de gestão, em
fases de planejamento, execução e controle.
Neste tópico, apresentam-se os modelos de avaliação do Cl propostos pela
literatura pertinente.

2.2.1 Monitor de Ativos Intangíveis

Sveiby (1998), considerado um dos pais do movimento do capital humano,
desenvolveu um Monitor de Ativos Intangíveis (AI's) para a Celemi, uma empresa sueca de
consultoria. Seu modelo de avaliação baseia-se em indicadores não-financeiros, pois, segundo
este autor, os fluxos de conhecimento e os Ais não são elementos financeiros.
Para avaliar o Capital Intelectual (CI), Sveiby (1998) utilizou três componentes do
CI: estrutura externa, estrutura interna e competência individual. O autor ressalta que, para o
calculo do CI, a gerência deve selecionar um ou dois indicadores para cada grupo. Os
indicadores sugeridos por Sveiby, estão divididos em três grandes grupos:
crescimento/renovação, eficiência e estabilidade, como pode ser observado na Figura 3.

Competência dos funcionários

Estrutura Interna

Indicadores de crescimento e
Indicadores de crescimento
renovação
renovação
Indicadores de eficiência
Indicadores de eficiência
Indicadores de estabilidade
Indicadores de estabilidade
Figura 3 — Monitor de Ativos Intangíveis

Fonte: Adaptado de Sveiby (1998, p. 197).

Estrutura Externa

e

Indicadores de crescimento
renovação
Indicadores de eficiência
Indicadores de estabilidade

e
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Abaixo, assinala-se os indicadores para cada componente do CI, separadamente,
enfocando os grupos da Figura 3.

a) Competência dos funcionários

Em relação

ao indicador de crescimento/renovação, deve-se levar em

consideração questões como: o tempo médio de profissão dos funcionários; o nível de
escolaridade dos funcionários; os custos de treinamento e educação; a graduação dos
funcionários; a rotatividade dos profissionais que entraram e saíram da organização; e os
clientes, que aumentam a competência.
Os indicadores de eficiência indicam: a importância dos profissionais para a
empresa; o grau de poder de captação atribuído aos profissionais da empresa; e o valor
agregado por profissional, após descontar todos os gastos para a sua permanência

e

aprimoramento do seu conhecimento.
A estabilidade ressalta: a idade dos funcionários, analisada em conjunto com a
rotatividade; o tempo de serviço dedicado à mesma organização; a posição relativa de
remuneração e a taxa de rotatividade de profissionais.

b) Estrutura interna

Em relação ao índice de crescimento/renovação, deve-se ressaltar a necessidade
de: investimento na estrutura interna como, por exemplo, novos métodos

e sistemas;

investimento em sistemas de processamento de informações; e da real necessidade de
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contribuição dos clientes para a estrutura interna da empresa.
Os indices relacionados à eficiência são: a proporção de pessoal de suporte; as
vendas por funcionário de suporte e as medidas de avaliação de valores e atitudes.
O índice de estabilidade refere-se a: idade da organização; a rotatividade do
pessoal de suporte, sendo recomendado uma taxa de rotatividade de pessoal de suporte
inferior à apresentada para os profissionais e a taxa de novatos, que indica o número de
pessoas com menos de dois anos de emprego na organização.

c) Estrutura externa

Sveiby (1998) considera importante dividir os clientes em categorias, antes de
avaliar os indices, como segue:
•

Clientes que contribuem para a imagem da empresa;

•

Clientes que contribuem para a estrutura interna da empresa;

•

Clientes que melhoram a competência individual.

Assim, tem-se o índice de crescimento/renovação, que destacam: a lucratividade
por cliente e o crescimento da organização, descontando o crescimento proveniente de
aquisições.
JA a eficiência evidencia: o índice de clientes satisfeitos, o índice de ganhos e
perdas e as vendas por cliente.
A estabilidade refere-se: a proporção de grandes clientes, a estrutura etária dos
clientes, a taxa de clientes dedicados e a freqüência de repetição de pedidos.
Segundo Sveiby (1998), a organização deve apresentar no seu monitor os
indicadores que considerar mais

relevante, abrangendo sempre as areas
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crescimento/renovação, eficiência e estabilidade.

2.2.2 Navegador do Capital Intelectual

Para Stewart (1998, P. 217) "nenhuma medida individual pode representar o
Capital Intelectual de uma empresa". Este autor entende que o Cl deve ser observado pela
empresa sob perspectivas diferentes. Com base nisto propõem um gráfico, conforme Figura 4
na página35, do tipo radar, que permite uma visão coerente dos indicadores financeiros e nãofinanceiros, em relação As perspectivas diferentes da empresa, além de, mostrar de forma
simplificada a situação atual da empresa e a meta que se deseja alcançar.
Stewart (1998) utiliza medidas da empresa como um todo — razão valor de
mercado/valor contábil, Q de Tobin e o cálculo do valor do intangível — e medidas dos
componentes do CI.
As medidas dos componentes do CI são analisadas da seguinte forma:

a) Medidas do capital humano

O capital humano é a inovação e a eficiência do capital estrutural. Uma forma
simples de efetuar o registro do percentual de vendas que pode ser atribuído a novos produtos,
é comparando-os com as margens brutas de produtos antigos.
As atitudes dos funcionários apontam a existência de uma correlação entre moral
elevado e o desempenho financeiro superior. Já na posição, na rotatividade, na experiência e
no aprendizado se deve manter indices de estoque de funcionários qualificados.
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b) Medidas do capital estrutural

Avaliação dos estoques de conhecimento classifica-se os AIs em três grupos para
identificação. Sao eles: conjunto técnico, conjunto de marketing e conjunto de habilidades e
conhecimentos.
A rotatividade do capital de giro está relacionada com a substituição de estoque
por informação. Pode ser calculado através do capital de giro: contas a receber (mais estoque)
e contas a pagar (menos estoque).
Na avaliação da lentidão burocrática verificam-se algumas formas como:
sugestões feitas versus sugestões implementadas; tempo de lançamento de mercado;
proporção de receitas e custos; tempo de preparação, tamanho mínimo de lote lucrativo
(medidas de flexibilidades); entre outras.
E, por fim, a avaliação da administração avalia os trabalhos que não foram
vendidos, mas que envolveram custos, como por exemplo, serviços de informações
administrativas.

c) Medidas do capital do cliente

A satisfação do cliente é obtida através de pelo menos uma das três características
mensuráveis: lealdade (indices de retenção); maior volume de negócios (fatia da carteira) e
insuscetibilidade ao poder de persuasão de seus rivais (tolerância de preço).
Na avaliação de alianças há formas financeiras e não financeiras que devem ser
verificadas, tais como: (i) dados sobre qualidade, informações sobre poupança de ambas as
partes, valores sobre estoques

e disponibilidade ajudam a verificar o valor dos
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relacionamentos da empresa com os clientes, e estes com os fornecedores; (ii) devem ser
acompanhados tanto os pontos fortes, como o crescimento financeiro dos clientes, verificando
a fatia da empresa em seus negócios.
Após, a apresentação das medidas dos componentes do Cl, na visão de Stewart
(1998), passa-se a explicar a construção do gráfico mencionado, anteriormente.
Inicia-se a construção do gráfico traçando-se linhas a partir do centro, tantas
quanto forem o número de indicadores desejados para avaliar o CI. Em seguida, em cada eixo
marca-se uma escala relevante, na qual cada eixo pode ter uma escala diferente, como dados
monetários, fisicos, indices, entre outros.
Stewart (1998) propõe, a uma empresa imaginária, o Navegador do Capital
Intelectual, conforme Figura 4.
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Figura 4 — Navegador do Capital Intelectual
Fonte: Stewart (1998. p. 219).

0 Radar evidencia o diagnóstico organizacional por meio de um perfil de
desempenho que é fornecido pela linha que contorna a Area escura interna. A linha representa
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a meta desejada. Então, quanta mais proximo da linha do circulo, melhor é o desempenho do
Cl.
Stewart (1998) atenta ao fato de que cada empresa deve desenvolver os indices de
avaliação de CI que melhor se enquadrem com o seu perfil, ramo de atuação e suas
peculiaridades. As empresas devem procurar seguir três princípios básicos para melhor
desenvolver estes indices, como:
Manter a simplicidade do modelo: selecionar, no maxima, três medidas para

•

cada item do CI e um valor que dê a idéia do todo;
Avaliar o que 6, estrategicamente , importante: analisar somente os fatores e/ou

•

setores estratégicos da empresa;
Verificar as atividades que produzem a riqueza do capital intelectual: a

•

empresa deve focalizar os itens que lhe digam algo sobre o CI.
Observa-se, nos princípios sugeridos por Stewart, alguns problemas no que
concerne o desenvolvimento dos indices dos indicadores do Cl, são eles: como garantir que
apenas três medidas para cada item serão adequadas e relevantes para uma organização?
Como identificar o que é estrategicamente importante? Como verificar o que realmente
produz o CI?
Entretanto, Stewart (1998) afirma que seguindo estes principias, a empresa pode
avaliar seu CI, sem perder a direção e o foco na avaliação. Com isso não ocorrerá a análise de
um número excessivo de indicadores, ou a análise de fatores não relevantes para aquele tipo
de organização.
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2.2.3 Navegador da Skandia

De acordo com Edvinsson e Malone (1998), o Navegador Skandia foi
desenvolvido, em uma companhia de seguros e serviços financeiros, na Escandinávia, por
Edvinsson e uma equipe de especialistas contábeis e financeiros para a divisão de seguros e
serviços financeiros de uma empresa sueca, a Skandia AFS, que se tornou a primeira estrutura
organizacional a ser criada para apresentar o Capital Intelectual (Cl).
Neste sentido, alguns indicadores apresentados no Navegador Skandia se aplicam,
apenas as empresas do setor de serviços financeiros, pois a empresa está inserida neste setor.
Para as demais empresas, Edvinsson e Malone (1998) sugerem outros indicadores, chamados
de indicadores adicionais, que podem auxiliá-los na avaliação do CI.
Sendo assim, conclui-se que cada organização possui características e vantagens
competitivas próprias e, portanto, não é possível afirmar a existência de indicadores padrões.
Cada organização deve identificar os indicadores que representam e compõe o seu Cl.
Segundo Edvinsson e Malone (1998), o Navegador Skandia utiliza indicadores
para cinco Areas: foco financeiro, foco no cliente, foco no processo, foco na renovação e
desenvolvimento e foco humano. A partir dessas Areas a empresa direciona sua atenção, sendo
que dos focos provém o valor de seu CI, no âmbito de seu ambiente.
Para administrar uma empresa é necessário conhecer o seu funcionamento e a
utilidade do Navegador da Skandia neste processo, visto que ele divide a organização em
Areas menores, facilitando, assim, a identi ficação e a visualização da sua estrutura e dos seus
ativos.
Em seguida, aborda-se cada Area, separadamente e as sugestões dos autores para
cada foco.
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a) 0 foco financeiro

Edvinsson e Malone (1998) apresentam o foco financeiro como um triângulo. Na
base do triângulo encontram-se os dados financeiros preliminares, ou seja, é o que consta,
geralmente, nas notas explicativas financeiras da empresa, nos comunicados de imprensa, nas
avaliações de desempenho, nas avaliações do analista, entre outros.
Outro componente do foco financeiro é a capitalização financeira, que se encontra
no meio do triângulo. Para Edvinsson e Malone (1998, p. 69), esta consiste no "processo de
procurar e filtrar, de traduzir e medir informações preliminares". A capitalização financeira é
a contribuição do Cl para as finanças tradicionais, auxiliando na apresentação de indices e
indicadores.
No ápice do triângulo encontra-se a documentação financeira composta pelas
tabelas financeiras tradicionais. Para Edvinsson e Malone (1998, p. 74), "elas representam a
transformação final dos ativos individuais de Capital Intelectual ern recursos financeiros e,
assim, o seu desaparecimento da vida diária da empresa".
Esses documentos financeiros irão se unir As documentações financeiras
anteriores, porém, agora estarão levando consigo uma parcela de informações do CI.

b) 0 foco no cliente

De acordo com Edvinsson e Malone (1998, p. 84), "a tarefa reservada para a
avaliação do capital intelectual, relativo ao cliente, consiste em encontrar aqueles parâmetros
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que melhor captem a nova realidade das relações eficazes e inteligentes entre empresa e
cliente".

Quando a organização consegue conquistar a confiança do cliente de forma que
ele lhe forneça informações que auxiliem no desenvolvimento de novos produtos/serviços, ela
eleva e muito o seu CI, na forma de capital de clientes, pois se sup 6- m que estes clientes,
provavelmente serão fiéis à empresa.
Ressaltam, Edvinsson e Malone (1998), a diminuição da proporção de indices
monetários na avaliação do CI do cliente em relação ao foco financeiro. Esta mudança está
ligada

a finalidade desses indicadores aos investidores

e aos executivos da organização para

tomada de decisões.

c) 0 foco no processo

Conforme Edvinsson e Malone (1998, P. 91), "este foco trata do papel da
tecnologia como um instrumento para apoiar a criação de valor global na empresa".
Os investimentos efetuados nas tecnologias da informação, geralmente,
representam quantias volumosas de dinheiro e, por isso deve ser realizada uma análise
apurada dos objetivos que se deseja alcançar com a implementação desta nova tecnologia.
Logo após, a empresa deve procurar fornecedores reconhecidos no mercado e desenvolver
uma tecnologia, em parceria com este fornecedor, se for possível. Isto pode acarretar um
volume menor de recursos investidos, evitando-se transtornos futuros com a implementação
de tecnologias ineficazes.
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d) O foco de renovação e desenvolvimento

Edvinsson e Malone (1998, P. 101) afirmam que "o foco de renovação e
desenvolvimento tenta projetar o futuro imediato, estabelecendo o que a empresa está
realizando no presente a fim de preparar-se, adequadamente para captar oportunidades
futuras". Assim, estes autores destacam seis areas a serem analisadas com o objetivo de
promover a renovação da empresa, a saber: clientes, atração no mercado, produtos e serviços,
parceiros estratégicos, infra-estrutura e empregados.

e) 0 foco humano

Este foco é o mais dificil de ser avaliado, ou seja, existe uma dificuldade muito
grande em medir a competência do funcionário, isto porque atribuir valor ao comportamento
ou A motivação é diferente da contabilização das vendas, ou até da determinação da
capacidade dos computadores. Por isso, a realização da avaliação de tudo que diga respeito
aos colaboradores deve ser bem fundamentada, bem estruturada, de forma que as medições
mostrem não somente onde a empresa se situa, mas onde deveria estar.
Edvinsson e Malone (1998) salientam os diferentes tipos de trabalhadores das
empresas modernas: empregados de escritório, teletrabalhadores, guerreiros das estradas e
ciganos corporativos.
Independentemente, da Area de atuação da empresa e do seu tamanho, todas
organizações podem e devem investigar e avaliar seu Cl. Para isto, as empresas devem avaliar
as suas características particulares para desenvolver e adaptar os indices apresentados pelo
Skandia de acordo com as suas necessidades.
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2.2.4 Análise comparativa

Neste tópico são analisadas as semelhanças e diferenças entre os métodos de
avaliação do Cl propostos pelos autores estudados.
Como destacado anteriormente, o Cl é composto de: capital humano, capital
estrutural e capital do cliente. Sveiby (1998) dá outra nomenclatura para os componentes do
Cl, porém a essência de cada parte se assemelha à preconizada por Stewart (1998) e por
Edvinsson e Malone (1998). 0 capital humano, para Sveiby (1998), compreende a
competência do funcionário, enquanto que capital estrutural e o capital do cliente são
denominados por ele de estrutura interna e externa, respectivamente.
Para Edvinsson e Malone (1998) o capital do cliente está inserido no capital
estrutural, enquanto que Stewart (1998) e Sveiby (1998) o classifica, distintamente.
Edvinsson e Malone (1998) dividem o CI em tits partes, porém os modelos de
avaliação apresentados pelos autores baseiam-se em cinco areas de foco

e não nos

componentes do CI. Por isso, fica dificil comparar o modelo proposto por Edvinsson e
Malone (1998) com os apresentados por Stewart (1998) e Sveiby (1998), principalmente no
que se concerne

a estrutura interna.

Outra divergência encontrada, e talvez a mais marcante delas, reside no uso de
indicadores financeiros e não-financeiros para avaliar o CI. Sveiby (1998) preceitua somente
o uso dos não-financeiros para avaliar este capital, pois, para ele, os ativos intelectuais
representam elementos não-financeiros e, portanto, não podem ser expressos em valores
monetários. Stewart (1998) e Edvinsson e Malone (1998), no entanto admitem o uso de
indicadores financeiros aliados aos não-financeiros para avaliar o CI.
Entretanto, percebe-se que os modelos propostos pelos autores estudados fazem
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uma avaliação local' do CI de uma determinada empresa, isto 6, os resultados se encontram
em cada área (Capital humano, Estrutura interna e Capital de clientes), sendo que estes
indicadores, possuem unidades de medidas diferentes, o que impossibilita uma avaliação
global2 do Cl. A Figura 5 sumariza as reflexões feitas.
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Figura 5 — Análise Comparativa das Metodologias do CI
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Como destacado anteriormente, os modelos propostos pelos autores da literatura
pertinente limitam-se a avaliação local do CI de uma organização.
Por exemplo, uma companhia "X" avalia dois de seus funcionários, por meio de
um modelo de avaliação do Cl, a fim de oferecer um cargo de supervisor. Este modelo
assemelha-se ao modelo proposto por Stewart (1998, p. 219) e evidencia, principalmente
medidas de capital humano, conforme demonstra a Figura 6.

Consiste na avaliação do desempenho individual em cada indicador
Consiste na avaliação da agregação das avaliações locais a fim de obter um valor único que apresente o desempenho global
da ação. Para tal procedimento faz-se necessário transformar todas as avaliações locais em uma mesma unidade de medida,
2
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Fonte: Autora.

Percebe-se que este modelo di condições para uma avaliação local, indicando
onde o funcionário "A" é melhor que o funcionário "B" e vice-versa. Através deste exemplo,
é possivel afirmar que o funcionário "A" é mais motivado que o funcionário "B", mas este
possui melhor nível de escolaridade que aquele. Entretanto, não se sabe qual funcionário
agrega maior valor ao CI da companhia "X", pois este modelo possibilita apenas a avaliação
local dos dois funcionários.
Para agregar as avaliações locais, e assim, oferecer uma avaliação global, é
necessária uma ferramenta que seja capaz de transformar as diversas escalas em uma mesma
unidade de medida, e então, poder-se-á agregar estas unidades locais, obtendo a avaliação
final dos funcionários. Sendo assim, a empresa poderá avaliar os funcionários "A" e "B" e
afirmar qual deles será o mais capacitado para o cargo de supervisor.

3 REFERENCIAL TEÓRICO: METODOLOGIA MULTICRITE. RIO DE
AP010 À DECISÃO (MCDA)

Neste capitulo será discutida a fundamentação da abordagem utilizada nesta
pesquisa, de tal forma a fornecer urna visão geral das abordagens metodológicas e a facilitar o
manuseio dos conceitos na discussão a ser realizada.

3.1 Metodologias Multicrité rios

Para esta pesquisa, utilizar-se-á a metodologia geral da área conhecida como
Multicritério, desenvolvida sob uma perspectiva construtivista. Esta metodologia
desenvolveu-se em diversas correntes de pensamento distintos, tendo se sobressaído duas
delas: (i) a Escola Americana; e (ii) a Escola Européia. 0 que caracteriza cada uma destas
correntes de pensamento é a atitude em relação ao tratamento do processo decisório, que,
coincidentemente é o que caracteriza a distinção entre elas. Dutra (1998, p. 40) contempla:

0 primeiro enfatiza a 'tomada de decisão', objetivando a busca de uma
solução ótima; o segundo enfoca o aspecto de 'ajuda' aos atores envolvidos,
objetivando a compreensão e a aprendizagem de seu problema. Estes dois
eixos se traduzem nas duas correntes básicas, a saber: (i) Mukicriteria
Decision Making (MCDM); e. (ii) Multicriteria Decision Aid (MCDA).
Sinteticamente, a Figura 7, apresenta as diferenças básicas entre MCDM e
MCDA.
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Escola Americana
Escola Européia
reconhecimento da presença e necessidade de reconhecimento apenas dos elementos de natureza
integração, tanto dos elementos de natureza objetiva objetiva;
como os de natureza subjetiva;
o principal objetivo 6 construir ou criar algo (atores o principal objetivo 6 descobrir ou descrever algo que.
e facilitadores em conjunto) que, por definição, Tao por definição, preexiste completamente;
preexista completamente;
busca entender um axioma particular, no sentido de busca analisar urn axioma particular, no sentido de ele
saber qual o seu significado e o seu papel na nos levara a uma verdade através de 'normas para
prescrever';
elaboração de 'recomendações';
ajuda a entender o comportamento do tomador de não existe a preocupação de fazer com que o tomador
decisão, trazendo para ele argumentos capazes de de decisão compreenda o 'seu problema', apenas que
explicite as suas preferências.
fortalecer ou enfraquecer suas próprias convicções.

Figura 7 — Diferenças Básicas entre as Escolas Européia e Americana
I onte: Dutra (1998. p. 45).

Após, apresentadas as diferenças básicas, faz-se necessário distinguir as siglas,

geralmente utilizadas pelos pesquisadores da área para se referir a estes eixos: MCDM e
MCDA.
Roy (1990) distingui entre Tomada de Decisão (DM) e Ajuda à Decisão (DA)
diante de uma situação decisória. Este autor afirma que DM procura desenvolver um modelo
matemático que permita descobrir aquela solução ótima, que se acredita preexistir,
independente dos atores envolvidos. Por sua vez, DA procura auxiliar o contexto decisional,
de tal forma a permitir a construção de um modelo, no qual se fundamentarão as decisões em
favor, do que se acredita ser o mais adequado, considerando-se as convicções e os valores dos
envolvidos.
Diante das reflexões feitas, afirma-se que o escopo desta pesquisa sera formado
pela visão da Escola Européia, conseqüentemente a atitude, no que concerne ao processo
decisório, está em ajudar os envolvidos a construir conhecimento e organizá-lo em uma
estrutura (modelo), sobre o qual estes irão fundamentar suas decisões.
Existem três caminhos, usualmente seguidos pelos pesquisadores para conferir
significado ao conhecimento produzido nas metodologias multicritérios. Estes caminhos são
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denominados por Roy (1993, p. 189): (i) o caminho do realismo; (ii) o caminho axiomático;
(iii) o caminho construtivista. Como mencionado anteriormente, o escopo deste trabalho é
caracterizado pela MCDA e, por isso convém, apenas discutir o caminho construtivista.
Cumpre esclarecer que a Escola Americana utiliza-se dos caminhos do realismo e do
axiomático.
0 caminho construtivista pressupõe a noção de produção de conhecimento. Para o
construtivista, não há uma verdade preexistente a ser descoberta, mas um conhecimento ser
construido a partir dos sistemas de valores, convicções e objetivos dos envolvidos. Segundo
Landry (1995), a busca de conhecimento, neste paradigma, consiste na busca por hipóteses de
trabalho para fazer recomendações. Porém, as recomendações feitas não podem ser vistas
como a única solução possível, mas como uma solução bem fundamentada.
A prática da MCDA tem como suporte algumas convicções (premissas)
metodológicas fundamentais, que se constituem como pilares da abordagem, aqui, adotada
merecendo ser estudada. Estas convicções serão discutidas como base no artigo de Bana e
Costa e Pirlot (1997), a saber: (i) convicção da interconexdo e inseparabilidade dos objetivos e
subjetivos; e, (ii) convicção do Construtivismo calcada na noção de participação. Neste
sentido, segue-se uma discussão sobre estas convicções.

(i) Convicção da interconexio e inseparabilidade dos objetivos e subjetivos

Segundo Robert (1990 apud BANA E COSTA, 1993), o termo 'objetivo',
enquanto um adjetivo, refere-se a uma descrição da realidade independente dos interesses,
juizos e valores de quem há faz. Adotar, apenas o caminho da objetividade implica em
considerar que a tornada de decisões deve incluir qualquer atitude subjetiva, o que não passa
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de urna ilusão. Por sua vez, o termo 'subjetivo', enquanto adjetivo, refere-se a uma modelação
da realidade dependente dos interesses, juizos e valores de quem o faz. Adotar, apenas o
caminho da subjetividade implica em desconsiderar os elementos de natureza objetiva, ou
seja, as ações que são inerentes ao processo decisório, o que, também, não passa de uma
ilusão.
Portanto, na realidade, os elementos objetivos e subjetivos estão intimamente
ligados aos sistemas de valores dos atores envolvidos no processo decisório. Por exemplo, se
alguém estiver interessado em adquirir um veiculo e dispõe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
dificilmente, apenas levaria em consideração a variável custo (que representa um elemento
objetivo), mas sim considerar outras variáveis, tais como: cor, conforto, marca, dentre outros
que se configuram como elementos subjetivos. Este exemplo ilustra a primeira convicção
fundamental da pratica de MCDA.

(ii) Convicção do Construtivismo calcada na noção de participação

No inicio de um processo decisório, depara-se com um panorama de elementos
subjetivos e objetivos de maneira desorganizada, ou seja, os envolvidos no contexto,
normalmente não possuem "real" entendimento, de qual é o problema a ser tratado nem quais
as variáveis que deverão ser consideradas.
Assim, no contexto da MCDA, este entendimento é baseado por meio de um
processo de interação entre os envolvidos, corn o objetivo de explicitar/evidenciar tais
elementos, de maneira que, os envolvidos passam a aprender mais sobre o seu problema. De
posse deste entendimento, os envolvidos buscam construir um modelo formado pelo conjunto
de variáveis (juizos de valor) explicitadas. Sendo assim, este modelo é resultado da

48

aprendizagem construída nos envolvidos. Por exemplo, caso uma família deseje adquirir um
veiculo, os interesses de todos os membros da família devem ser explicitados, de forma que
todos venham a conhecer o "desejo" de cada um. 0 processo interativo, entre os familiares,
propicia, tanto a explicitação destes objetivos, quanto o aprendizado e as variáveis que,
"realmente" a família irá considerar para analisar as possibilidades de veículos.
Com base nas reflexões das duas principais correntes de pensamento das
metodologias multicritérios, se defini o que é Apoio à Decisão Multicritério (MCDA), já que
esta abordagem faz parte do escopo deste trabalho.
Roy (1993) define a atividade de Apoio á Decisão como a:

atividade de um (o facilitador) que, de forma que nós chamamos cientifica,
ajuda a obter elementos de resposta a questões perguntadas pelos atores
envolvidos em um processo decisório, elementos que ajudam a clarificar esta
decisão com a finalidade de fornecer aos atores corn as mais favoráveis
condições possiveis para o tipo de comportamento que aumentará a
coerência entre a evolução do processo, de um lado, e as metas e/ou
sistemas de valores em (que) esses atores operam, por outro lado.

Bana e Costa (1995b) enriquece e melhor esclarece esta questão, através da

seguinte afirmação:

A atividade de apoio à decisão pode então ser vista como um processo de
interação com uma situação problemática "mal estruturada" onde os
elementos e as relações emergem de forma mais ou menos caótica (...) e visa
a construção de uma estrutura partilhada pelos intervenientes nesse processo
(fase de estruturação) partindo depois para a elaboração de um modelo de
avaliação (fase de avaliação), seguindo uma abordagem interativa,
construtivista e de aprendizagem, e não assumindo um posicionamento
optimizante e normativo.

Neste sentido, conclui-se que a atividade de Apoio à Decisão faz parte de todas as

etapas do processo decisório. A fase de estruturação visa a `construção' de uma estrutura
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aceita pelos envolvidos. Na fase de avaliação, a atividade segue uma conduta de interação e
aprendizagem, desenvolvendo-se um modelo na qual as ações potenciais serão avaliadas. E
por fi m, na fase de recomendação, se procura fornecer subsídios, aos decisores, para que
tenham condições de analisar qual a estratégia mais adequada a ser adotado ern uma
organização.
No contexto da atividade de Apoio à Decisão, em cada etapa do processo
decisório, o facilitador deverá identificar qual a problemática que orientará o encaminhamento
a ser utilizado. Bana e Costa (1995, p.1) salienta o fato de que a escolha de uma problemática
é uma decisão crucial a ser feita pelo facilitador, para conduzir a atividade de Apoio
Decisão. Roy (1985, p.75) salienta que a escolha de uma problemática está, intimamente
associada a um determinado estado em que se encontra o processo decisório. "A definição de
qual a problemática de referencia irá depender do tipo de problema dos decisores" (ENSS LIN
et al., 2001, p. 67). Neste sentido, a problemática escolhida contribui para modelar a próxima

fase do processo decisório. Diante desta argumentação, cabe, inicialmente, apresentar a nog d- o
que destaca o termo, problemática.

Problemática é entendida como o conjunto das questaes fundamentais de um
determinado contexto (contexto decisório no qual o problema está inserido).
Estas questóes fundamentais vêm por informar a postura de um indivíduo ao
encontrar-se diante de uma situação que ele deseja entender, ou na qual
deseja, de alguma forma, efetuar uma intervenção. (DUTRA, 1998, p. 63).

A resposta a estas questões envolve o estudo das Problemáticas de Referência.
Assim, existem tanto problemáticas vinculadas à fase de estruturação, quanto

problemáticas vinculadas A fase de avaliação. A seguir serão apresentadas, apenas is
problemáticas referentes h situação em questão — Construção de um Modelo para Avaliar o
Capital Intelectual para empresa Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda..
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Neste contexto,

a

fase de estruturação sera informada pela Problemática da

Descrição (P.8).
A problemática da descrição (P.8) consiste, em linhas gerais, em tornar explicito,
organizar e uniformizar os conhecimentos dos decisores, frente a definição do problema e, em
seguida, "construir um processo orientado para a aquisição de informações preferenciais
visando e, tornando mais fácil, a construção e a reconstrução de um modelo de apoio
decisão (estruturação do modelos)" (ZANELLA, 1996, p. 45). Neste sentido, é possível
afirmar que o modelo construido na estruturação se constitui na própria operacionalização da
problemática da descrição.
Tendo sido identificada a problemática que se desenvolverá na Fase de
Estruturação, passa-se, agora, a definição da problemática que informará a Fase de Avaliação.
Neste contexto especifico, acredita-se que a Fase de Avaliação será informada
pela Problemática da Escolha (P.a), conforme poderá ser constatado através da confrontação
entre a justificativa e o objetivo do trabalho, com a apresentação do objetivo desta
problemática.
A Problemática da Escolha (P.a) consiste, em linhas gerais, em ajudar: (i) a
escolher a melhor ação; e/ou, (ii) elaborar um processo de seleção. Tal problemática é
apontada, por alguns autores, entre eles, Roy (1985, p. 85) e Bana e Costa (1995, p. 36), como
sendo a mais clássica das problemáticas. Esta afirmação pode ser justificada pelo fato de que,
naturalmente, em um processo decisório, o que se deseja é a decisão por algo, ou seja, uma
escolha.
Acredita-se ser esta a problemática de referência na Fase de Avaliação, uma vez
que dentre os propósitos deste trabalho - Construção de um Modelo para Avaliar o Capital
Intelectual para empresa Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda — está a capacitação para
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analisar as possíveis ações a serem implementadas e as condições para escolher a que
promova maior contribuição para o alcance de seus objetivos institucionais.

3.2 Processo Decisório

Após, a apresentação do que se entende por atividade de Apoio

a Decisão e das

problemáticas, será apresentado, no contexto MCDA, as fases básicas que compõe o processo
decisório, qual seja: (i) fase de estruturação do problema; (ii) fase de avaliação das ações
potenciais; e, (iii) fase de elaboração das recomendações. A Figura 8 apresenta de forma
ilustrativa, as etapas centrais de um processo decisório.
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Figura 8 — Processo Decisório sob a Perspectivas da MCDA
Fonte: Dutra (1998, p. 83).
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3.2.1 Fase de estruturação

A fase de estruturação busca o entendimento do problema e de todo o contexto
onde está inserido. Neste sentido, Dutra (1998, p. 85) afirma que a busca por este
entendimento "6 justificada pela preocupação de que, caso tal entendimento não ocorra
conseqüência direta seria o comprometimento de todo o processo decisório, afetando
diretamente a qualidade da decisão tomada".
Existem, basicamente, três etapas que subdividem a fase de estruturação: (i)
definição do problema; (ii) construção da familia de Pontos de Vistas Fundamentais (PVF's);
e, por fim, (iii) a operacionalização dos PVF 's através da construção de Descritores, que
evolui para a representação do perfil de impacto das ações (passando para a fase de avaliação
propriamente dita).
A fase de estruturação, segundo Bana e Costa (1995a, p. 1), é o resultado do
estudo de dois subsistemas inter-relacionados, são eles:

o subsistema dos atores e o

subsistema das ações. A interação entre estes subsistemas, Bana e Costa (1995a, p. 2)
denomina de Elementos Primários de Avaliação (EPA's). A partir dos EPA's, o facilitador
construirá um modelo que seja aceito pelos atores como a representação do que estes
entendem como sendo o problema.
Assim, conforme Montibeller (1996 apud DUTRA, 1998), "na função de
elementos primários de avaliação, os objetivos e as características se unem no que é, aqui,
chamado de ponto de vista".
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3.2.1.1 Identificação dos atores

Atores, segundo Ensslin et al. (2001), são todos aqueles que estão, direta ou
indiretamente, envolvidos no processo decisório. Podem ser distinguidos pela função que
obtem no processo decisório: agidos e intervenientes. Estes podem, ainda, distinguir-se em
decisores, demandeurs e facilitador.
•

Agidos: não se envolvem, diretamente no processo decisório, sofrem,
passivamente, com as conseqüências da implantação da decisão tomada sem ter
tido participação na decisão;

•

Intervenientes:

atuam, diretamente no processo decisório através da

manifestação de suas opiniões e interesses.
•

Decisor: tem o poder de decidir, ou seja, são os responsáveis pela decisão
tomada;

•

Demandeur: representam o decisor durante o processo decisório;

•

Facilitador: desempenham a tarefa de Apoio à Decisão, principalmente
através das recomendações sugeridas.

3.2.1.2 Passos para a estruturação do processo decisório

Após, apresentar o conceito de atores e suas funções no processo decisório, é
necessário, agora, discutir os passos para a estruturação do processo decisório, ou seja, a
definição do problema, a construção da família de pontos de vistas fundamentais e a
operacionalização dos pantos de vistas fundamentais. Para este objetivo, quatro passos serão
desenvolvidos, quais sejam: 1° Definição de um rótulo para o problema; 2° Levantamento dos
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EPA's; 3° Construção da Arvore de pontos de vistas; 4° Construção dos descritores.

1° Passo: Definição de urn rótulo para o problema

O rótulo é definido a partir da interação empática do facilitador com os atores

envolvidos, o que se dá através da escuta, por parte do facilitador, daquilo que os atores têm a
dizer sobre o problema.

2" Passo: Levantamento dos EPA's

Fazer um levantamento dos EPA's consiste em considerar todos os elementos
relevantes, referentes ao problema, apontados pelo decisor. Os EPA's são levantados a partir
de um brainstorming (tempestade mental). Dutra (1998, p. 120) afirma que esta técnica
consiste em "encorajar a criatividade dos atores, uma vez que, é solicitado, a estes que
expressem todo e qualquer elemento que lhes surja à mente sobre o problema, sem a
preocupação com a quantidade de informação explicitada".
Keeney (1992, apud, ENSSLIN et al., 2001, cap. 111-2) desenvolveu a Figura 9,
que apresenta as estratégias para a identificação dos EPA's.
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Dificuldades

Quais são os aspectos que o Sr. gostaria de levar em conta em seu
problema?
Quais características distinguem uma ação (potencial ou fictícia) boa de
uma ruim?
Quais são as maiores dificuldades com relação ao estado atual?

Conseqüências

Quais conseqüências das ações são boas / ruins / inaceitáveis?

Metas / Restrições / Linhas Gerais

Quais são as metas / restrições / e linhas gerais adotadas pelo Sr.?

Objetivos estratégicos

Quais são os objetivos estratégicos, neste contexto?

Perspectivas diferentes

Quais são para o Sr., segundo a perspectiva de um outro ator, os
aspectos desejáveis ações / dificuldades / etc?

Aspectos desejáveis
Ações

Figura 9 — Estratégias para Identificar os EPA's
Fonte: Keeney. (apud ENSSLIN et al.., 2001, cap. 111-2).

3" Passo: Construção da árvore de pontos de vistas

Considerando-se que os modelos multicritérios são estruturados em forma de
árvore de valor, e que esta árvore aumenta o grau de compreensão sobre o que deve ser
considerado em um contexto decisório, faz-se necessário explicar como construir esta árvore.
Inicialmente, no topo da árvore, indica-se o problema a ser resolvido (extraido do
rótulo do problema). Abaixo, devem ser identificadas as Areas de interesses. Sendo estas as
preocupações explicitadas pelos atores. Em posição, hierarquicamente, inferiores As Areas de
interesses, serão colocados para cada Area, os Pontos de Vistas Fundamentais (PVF 's) 3 . Caso
seja necessário, são, ainda, inseridos os Pontos de Vistas Elementares (PVE's) 4 para os PVF's
que necessitarem de definição mais detalhada.
Para facilitar a compreensão do processo de construção da árvore de Ponto de
Vista (PV), a Figura 10 apresenta um exemplo de uma estrutura arborescente.

Segundo Enssl in el al.. (2001, p. 127), os PVF's são aqueles aspectos considerados, por pelo menos um dos decisorcs, como
fundamentais para avaliar as ações potenciais. Eles explicitam os valores que os decisores consideram importantes naquele
contexto e, ao mesmo tempo, definem as características (propriedades) das ações que são de interesse dos decisores,
4 Segundo Ensslin et al.. (2001, p. 150), os PVE's decompõem um ponto de vista filndamental, permitindo uma melhor
avaliação da performance das ações potenciais no ponto de vista considerado. Com isso, permite uma maior compreensão do
que um ponto de vista fundamental pretende levar em conta.
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Areas de Interesse
A
PVT2

F661

Objetivo
Geral

PVF3

Areas de Interesse

Figura 10— Exemplo de uma Estrutura Arborescente
Fonte: Dutra (1998. p. 149).

Analisando-se a Figura 10, cabe fazer dois comentários: (i) quanto A estrutura; (ii)
quanto à hierarquia.
Em relação A estrutura, o nível mais superior é o que menciona qual o objetivo dos
decisores. 0 nível inferior a este é destinado As Areas de interesse e em cada Area estarão
agrupados todos os PVF's. Vale ressaltar que as Areas de interesse, nada mais são do que
áreas de preocupação dos decisores, sendo estas explicadas pelos PVF's os quais, por sua vez,
podem ser explicados pelos PVE's.
No que concerne à hierarquia, é importante saber que este termo implica no
conceito de subordinação entre níveis. Na Figura 10, ao substituir o PVE1 por uma nova Area
de interesse, segundo a hierarquia, esta área estaria no mesmo nivel em que estão o PVF2, o
PVF3 e o PVF4, o que não representa a realidade. De fato, independente da posição, os PVF's
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sempre se constituirão como a representação das preocupações das Areas a eles vinculadas.
Assim, acredita-se que a adoção do termo Arvore evita equívocos quanto ao grau de
importância atribuida aos diferentes elementos.

Neste contexto, observa-se que a estrutura arborescente: (i) constitui como uma
referência estável, a que todos os intervenientes do processo podem sempre recorrer; (ii)
fornece uma base comum para a negociação; (iii) auxilia a tarefa de operacionalizar os PVF 's,
de tal modo a tornar possível avaliar, localmente, as ações potenciais; e, (iv) constitui como
base para a construção e utilização de um modelo multicritério para a avaliação (local e
global) das ações potenciais.
Após, a estruturação construída, passa-se, então, ao último passo da fase de
estruturação: a operacionalização dos PVF's.

4° Passo: Construção dos descritores

Diante do contexto apresentado, a representação arborescente reflete os valores
dos decisores, segundo os quais as ações potenciais 5 serão avaliadas. Agora, questiona-se
como avaliar as ações potenciais, apenas de posse da representação arborescente. Tal
questionamento é justificado, segundo Dutra (1998, p. 151), pelo fato de que, até o momento,

somente se conhecem os aspectos (PVF's) que serão levados em consideração na avaliação
das ações, sem possibilidades de comparar a conseqüência de duas ações potenciais. Isto
acontece, devido à ausência de informações quanto: (i) ao 'preciso' significado de cada PVF;
e, (ii) à identificação dos graus em cada ação poderá influenciar cada PVF. Tais ausências,
descritas nos itens (i) e (ii) são sanadas, através da operacionalização dos PVF 's.
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Acredita-se que a operacionalização dos PVF's tem função operacional, pois seu
resultado promove interpretação e compreensão do significado deste PVF pelos atores
envolvidos, melhorando a comunicação entre eles. Além disso, objetiva a definição de um
conjunto de níveis de impactos 6, de modo a tomar evidente a diferença de um nível de
impacto em relação a outro, eliminando qualquer possibilidade de ambigüidade ou dúvidas
entre os atores envolvidos.

Definição de um descritor

Um descritor pode ser definido, segundo Bana e Costa e Silva (1994, p. 120),
como um conjunto de níveis, associado a um PVF, o qual descreverá os possíveis impactos
das ações potenciais. Assim, quando proceder A avaliação local (avaliação de uma ação em
relação a um determinado PVF) de uma ação potencial, basta identificar em qual dos níveis de
seu descritor está a ação impacta.
Os níveis de impacto devem ser: (i) bem definidos, para que não ocorram dúvidas,
aos atores, entre urn nível de impacto e outro; (ii) ordenados do melhor ao pior nível de
impacto, definindo a direção de preferencia de um nível em relação a outro, constituindo-se
uma escala de preferência local.
Após, a construção dos descritores, os atores envolvidos determinam, em cada
descritor, os níveis, "neutro" e "bom". Em relação ao nível "neutro", VANSNICK (1989
apud, DUTRA, 2001) explica que um nível "neutro" é um impacto considerado nem

favorável, nem desfavorável, em termos de um PV. Quanto ao nível considerado "bom",
Segundo Ensslin et al. (2001, P. 65), são ações reais ou fictícias, julgadas por pelo menos urn decisor como um projeto cuja
implementação pode ser razoavelmente prevista. E sobre urn conjunto de ações potenciais que o processo de apoio à decisão
ocorrerá.
5
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pode-se dizer que todas as ações potenciais que impactarem acima deste ponto indicariam
ações mais desejáveis, ou seja, satisfatórias . Conhecido o nivel "neutro", é possivel
identificar, então, os níveis de impactos positivos ou atrativos (terminologia utilizada por
BANA e COSTA e SILVA, 1994, p. 123-124), que indicam os níveis melhores do que o
"neutro", bem como identificar os níveis de impactos repulsivos ou negativos, que indicam os
níveis piores do que o "neutro". Portanto, os níveis, "bom" e "neutro", se constituem como
ponto de referencia, no intervalo entre os quais estariam impactadas as conseqüências da
maioria das ações potenciais analisadas.

Propriedades básicas dos descritores de impacio das Wes

Segundo Ensslin et al. (2001), urn descritor de impacto deve, necessariamente,
atender a três propriedades básicas: (i) mensurabilidade; (ii) operacionalidade; (iii)
compreensibilidade/inteligibilidade.
Considera-se um descritor mensurável quando este descritor for formado por uma
determinada quantidade de níveis de impactos, que o detalhem de tal forma a eliminar
qualquer dúvida quanto à definição do PVF que está sendo analisado, ou seja, sem ocasionar
ambigüidade.
Considera-se um descritor operacional quando, para cada ação analisada, em
relação ao PVF para o qual o descritor foi construido, existe um nível e, apenas um nível, de
impacto que represente/descreva a real conseqüência desta ação.
Considera-se um descritor compreensível/inteligível quando, todos os
intervenientes, ao associar uma ação potencial a um determinado nível de impacto, segundo
Segundo Enssl in el al. (2001, p. 145), é a base para descrever as performances plausíveis das ações potenciais em termos de

cada PVF.
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este PVF, levam em consideração as mesmas informações.

Tipos de descritores de impacto das ações

Os tipos de descritores serão apresentados segundo a visão de Keeney (1992, p.
100-119) e de Bana e Costa e Silva (1994, p. 119).
Para Keeney (1992), existem três tipos de descritores: natural, construido ou
indireto. Um descritor natural é aquele para o qual 6, facilmente identificada uma unidade de
medida, a qual seu significado é igual para todos os intervenientes. Geralmente, estão
associados a pontos de vistas de aspectos quantitativos. Já, um descritor construido é aquele
para o qual não se consegue identificar como sendo necessária a construção dos níveis de
impacto do ponto de vista em questão. Geralmente, estão associados a pontos de vistas de
aspectos qualitativos. Finalmente, um descritor indireto é aquele que faz uso de medidas
indiretas (os PVE's), para compor o descritor associado ao PVF, uma vez que não é possível
identificar um descritor natural ou construido para este PVF.
Na visão de Bana e Costa e Silva (1994) um descritor pode ser: (i) quantitativo
quando seus níveis de impacto são descritos, apenas por números, ou qualitativo quando seus
níveis de impacto exprimem ou determinam qualidades que necessitam de expressões
semânticas para descrever o ponto de vista; (ii) discreto quando seus níveis de impacto são
descritos por um número finito, ou continuo quando seus níveis de impacto são descritos por
números sucessivos; (iii) direto quando seu significado é igual para todos os intervenientes,
ou indireto quando descreve de forma indireta, através de descritores diretos, dos P'VF's que
estão associados a este PVF, ou construidos, quando não é possível identificar um descritor
direto através da combinação dos possíveis estados dos PVE's a ele associado.
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3.2.2 Fase de avaliação

Após, apresentar a base para os procedimentos subseqüentes na construção de um

modelo de avaliação multicritério — a construção dos descritores — prossegui-se para a Fase de
Avaliação, que consiste na mensuração de todas as ações potenciais, segundo os sistemas de

valores dos decisores, sendo necessário tanto para avaliar as ações, quanto para melhorar o
entendimento dos decisores sobre o problema.

3.2.2.1 Construindo funções de valor

De acordo com Keeney e Raiffa (1993), uma função de valor pode ser vista como
uma ferramenta aceita pelos decisores para auxiliar a articulação de suas preferências, em
forma de gráfico ou de escala numérica. Assim, as escalas, representam, numericamente, as
funções de valor do decisor, mostrando quanto para este decisor, um nível de impacto é
preferível em relação ao outro nível de impacto.

Dyer e Sarin (1979) contemplam dizendo que a função de valor é usada para
ordenar a intensidade de preferencia (diferença de atratividade) entre pares de níveis de
impacto ou ações potenciais. Portanto, a função de valor deve ser construída para um decisor,
ou grupo de decisores, com o objetivo de avaliar as ações, segundo um determinado ponto de
vista.
Uma função de valor deve seguir três condições matemáticas, conforme Beinat
(1995) e Ensslin etal. (2001, p. 189):

Considerando 5 (cinco) ações potenciais (a, b, c, d, e) pertencentes ao conjunto A
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de ações viáveis:
v(a) > v(b) se e somente se para o decisor a é mais atrativa que b (a P b).
v(a) = v(e) se e somente se para o avaliador a é indiferente a e (a I e).
v(a) - v(b) > v(c) - v(d) se e somente se para o avaliador a diferença de
atratividade entre a ebé maior que a diferença de atratividade entre c e d.
Normalmente, são utilizadas nas metodologias multicritérios de Apoio à Decisão,
três tipos de escalas numéricas: ordinal, de intervalos e de razões. Resumidamente, de acordo
com Ensslin etal. (2001), as características destas escalas são: (i) escala ordinal — os níveis da
escala (associados aos níveis de impacto) indicam a ordem de preferência do decisor, não
havendo a possibilidade de quantificação da preferência de um nível em relação a outro nível.
por exemplo, a escala de preferência de sabores de sorvete; (ii) escala de intervalos — os
números da escala indicam a ordem de preferência do decisor e existe a possibilidade de
quantificação da preferência de um nível em relação a outro nível em uma mesma unidade de
medida. Por exemplo, a temperatura de uma pessoa.
Nesta escala existem dois pontos que podem ser comparado a outro intervalo,
devido ao fato de que dois dos números da escala são arbitrados, o 100 (cem) e o 0 (zero),
constituindo-se como os níveis de ancoras. A escala é transformada através da transformação
linear (v(.) = a p,(.) + [3. VANSNICK, 1990, p. 90); (iii) escala de razão — também os
números da escala indicam ordem de preferência do decisor e existe a possibilidade de
comparação entre os níveis. A diferença desta escala com a de intervalos é que nesta, o 0
(zero), não é arbitrado, mas sim fixo. Por exempla, o peso.
Na literatura especializada existem diversos métodos para a construção de funções
de valor, dentre eles o Método da Pontuação Direta (Direct Rating), o Método da Bisseção e o
Método do Julgamento Semântico. No caso especifico deste trabalho, sera utilizado o Método

63

da Pontuação Direta (Direct Rating), de Von Winterfield e Edwards (1986), pois é
considerado pela autora um método simples, de fácil aplicação e, principalmente pela
ausência da utilização de softwares.
0 método da Pontuação Direta possui algumas vantagens, segundo Ensslin et al.
(2001, p. 192), quais sejam: (i) a rapidez na obtenção da função de valor; (ii) a simplicidade
do procedimento; (iii) a ausência de transformações matemáticas que possam afetar a
credibilidade dos resultados obtidos, para os decisores.
Conforme Larichev (1992), este método apresenta uma desvantagem. Este autor
adverte que este método "exigi dos decisores que expresse suas preferências numericamente,
sendo uma forma não natural de raciocínio, podendo gerar funções de valor que estejam em
desacordo com suas preferências".
Neste método deve estar construido, previamente, um descritor (qualitativo ou
quantitativo), formado por um conjunto de níveis de impacto ordenados, preferencialmente, e
estando definidos o pior e o melhor nível. Tendo sido construidos os descritores, passa-se
definir em cada um deles dois níveis de impacto de referência, o nível "bom" e o nível
"neutro". A esses dois níveis são associados dois valores que servirão de Ancora para a escala
(usa-se 0 para o nível "neutro" e 100 para o nível "bom" por facilidade de cálculo). Em
seguida, os decisores são questionados para expressar, numericamente, a atratividade dos
demais níveis em relação As Ancoras.
0 exemplo a seguir é apresentado com o objetivo de obter uma melhor
compreensão do método a ser utilizado neste estudo de caso.
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(a)

Estimular a formação de excelência para um docente. Ao invés de manter a formação atual
(b)
(c)
(d)
(e)
4

N4

Pós-doutorado

170

100

N3

Born

Doutor

N2

Neutro

Mestre

.

—
-...

0

A_

NI

Especialista

- 200

Figura 11 – Exemplo para Compreensão do Método da Pontuação Direta
Fonte: Autora.

No primeiro momento são identificados os descritores representados na coluna
(c). Em seguida passa-se identificar os níveis "bom" e "neutro", representados pela coluna
(b). Finalmente identificam-se os valores que correspondem a cada nível, os quais são

observados na coluna (e). Verifica-se que o nível "neutro" equivale ao valor "0" e o nível
"bom" ao valor "100", sendo dos demais valores, neste caso, atribuído, segundo a diferença
de atratividade que cada nível proporciona ao decisor.
Até este momento, foi possível efetuar a avaliação local de cada ação em cada
ponto de vista. Para conseguir a avaliação global das ações, levando em conta todos os pontos
de vistas simultaneamente, é necessário determinar as taxas de substituição (compensação) de
cada ponto de vista do modelo.

3.2.2.2 Identificação das taxas de substituição

As taxas de substituição expressam, de acordo o julgamento dos decisores, a perda
de performance que cada ação potencial deve sofrer em um ponto de vista para compensar o
ganho de desempeno do outro. Para Ensslin

et al. (2001, p. 217)

as taxas de substituição são
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também conhecidas como pesos e são necessárias devido à dificuldade de encontrar as ações
potenciais que tenha um desempenho melhor em todos os pontos de vistas do modelo.
Assim, como para a construção das funções de valores, existem vários métodos
para a determinação das taxas de substituição, também. Entre eles, destacam-se Trade-Off
Swing Weights e Comparação Par-a-Par. No estudo de caso desta monografia será adotado o
Swing Weights (VON WINTERFILD; EDWARDS, 1986).
Inicia-se através de uma ação fictícia a performance no nível "neutro" em todos os
critérios do modelo. A partir dai os decisores escolhem um critério onde a performance da
ação fictícia melhora para o nível de impacto "bom". A este "salto" (swing) atribui-se 100
(cem) pontos. Este procedimento é realizado até que os decisores definam a ordem de todas as
passagens do nível "neutro" para o "bom".
Segundo Ensslin et al. (2001, p. 225) "as magnitudes de todos os saltos são
medidas em relação ao primeiro salto. Estes valores devem ser re-escalonados de maneira a
variarem entre o (zero) e 1 (um), fornecendo assim, as taxas de substituição".
Conforme mencionado anteriormente, além da construção do modelo, existem três
procedimentos para complementar o movimento da Fase de Avaliação, quais sejam:
identificação do perfil de impacto das ações, validação do modelo e análise dos resultados.
De posse das taxas de substituição, necessita-se, agora, agregá-las para se obter
uma pontuação geral da ação, ou seja, é necessário definir uma forma de agregar as diversas
dimensões de avaliação. No estudo de caso desta pesquisa será utilizada a função de valor
aditiva, na forma de uma soma ponderada. A ponderação de cada ponto de vista (critério) será
feita através da taxa de substituição. A avaliação global de uma ação potencial a é calculada
por:
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w . (VpvF, . (a))

V(a) =
=
Onde:

V(a) é a pontuação global (atratividade) da ação a;
wi é a taxa de compensação para o critério VpvFj que permite a transformação
de uma unidade de valor local, de acordo com cada FPVi em unidades de
valor global, para os intervalos 'bom' e 'neutro', que foram estabelecidos;
(VFpvi (a)) é o indicador de impacto que contem a pontuação local,
(atratividade) da ação a, ern relação a FPV ;
Para que seja possível comparar os pontos de vista, é essencial que os níveis de
atratividade e repulsividade sejam equivalentes ern todos os pontos de vista. Assim, todos os
níveis 'bom "e" neutro" devem ter o mesmo valor local, donde:
Vpv

(bom ) = 100

Vpv

(neutro i) =

Utilizando-se o mesmo exemplo apresentado na subseção 3.2.2.1, supondo que já
se tenha calculado: (i) o valor dos níveis de impacto de cada descritor, representado pela
escala de atratividade local; (ii) as taxas de compensação dos PVE's isoláveis; e, finalmente,
(iii) as taxas de compensação dos PVF 's, pode-se, então, representar a fórmula de agregação,
conforme pode ser verificado a seguir.

67

PFV 1PFV 2
Estimular a formação de
excelência para um docente

PFV 3

170

V(docente) = 30% x

w2 x

+ w3 x

o

V (docente) = 30% x 100 + w2 x
V (docente) = 30,0

+ w3 x

+

Os procedimentos descritos anteriormente, bem como a Fase de Recomendação,
não serão detalhados neste capitulo de cunho teórico, mas sim serão discutidos no estudo de
caso proposto no Capitulo IV.

4 ESTUDO DE CASO

Neste capitulo, aborda-se o estudo de caso realizado na empresa Procecon
Assessoria Contábil S/C Ltda., evidenciando-se a contextualização da empresa, objeto de
estudo, bem como as etapas do processo decisório, conceituadas no capitulo anterior.

4.1 Contextualização da empresa — objeto de estudo

Fundada no ano de 1987, a Procecon Processamento de Dados e Contabilidade
Ltda., iniciou suas atividades visando a atender as exigências do mercado contábil da época.
Tais exigências diferenciam-se do mercado contábil da atualidade por diversos aspectos,
dentre eles, destacam-se: (i) suas atividades restringiam-se, apenas, nos setores fiscal,
contábil, pessoal e jurídico; (ii) a empresa não oferecia serviços diferenciados; (iii) seu campo
de trabalho era enfocado somente para a Area de Ciências Contábeis; e, (iv) seus clientes, em
sua maioria, eram de pequeno e médio porte, a qual faziam parte de um segmento de mercado
pouco explorado.
Devido as grandes mudanças tecnológicas e sociais ocorridas desde então, em
1992 a empresa reformulou sua política administrativa, fundando-se, assim, a Procecon
Assessoria Contábil S/C Ltda. Tal política visa oferecer uma assessoria empresarial
especializada e diferenciada para diversos campos, como: Ciências Contábeis, Direito,
Economia, Administração de Empresas, entre outros.
Atualmente, a empresa localiza-se em Florianópolis/SC, possui trinta e oito
funcionários (ver apêndice A) e dois sócios. Estes, ainda são proprietários de mais duas
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empresas, uma delas é especializada em Comércio Exterior e a outra é uma distribuidora de
utilidades domésticas. Portanto, a Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda. pertence a um
grupo empresarial de grande porte e, hoje, é um dos escritórios mais conceituados de sua
regido devido a vários fatores, estando o principal deles relacionado com o número de
colaboradores e clientes conquistados.
Vale apresentar a missão da empresa, objeto de estudo: "Oferecer um serviço
contábil seguro e competente através de profissionais, altamente especializados, alcançando
as modernas e complexas estruturas empresariais, a fim de oferecer soluções rápidas e
eficientes, visando o fiel cumprimento das leis".
A seguir, apresentar-se-á a operacionalização da primeira fase do processo
decisório da empresa Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda: a fase de estruturação.

4.2 Operacionalização da fase de estruturação

Primeiramente, faz-se necessário identificar os atores envolvidos no processo
decisório a ser apresentado. A Figura 12, abaixo, demonstra tal identificação.
Os funcionários
Agidos

Os clientes

Identificação
dos atores

Facilitador
A autora

Intervenientes
Decisores
Figura 12— Identificação dos Atores do Estudo de Caso
Fonte: Autora.
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Cumpre esclarecer os seguintes aspectos quanto a Figura 12 apresentada: (i) a
autora responde pelos intervenientes, pois não houve participação de nenhuma pessoa com
autoridade na empresa e corn o poder de decidir e interferir na tomada de decisão; (ii) a autora
é a primeira pessoa que se interessou em avaliar o capital intelectual da empresa aqui

estudada; (iii) a participação da autora se configura como, realmente efetiva, por meio da
manifestação de sua opinião, seu interesse e suas recomendações caracterizados por

desempenhar a tarefa de apoio ao processo decisório e por obter, informalmente, o poder de
decidir e interferir no processo; (iv) os funcionários, os sócios-gerentes, os chefes de
departamentos e os clientes respondem pelos agidos, já que não possuem participação na
construção do modelo de avaliação.

A seguir, serão apresentados os passos da fase de estruturação do estudo de caso.

1 0 Passo: Definição de um rótulo para o problema

O rótulo foi definido pelo facilitador como sendo: construção de um modelo de
avaliação do Capital Intelectual da Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda. com vistas a
promover seu gerenciamento.

2° Passo: Levantamento dos EPA's

Os

elementos considerados relevantes pelo decisor foram levantados sem a

preocupação com a quantidade de informação a ser explicitada, mas durante o período de
execução da pesquisa, alguns EPA's foram

substituidos por outros, sendo também

acrescentados novos EPA's, que serão discutidos, posteriormente.
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A Figura 13 evidencia-se os EPA's levantados a partir de um brainstorming.

EPA's
I Qualificação dos funcionários
2. Atitude dos funcionários

3. Satisfação dos funcionários
4. Rotatividade
5. Valor da marca

6. Satisfação dos clientes
7. Incremental de clientes novos
8. Giro de capital

9. Participação no mercado
Figura 13 — EPA's do Processo Decisório do Estudo de Caso
Fonte: Autora.

3° Passo: Construção da árvore de pontos de vistas

Esta etapa inicia-se com a identificação das Areas de interesses, por meio do rótulo
do problema já identificado, anteriormente no primeiro passo da fase de estruturação, estando
localizado no topo da árvore. Sendo o rótulo do problema a construção de um modelo de
avaliação do CI da Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda., ao analisar-se os EPA's,
inicialmente levantados, verificou-se que, estes, estavam vinculados a três preocupações
macros, quais sejam: os quatros primeiros EPA's ("1", "2", "3" e "4") remetiam a
preocupação com os funcionários da organização; os três seguintes ("5", "6" e "7") remetiam
a preocupação corn os clientes; e, os dois últimos ("8" e "9") remetiam a preocupação com a
percepção de usuários internos. Sendo assim, ao associar estas preocupações macros,
constata-se que existe uma relação direta com as três categorias verificadas no Capitulo 11
(Fundamentação Teórica) no que se refere ao Cl. De modo que, estes últimos, terão como a
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terminologia adotada: o capital humano, a estrutura externa e a estrutura interna.
Cumpre esclarecer que na metodologia utilizada, este nível é chamado de Áreas
de Interesses. A Figura 14 demonstra esta discussão.
Ro t ul o

Construção de urn modelo de
avaliação do Cl

Estrutura
interna

5. Valor da marca

1. Qualificação dos
funcionários

2. Atitudes dos
funcionários

3. Satisfação dos
funcionários

_d

6. Satisfação dos
clientes

Areas de interesse

8. Giro de capital

9. Participação no
mercado

7. Incremental de
clientes novos

4. Rotatividade

Figura 14

—

Identificação das Áreas de Interesse do Estudo de Caso

Fonte: Autora.

Após,

a identificação das areas de interesses,

o facilitador analisou,

individualmente os EPA's contidos em cada um delas, a fim de verificar quais outras
preocupações seriam relevantes para comporem o modelo de avaliação do Cl, além de
questionar se estes EPA's, inicialmente identificados, realmente, deveriam permanecer.
Ao analisar os EPA's constituintes da área de interesse (categoria) "Capital
Humano", o facilitador verificou que os EPA's "I — Qualificação dos funcionários", "3 —
Satisfação

dos funcionários" e "4 —

Rotatividade" constituem-se como

preocupações/elementos importantes para a avaliação do CI da Procecon Assessoria Contábil
S/C Ltda. Entretanto, o EPA "2 — Atitude dos funcionários" foi considerado uma preocupação
que estaria contemplada no EPA "3 — Satisfação dos funcionários". No entanto, o facilitador
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identificou outras preocupações fundamentais para a avaliação do CI da Procecon Assessoria
Contábil S/C Ltda, entre elas: "Comprometimento", "Motivação da equipe", "Conhecimento
relacionado ao trabalho" e "Competências relacionado ao trabalho".
Diante desta analise, veri fi ca-se, na literatura pertinente, que estas preocupações
são demandadas dos PVF's. A Figura 15 apresenta os PVF's para a area de interesse "Capital
Humano".
Capital Intelectual

Capital de

sputa! Humano

Clientes

4. spiral
Estrutural

•

g

et.

c
-6" 43
.c>
C.

Figura 15— PVF's da Área de Interesse "Capital Humano"
Fonte: Autora.

Com relação aos EPA's constituintes da area de interesse (categoria) "Capital de
Clientes", o facilitador verificou que os EPA's "6 — Satisfação dos clientes" e "7 —
Incremental de clientes novos" constituem-se como preocupações/elementos importantes para
a avaliação do CI da Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda. Entretanto, o facilitador
identificou outra preocupação fundamental, substituindo o EPA "5 — Valor da marca", qual
seja: Imagem. A Figura 16 apresenta os PVF's para a area de interesse "Capital de Clientes-.
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Capital intelectual

Capital

Clientes

Estrutural

SOAOUSO2u3I10

Capital de

ap ieluatuan ul . 6

Capital
Humano

Figura 16 — PVF's da Area de Interesse "Capital de Clientes"
Fonte: Autora.

E por fim, nos EPA's constituintes da Area de interesse (categoria) "Capital
Estrutural", o facilitador verificou que todos os EPA's ("8 — Giro de capital" e "9 —
Participação no mercado") não se constituem como preocupações/elementos importantes para
a avaliação do Cl da organização. No entanto, o facilitador identificou outras preocupações
fundamentais, como: "Cultura corporativa"; "Processos administrativos"; "Rede de
informação"; "Filosofia de gerenciamento" e "Prazo no atendimento dos serviços". A Figura
17 apresenta os PVF's para a Area de interesse "Capital Estrutural".
Capital Intelectual

Capital de
Clientes

Capital

E• w
•—•
•

=I'
.73

Sz2

X
cr)

CD.

cr.

oo

‹)

CD

'

CD

al)ugosoul

Estrutural

01 1.13W1?p U3.10

Capital

Humano

Figura 17— PVF's da Area de Interesse "Capital Estrutural"
Fonte: Autora.
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Ao analisar os PVF 's que se constituem coma a base do modelo de avaliação do
Cl percebe-se que alguns deles ("1", "2", "3", - 4", "8", "9", "10", "11", "13", e "15") não
conseguem por si só informar, explicitamente, quais aspectos serão avaliados, ou seja, é
necessário identificar seus elementos explicativos. Na literatura são denominados de Ponto de
Vistas Elementares (PVE's).
Por exemplo, com relação

a

area de interesse "Capital Humana", o "PVF1 -

Comprometimento", para este estudo de caso, é explicado pelos seguintes PVE's: "Contribui
para Os objetivos da empresa", "Troca de experiências entre os colaboradores (anos de
experiência)", e "Preocupação em obter melhores resultados". Já o "PVF2 - Motivação da
equipe" é explicado pelos seguintes PVE's: "HA política de incentivos para colaboradores
expressarem suas opiniões", "Existe incentivo para a qualificação dos colaboradores", e
"Valorizar os serviços prestados pelos colaboradores". Através da Figura 18 é possível
verificar os PVE's da área de interesse "Capital Humano".

2. Motivação da
coLiDe

3. Satisfação dos
funcionárias

Conliecitnem.
relacionado

•.J

7—
g

e
•

Er7

g-

5_

%.

75
7

-?;

4L

R

7,1

o

??. s

Figura 18 — PVE's dos PVF's da Area de Interesse "Capital Humano"
Fonte: Autora.

5.
7.
6_ Formação
Rotatividati
mnpetancias
dos
e
de
relacionadas colaboradora
tunctonario
ao trabalho
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Por outro lado, existem PVF's que por si só são passíveis de avaliação, como por
exemplo, o "PVF5 — Competências relacionadas ao trabalho" e o "PVF7 — Rotatividade de
funcionários".
Para um melhor entendimento, serão apresentados os PVE's para os PVF 's que se
fizerem necessários.
Neste aspecto, apresenta-se os PVE's do "PVF8 — Imagem" da Area de interesse
"Capital de Clientes", quais sejam: "Visita aos clientes possibilitam identificar as
necessidades e uso das informações fornecidas" e "Percepção de ex-colaboradores". JA o
"PVF9 — Incremental de clientes novos" apresenta os seguintes PVE's: "Recomendação de
colaboradores", "Publicidade ou propaganda" e "Recomendação por clientes atuais". E por
fim, apresenta-se os PVE's do "PVF10 — Satisfação dos clientes", a saber: "Números de
clientes que solicitam a documentação", "Equipes de pesquisa para sugerir vantagens
competitivas aos clientes", "Presta serviços, além dos serviços contábeis, assessoria jurídica e
gerencial", "Oferece cursos aos clientes" e "Valoriza os clientes que atende as recomendações
e prazos". A Figura 19 evidencia os PVE's presentes na área de interesse (categoria) "Capital
de Clientes".

Capital de Clientes

8. Imageni

10. Satisfação dos

9. Incremental de

clientes

clientes novos

e.
o
C

o

Figura 19 — PVE's da Área de Interesse "Capital de Clientes"
Fonte: Autora.
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Na seqüência, a área de interesse "Capital Estrutural", apresenta o PVE para o
"PVF 11 — Cultura corporativa": "Política de prazos de entrega e de horário de trabalho da
organização". Para o "PVF13 — Rede de informação" tem-se os seguintes PVE's: "Existe
troca de informações entre os setores" e "Troca de informação com externos". E por fim, o
PVF15 — "Infra-estrutura" é melhor comprometido com os PVE's: "Pesquisa e análise dos
sistemas lançados no mercado custo X beneficio" e "Aspectos ergonômicos são observados".
Por outro lado, os PVF's "12" e "14" por si só são passíveis de avaliação.
A Figura 20 apresenta os PVE's presentes na Area de interesse "Capital
Estrutural".

Capital Estrutural

12. Processos
administrativos

II. Cultura

Coorporati va

13. Rede de
informação

14. Filosofia de
gerenciamento

15. Infra-estrutura

(leitura: jornais,
artigos e IR, 10B)

Figura 20 — PVE's da Área de Interesse "Capital Estrutural"

Fonte: Autora.

4 0 Passo: Construção dos descritores

Diante do que foi exposto até agora, apresenta-se o Ultimo passo da fase de
estruturação — a operacionalização do PVF's da empresa Procecon Assessoria Contábil S/C
Ltda. — com o objetivo de promover a interpretação e compreensão do significado dos PVF 's
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capaz de promover a avaliação do CL Esta informação é corroborada com os modelos
apresentados no Capitulo II (Fundamentação Teórica).
Para urn melhor entendimento, a construção do descritor do "PVF6 — Formação
dos colaboradores" será explicada: (i) conforme o Referencial Teórico (p.43) um descritor é
composto por um conjunto de níveis bem definidos, para que não ocorram dúvidas entre um
nível e outro (neste exemplo, os níveis são: mestrado, especialização, graduação, graduação
incompleta, técnico em Contabilidade e 2° grau). Assim, qualquer avaliador não terá dúvidas
de impactar uma ação (funcionário) em um destes níveis — o funcionário só poderá possuir
uma das quatro qualificações; (ii) ordenados do melhor ao pior nível. Assim, o primeiro nível
o de mestrado, seguido da especialização, depois da graduação, graduação incompleta,
técnico em contabilidade e o último nível o 2° grau. A Figura 21 abaixo apresenta o descritor
para o "PVF1 — Formação dos colaboradores".

Capital Humano

I Comprometimento

2. Motivação da
=line

3. Satisfação dos
funcionários

4.
Conhecimento
relacionado ao

Competdncias
relacionadas

6 Formação dos 7. Rotatividade
de
colaboradores
funcionários
NC) Mestrado

N5

liapecializAcAo

N4 Crraduac.lo

N3

Graduacito
incompIeto

N2

Técnico
contabilidade

Ni

2" grim

Figura 21 — Descritor do "PVF6 — Formação dos Colaboradores"
Fonte: Autora.

Ainda, na Figura anterior é possível encontrar os níveis considerados pelos
decisor e ordenados, segundo a sua preferência e sistema de valor. Também são identificados

79

os níveis "bom" e "neutro", e a descrição das características da ação que o decisor considera,
importantes.
Vale ressaltar que todos os descritores apresentados, neste estudo de caso, foram
submetidos as propriedades (mensurável, operacional e compreensível). Os demais descritores
e suas explicações encontram-se no Apêndice B do trabalho.

4.3 Fase de avalinio

Após a construção dos descritores, passa-se, agora, para o processo de avaliação.
Nesta seção serão apresentadas: as funções de valor, as taxas de substituição, o perfil de
impacto das ações potenciais e a fórmula da função aditiva.

4.3.1 Função de valor

O decisor apresentou as diferenças de atratividades para todos os níveis de
impacto dos descritores, de maneira que se obtenha uma escala preferencial local sobre cada
um dos pontos de vistas. A Figura 22 demonstra o julgamento do decisor dos descritores
associado ao "PVF6 — Formação dos colaboradores".

200
150
100
5 50
a.

o
-50
NI

N2

N3

N4

N5

N6
Niveis

Figura 22 — Representação GI-Mica da Função de Valor do PVF 6
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Fonte: A utora.

4.3.2 Taxas de substituição

Tendo definido os critérios do modelo é possível avaliar, localmente a
performance das ações potenciais. Porém, para agregar estas informações locais, de modo a
obter uma avaliação global, é necessário um conjunto de parâmetros associados aos pontos de
vistas (critérios): as taxas de substituição.
De acordo com Ensslin et al. (2001, p. 217) as taxas de substituição expressam,
segundo o julgamento dos decisores, a perda de performance que uma ação potencial deve
sofrer em urn critério para compensar o ganho de desempenho em outro. Na literatura, as
taxas de substituição são, vulgarmente conhecidas como "pesos".
Assim, como as funções de valores, existem vários métodos para a determinação
das taxas de substituição. Entre eles, destacam-se Trade-Off, Swing Weights e Comparação
Par-a-Par. Neste trabalho será adotado o Swing Weights (VON WINTERFILD; EDWARDS,
1986), cujo procedimento é semelhante ao utilizado para determinar as funções de valor, já
visto no Capitulo anterior.
0 método Swing Weights

inicia-se a partir de uma ação fictícia com a

performance no nível de impacto "neutro" em todos os critérios do modelo. Então, o decisor
escolhe urn critério, onde a performance da ação fictícia melhora para o nível de impacto
"bom", atribuindo-se 100 (cem) pontos. Para os demais critérios

é feito o mesmo

procedimento até que seja definida a ordem de todas as passagens do nível "neutro" para o
"bom".
Apresenta-se na figura da seção subseqüente, a visualização das taxas de
substituição de todos os critérios do modelo na seqüência em que aparecem na estrutura
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arborescente.

4.3.3 Perfil de impacto das ações potenciais

Agora, será analisado o desempenho de cada ação potencial, ou seja, apresenta-se
o perfil de impacto atual das ações do modelo construido para o estudo de caso.
Para um melhor entendimento, expõem-se, de forma resumida, as informações
necessárias para a construção do perfil de impacto da empresa, Procecon Assessoria Contábil
S/C Ltda. A Figura 23 ilustra os valores assumidos pela empresa nos respectivos pontos de
vista, indicando, desta forma, o nível do descritor em que a empresa se encontra.

Critérios

Capital Humano
Comprometimento

Contribui para os objetivos da empresa
Troca de experiências entre os colaboradores (anos
de experiência)
Preocupação em obter melhores resultados do que o
esperado
Motivação da equipe

Taxas
de
substituiçAo

Nivel de
desempenho

Desempenho

Bom

Neutro

40%

20,00

100,0

0,0

15%

-

100,0

0,0

100,0

0,0

40%

N2

40%

N7

-

100,0

0,0

20%

N2

-

100,0

0,0

35,00

100,0

0,0

10%

1-Id política de incentivos para colaboradores
expressarem sugestões

25%

Ni

-

100,0

0,0

Existe incentivo p/ a qualificação dos colaboradores

40%

N2

-

100,0

0,0

Valorizar os serviços prestados pelos colaboradores

35%

N3

100,00

100,0

0,0

-

100,0

0,0

100,0

0,0

100,00

100,0

0,0

(5,00)

100,0

0,0

Satisfação dos funcionários

15%

Realização profissional e pessoal

50%

N2

Existe respeito mútuo com membros da equipe

50%

N3

Conhecimento relacionado ao trabalho

20%

8?

Investimento em treinamentos/ Total despesas

20%

NI

(25,00)

100,0

0,0

80%

N2

100,00

100.0

0,0

Competências relacionadas ao trabalho

20%

N3

90,00

100,0

0,0

Formação dos colaboradores

10%

N3

60,00

100,0

0,0

Rotatividade de funcionários

10%

N3

(65,00)

100,0

0,0

35%

48,99

100,0

0,0

35%

66,25

100,0

0,0

administrativas
Colaboradores tam os conhecimentos necessários
para desempenhar a função

Capital de Clientes
Imagem
Visitas aos clientes possibilitam identificar as
necessidades e uso das informações fornecidas

Percepção de ex-colabora-dores
Incremental de clientes novos

85%

N4

70,00

100,0

0,0

15%

N3

45,00

100,0

0,0

124,00

100,0

0,0

25%

Recomendação de colaborador

30%

N5

100,00

100,0

0,0

Publicidade ou propaganda

10%

Ni

(20,00)

100,0

0,0

Recomendação por clientes atuais

60%

N6

160.00

100,0

0,0

(13,00)

100,0

0,0

Satisfação dos clientes
Niimero de clientes que solicitam a documentação
Equipes de pesquisa para sugerir vantagens
competitivas aos clientes
Presta além dos serviços contábeis, assessoria
jurídica e gerencial
Oferece cursos aos clientes (emissão notas, controle
caixa ...)
Valorizar cliente que atende as recomendações e
prazos
Capital Estrutural

40%
40%

N3

(65,00)

100,0

0,0

10%

N2

-

100,0

0,0

30%

N2

60,00

100,0

0,0

15%

N2

-

100,0

0,0

5%

NI

(100,00)

100,0

0,0

25%

(25,28)

100,0

0,0

13%

(130,00)

100,0

0,0

Cultura Coorporativa
Política de prazos e entrega e de horário de trabalho
da organização

100%

NI

(130,00)

100,0

0,0

Processos administrativos

25%

N2

-

100,0

0,0

Rede de informação
Existe troca de informações entre os setores

25%

(7,50)

100,0

0,0

(sistema)
Troca de informação com externos
Filosofia de gerenciamento (leitura: jornais, artigos e
IR, 10B)

50%

N3

-

100,0

0,0

50%

N2

(15,00)

100,0

0,0

25%

Ni

(50,00)

100,0

0,0
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Infra-estrutura

Pesquisa e análise dos sistemas lançados no mercado

12%

50,00

100,0

0,0

custo x beneficio

50%

N2

-

100,0

0,0

Aspectos ergonômicos são observados (mesas,
cadeiras, espaço fisico, iluminação)

50%

N4

100,00

100,0

0,0

Figura 23 — Perfil da Situação Atual da Empresa
Fonte: Autora.

As informações apresentadas na Figura acima podem ser melhor visualizadas na
Figura a seguir. Por meio da Figura 24, verifica-se a pontuação (ação potencial) da empresa
em cada ponto de vista (critério), possibilitando a avaliação local. Os níveis, "bom" e
"neutro", estão representados pelas linhas horizontais 100 (cem) e 0 (zero), respectivamente.
Estas duas linhas indicam em quais pontos de vistas o desempenho da empresa encontra-se
em nível de excelência (acima do nível "bom"), em nível de mercado (entre o nível "bom" e
"neutro") e em nível comprometedor (abaixo do nível "neutro").
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Figura 24 — Perri! de Impacto Através dos PV's
Fonte: Autora.

Ao analisar a Area de interesse "Capital humano", verifica-se que, dos 13 (treze)

pontos de vistas avaliados, 11 (onze) encontram-se no nível de mercado (abaixo do nível
bom). Entretanto, os outros 2 (dois) pontos de vistas encontram-se no nível comprometedor

(abaixo do nível neutro), sendo este o "PVE — Investimentos em treinamento/total despesas
administrativas" e o "PVE — Rotatividade de funcionários".
Com relação A Area de interesse "Capital de Clientes", verifica-se que 3 (três)
PVE's no nível comprometedor. Por outro lado, o "PVE — Recomendação por clientes atuais"

encontram-se no nível de excelência e os demais em nível comprometedor.
Por fim, no que concerne a Area de interesse "Capital Estrutural", verifica-se que
apenas o "PVE — Aspectos ergonômicos são observados" se encontra no nível bom, os demais
pontos de vistas estão abaixo do nível neutro, representando uma situação comprometedora
para a empresa.
Para demonstrar o cálculo do desempenho de cada ponto de vista, demonstra-se o
desempenho do "PVF 3 — Satisfação dos funcionários" por meio da Figura 25. Cabe ressaltar
que para os demais pontos de vistas foi feito o mesmo procedimento, sendo que a
representação conforme a figura dos demais pontos de vistas encontram-se no Apêndice C.
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V (Satisfação dos funcionários) = (50% x 0) + (50% x 100) = 50 pontos
Figura 25 — Representação do Desempenho do PVF 3
Fonte: Autora.

Verifica-se que o "PVF 3 — Satisfação dos funcionários" obteve 50 (cinqüenta)
pontos, pois foi considerado pelo decisor, que as taxas de substituição dos PVE's possuem
pesos equivalentes, ou seja, 50% (cinqüenta por cento) para cada uma delas. Considerando

que a empresa apresenta-se no nível de desempenho "neutro" e "bom" (0 e 100) nos PVE's, o
valor alcançado neste PVF "3" é igual a 50 (cinqüenta) pontos.

Após, a agregação do desempenho de cada PVF, passa-se para a agregação do
desempenho de cada area de interesse. Para demonstrar o cálculo do desempenho de cada area
de interesse, apresenta-se o desempenho da area de interesse "Capital Humano", por meio da
Figura 26. Cabe ressaltar que para as demais áreas de interesse foi feito o mesmo
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procedimento, sendo que a representação, conforme a figura das demais Areas de interesses
encontra-se no Apêndice D.

Capital Intelectual

Capital
Human o

C omprom eti men

Mot ivação da

Satisfação dos

to

equipe

funcionários

Conhecimento

Competenc ias

relacionado ao

relacionadas ao

trabalho

trabalho

Formação dos
colaboradores

Rotatividade de
runciomirios

too

too

EXCELÊNCIA
------„MERC 0
COMPROMETEDOR
ia

100

100

-65

V (Capital Hwnano) =
(15%x 0) + (10% x 35) + (15% x 0) + (20% x -5) + (20% x 90) + (10% x 60) + (10% x -65) = 20 pontos
Figura 26 — Representação do Desempenho da Area de Interesse "Capital Romano"
Fonte: Autora.

Verifica-se que na Area de interesse - Capital Humano" a empresa obteve 20
(vinte) pontos, pois o decisor considerou as taxas de substituição para os PVEs - LI" e "5"

20% (vinte por cento), para os PV1T's "1" e "3" 15% (quinze por cento) e para os demais
PVF's 10% (dez por cento). Apesar de que a empresa obteve ern dois PVY's desempenho
abaixo do nível "neutro- (nível comprometedor), o resultado final da Area de interesse
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"Capital Humano" está em nível de mercado.
Após, a agregação do desempenho de cada Area de interesse, passa-se para a
agregação do desempenho global da empresa, conforme Figura 27.

Capital Intelectual

25%

35%

40%

Capital
Estrutural

Capital de
Clientes

Capital
Humano

1 60

160

EXCE ENCIA

vlaQ
COMPROMETEDOR
-2O0

V (Capital Intelectual) = (40% x 20) + (35% x 49) + (25% x -25) = 18 pontos
Figura 27— Representação do Desempenho Global da Empresa
Fonte: Autora.

Verifica-se que a empresa obteve um desempenho do Capital Intelectual de 18
(dezoito) pontos. Considerando-se que a empresa, objeto de estudo, é uma prestadora de
serviços, especificamente da Area contábil, afirma-se que a pontuação alcançada não pode ser
considerada satisfatória no âmbito gerencial. Apesar de que a pontuação localiza-se no nível
de mercado, a empresa deverá buscar um melhor desempenho em diversos critérios, por meio

89
das recomendações que serão apresentadas na última fase do processo decisório, deste estudo
de caso (assunto que sera tratado na próxima seção deste capitulo).

4.4 Fase de elaboração de recomendações

Concluídas as etapas do modelo de avaliação com a identificação dos perfis de
impacto e obtida a pontuação global para as alternativas propostas, inicia-se a terceira etapa.
Ela consiste na elaboração das recomendações, onde os resultados obtidos com a aplicação do
modelo multicritério possibilitam a identificação de oportunidades de melhoria.
As recomendações, para a presente pesquisa, basearam-se na análise da Figura 24:
Perfil de impacto por meio dos PV's, onde buscou-se identificar pelo menos 4 (quatro) ações

que possibilitariam um potencial de melhoria.

Ação 1 — PVF 2 Motivação da equipe — PVE 2.2 Existe incentivo para a qualificação dos
colaboradores

O "PVE 2.2 — Existe incentivo para a qualificação dos colaboradores" foi

impactado em arcar com 20% (vinte por cento) dos gastos e liberar o horário de trabalho (N2).
Na situação proposta, a empresa arcaria pelo menos com mais 20% (vinte por cento) dos
gastos, impactando essa ação em (N3). Ou seja, a empresa arcaria com 40% (quarenta por

cento) dos gastos com mensalidade e/ou materiais didáticos de todos os colaboradores, se
necessário.
Percebe-se que a primeira ação de desempenho proposta estaria impactada, ainda
em nível de mercado, mas o desempenho do "PVF 2 — Motivação da equipe" seria de 69
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(sessenta e nove) pontos, aumentando 34 (trinta e quatro) pontos comparando com a situação
atual que é de 35 (trinta e cinco) pontos. Porém, para promover a oportunidade de melhoria
por meio da Ação 1 é importante destacar o custo de sua implementação, onde se propõe
dobrar os gastos com beneficios aos colaboradores, excluso o valor referente ao vale refeição,
conforme demonstra Figura 28.
Beneficio

Vale
Alimentação

250,00

120,00

Saldo

Número
Colaboradores

130,00

38

Desembolso
total
4.940,00

Figura 28 — Saldo de Desembolso Excluso Vale Alimentação
Fonte: Autora.

Assim, considera-se que o desembolso total apresentado na Figura 28 seria
dobrado, gerando, portanto um novo desembolso de R$ 4.940,00 (equivalente a um gasto
adicional de R$ 130,00 por funcionários),' considerando um aumento de 34 (trinta e quatro)
pontos em relação à situação inicial.

Milo 2 — PVF 10 Satisfação dos clientes — PVE 10.1 Número de clientes que solicitam a
documentação

O "PVE 10.1 — "Número de clientes que solicitam a documentação" foi impactado
em 20% (vinte por cento) dos clientes anuais (N3). Na situação proposta, a empresa passaria
para 15% (quinze por cento) dos clientes anuais, impactando essa ação em (N4).
Percebe-se que a segunda ação de desempenho proposta acima estaria impactada
em nível de mercado (N4) e o desempenho do "PVF 10 — Satisfação dos clientes" seria de 13
(treze) pontos, aumentando 13 (treze) pontos, comparado com a situação atual que é de -13
(menos treze) pontos.
Para promover a oportunidade de melhoria, por meio da Ação 2, é importante
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destacar o custo de sua implementação, onde se propõem renegociar as novas propostas
oferecidas pelos concorrentes, reavaliar os custos dos serviços a serem prestados e, assim
oferecer melhores vantagens a seus clientes. 0 custo desta ação corresponderia a R$ 1.800,00.
Observa-se que corno, normalmente as empresas que solicitam a documentação pagam R$
300,00 por mês ao Escritório, e solicitam a documentação buscando pagar uma, mensalidade
de R$ 150,00, verificou-se que deixaria de ser cobrado pelo Escritório o valor correspondente
diferença (R$ 150,00) que deixaria de ser cobrado, mensalmente por cliente, como o
montante de cliente que está sendo perseguido, a fim de alavancar um desempenho de 12 (12
clientes x R$ 150,00 = 1.800,00), considerando um aumento de 26 (vinte e seis) pontos em
relação à situação inicial.

Ação 3 — PVF 11 Cultura corporativa — PVE 11.1 Política de prazos de entrega e de
horário de trabalho da organização

O "PVE 11.1 — Política de prazos de entrega e de horário de trabalho da
organização" foi impactado em serviços concluídos no prazo, com horas-extras durante os
dias normais de trabalho, domingos e feriados (N1). Na situação proposta, a empresa passaria
a concluir os serviços no prazo, com horas-extras durante os dias normais de trabalho, apenas
(N2).
Percebe-se que a terceira ação de desempenho proposta acima passaria a impactar
em nível de mercado e o desempenho do "PVF 11 — Cultura corporativa" seria de 0 (zero)
pontos, aumentando 130 (centro e trinta) pontos, comparado com a situação atual que é de 130 (menos cento e trinta) pontos.
Entretanto, para promover a oportunidade de melhoria por meio da Ação 3 é
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necessário considerar o custo de sua implementação, onde se propõe o remanejamento do
quadro de funcionários para analisar a necessidade de novas contratações e, principalmente o
remanejamento da divisão de tarefas entre os colaboradores. 40 custo desta ação
corresponderia a R$ 750,00, ou seja, a análise do remanejamento do quadro de funcionários
corresponde à proporção de tempo para a execução da ação relativo ao salário de cada
gerente.
Como o Escritório possui 5 gerentes, um em cada Area, e seus salários, incluindo a
carga tributária, representa R$ 6.000,00 ao mês (o valor do custo a ação foi obtido dividindo o
salário pelo número de dias trabalhados (20 dias)), resultando em RS 300,00 ao dia, como o
tempo indicado para análise de remanejamento é de meio dia para cada gerente (R$ 300 : 2 =
RS 150,00 x 5 = 750,00), considera-se um aumento de 130 (cento e trinta) pontos em relação
situação inicial.

Ação 4 — PVF 14 Filosofia de gerenciamento (leitura: jornais, artigos, IR e I0B)

0 "PVF 14 — Filosofia de gerenciamento (leitura: jornais, artigos, IR e JOB)" foi
impactado em permitir a leitura fora do horário de trabalho (N1). Na situação proposta, a
empresa passaria a permitir, para todos os funcionários, a leitura de jornais, artigos, IR e 10B,
pelo menos 6 (seis) horas quinzenais (N3).
Percebe-se que a terceira ação de desempenho proposta acima passaria a impactar
em nível de mercado e o desempenho do "PVF 14 — Filosofia de gerenciamento (leitura:
jornais, artigos, IR e JOB)" seria de 0 (zero) pontos, aumentando 50 (cinqüenta) pontos
comparado com a situação atual que é de -50 (menos cinqüenta) pontos.
Porém, para promover a oportunidade de melhoria, através da Ação 4,

é
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necessário considerar o custo de sua implementação, onde se propõe disponibilizar jornais,
artigos, IR e I0B, a todos os funcionários para realização de leitura de 6 (seis) horas
quinzenais, a fim de que todos possam se atualizar com as noticias. 0 custo desta ação
corresponderia a R$ 330,00, ou seja, a realização de leitura corresponde à proporção de tempo
para a execução da ação relativo ao salário de cada funcionário. A fim demonstrar a obtenção
do custo desta ação foi desenvolvida a Figura 29.

Funcio

Salário com
encargos

gerente

6.000,00

superv e cont

3.600,00
1.400,00

axuliarcs

N°
Colaboradores

5
12
23

Salário
mensal

30.000,00
43.200,00
3 2 2110.f)(1

,
Dias eis
tt

Horas
diário

Trabalhadas

2.160,00
1.610,00

Tempo para
leitura

6

360,00

268, 1 ',

Desembolso Total

Custo da
ação
125,00

250,00

1.500,00
2( )

Salirio
por hora

1 2 h,

i

130,00
134,17

439,17

Figura 29— Cálculo do Custo da Ação "Filosofia de Gerenciamento (leitura: jornais, artigos, IR e 10 8)"
Fonte: Autora.

Assim, considerando o desembolso apontado na Figura 29, obtém-se um aumento
de 50 (cinqüenta) pontos em relação à situação inicial. Por fim, visando demonstrar a
potencialização das ações de melhorias sugeriras, foi estruturada a Figura 30.

94

Infra-estrutura
Filosofia de

gerenciamento

Comprometimento

Capital
Ilumano

Rede de informação

Motivação da equipe
Processos
administrativos
Satisfação dos
füncionarios

Capital
Estrutural
Cultura corporativa

Conhecimento
relacionado ao trabalho

Satisfação dos clientes

Competências

relacionadas ao

Incremental de clientes
novos
Capital de
Clientes

Rotatividade de
funciortirios

Formação dos
colaboradores

Figura 30— Representação Gráfica da Potencialização das Ações de Melhoria
Fonte: Adaptado de Stewart (1998, P. 219).

Em concordância a Figura

30

é possível verificar que as ações de melhoria geram

um impacto no Capital humano de três pontos, no Capital de Clientes de dez pontos e no
Capital estrutural de vinte e dois pontos. Portanto, caso a empresa implantasse as 4 (quatro)
ações recomendadas, ao decisor, o perfi l global passaria a ser de 31 (trinta e um) pontos,
aumentando em 13 (treze) pantos comparando com a situação atual que é de 18 (dezoito)
pontos.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O objetivo geral desta pesquisa foi construir um modelo que fosse capaz de

avaliar o Capital Intelectual de uma empresa prestadora de serviços, a fim de promover seu
gerenciamento. Este processo envolveu, indiretamente todos os funcionários e clientes da
empresa Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda., por meio da percepção da autora. Cabe
ressaltar que a autora é funcionária da empresa, objeto de estudo, e se sentiu apta a construir
tal modelo, mediante sua percepção.
Quanto ao alcance dos objetivos específicos argumenta-se que:
O objetivo especifico (I) "abordar o conceito de Capital Intelectual (Cl),

avaliação e mensuração" pode ser verificado no Capitulo 2, o qual apresenta uma base
conceitual na visão de alguns autores da literatura pertinente.

Os objetivos: (2) "identificar e analisar os componentes do Capital Intelectual
(CI)"; (3) "apresentar os métodos de avaliação que podem abarcar o Capital Intelectual CI)";
e, (4) "fazer uma análise comparativa e critica dos modelos de avaliação do Capital Intelectual

(CI) apresentados" foram atingidos no Capitulo 2, ao se apresentar os pontos de vista de
autores como Stewart, Sveiby e Edvinsson e Malone, entre outros, no que concerne as
abordagens necessárias para a compreensão do Capital Intelectual.

Para atender aos objetivos seguintes, (5) "construir um modelo de avaliação
'especifico' para a empresa Procecon Assessoria Contábil S/C Ltda" e (6) "demonstrar a
operacionalização do modelo por meio de um estudo de caso" foi realizado o estudo de caso,
constante no Capitulo IV. Inicialmente, a empresa estudada foi contatada na possibilidade de

se desenvolver um modelo de avaliação (próprio) e de gerenciamento do Capital Intelectual
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buscando identificar os aspectos considerados relevantes para a avaliação,

e

conseqüentemente, gerar aperfeiçoamento.
Apresenta-se, na seqüência, levando em consideração as informações obtidas pelo
decisor (a autora), as principais conclusões baseadas nas escolhas metodológicas de pesquisa

e nas bases teóricas que alicerçam o desenvolvimento da metodologia MCDA — Construtivista
— que serviram de embasamento teórico para o desenvolvimento e entendimento do modelo
construido para este estudo de caso.
No tocante, as escolhas metodológicas da pesquisa, é necessário justificar que
estas escolhas servem para orientar a condução da pesquisa em um processo de Apoio A

Decisão. Na ótica construtivista, os problemas são construções pessoais, onde se considera a
interação entre elementos de natureza objetiva e elementos de natureza subjetiva, além dos
valores e o grau de entendimento do decisor, sobre o contexto decisório.
No referencial teórico, constante no Capitulo III, foram abordadas as
metodologias multicritérios, o processo decisório de Apoio A Decisão, focando a construção e
análise dos pontos de vistas, descritores, funções de valor, taxas de substituição e perfil de
impacto. Segundo os pressupostos construtivistas. não existe um modelo um pouco correto, e
sim modelos baseados em percepções e valores de todos os envolvidos no processo, o que
difere de pessoa para pessoa. Tais percepções e valores devem ser, continuamente revistos,
pois não são imutáveis, uma vez que as experiências e aprendizados modificam-se a cada dia.
No decorrer do estudo de caso, o decisor (a autora) passou a compreender e a
adotar a metodologia, como uma ferramenta importante para o entendimento sobre o contexto
decisório e para o desenvolvimento das ações de aperfeiçoamento. Por meio de uma estrutura
arborescente, o decisor conseguiu definir os valores e objetivos (PVF 's) e construir os
indicadores (descritores). A partir de então, inicia-se a fase de avaliação, que possibilitou a
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avaliação global e a geração de recomendações para identificar as oportunidades de melhoria.
Como limitação da presente pesquisa destaca-se a não inclusão das preferências e
valores da empresa na construção do modelo e da aplicabilidade deste ern outros escritórios
contábeis, com a intenção de proporcionar comparações com o resultado obtido nos

escritórios da Grande Florianópolis.
Após, a apresentação do alcance dos objetivos e das conclusões, cabe agora
propor algumas recomendações para futuros trabalhos:
(i)

realizar estudos de caso utilizando a metodologia MCDA — Construtivista —
em outro escritório contábil ou outra empresa de prestação de serviços, a
ponto de proporcionar comparações;

(ii)

fazer um acompanhamento interno (similar a este) da evolução da empresa,
independente das ações terem sido implementadas; e,

(iii)

sugere-se que a empresa participe do modelo de avaliação, indicando um
decisor ou representante, a ponto de serem consideradas as suas
preferências e valores.
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APÊNDICE A — Relação dos Funcionários da Empresa em 31/12/2004
Setor

Admissão

Qualificação

Pessoal

03/01/00

Pós-graduação

Pessoal

13/12/04

Graduação incompleta

Pessoal

24/03/99

Graduação incompleta

Pessoal

22/06/04

Médio

Pessoal

25/08/04

Graduação

Pessoal

01/07/04

Graduação incompleta

Pessoal

14/05/03

Médio

Contábil

21/06/04

Graduação incompleta

Contábil

09/09/02

Pós-graduação

Contábil

02/04/01

Pós-graduação

Contábil

17/11/04

Graduação incompleta

Contábil

15/10/01

Graduação

Contábil

12/01/99

Médio

Contábil

19/06/95

Pós-graduação

Contábil

28/06/04

Graduação incompleta

Contábil

17/09/01

Graduação incompleta

Contábil

19/10/98

Médio

Contábil

13/09/99

Pós-graduação

Fiscal

04/10/04

Pós-graduação

Fiscal

13/05/02

Graduação incompleta

Fiscal

01/11/04

Graduação incompleta

Fiscal

19/02/03

Médio

Fiscal

01/12/03

Graduação incompleta

Fiscal

05/04/04

Graduação incompleta

Fiscal

01/07/04

Médio

Fiscal

25/08/03

Graduação

Jurídico

14/11/00

Médio

Jurídico

28/06/04

Graduação incompleta

104

Jurídico

02/05/96

Pós-graduação

Adm/Financ

01/07/92

Graduação

Adm/Financ

20/01/03

Graduação incompleta

Adm/Financ

01/09/04

Pós-graduação

Adin/F inane

02/01/95

Graduação incompleta

Adm/Financ

08/09/98

Fundamental

Adm/F inane

01/07/92

Graduação

Adm/F inane

10/11/04

Médio

Adm/Financ

16/05/02

Graduação incompleta

Adm/Financ

17/12/04

Graduação incompleta

A d in/Financ

01/06/00

Médio

Adm/Financ

04/06/04

Fundamental

APÊNDICE B — Descritores

Capital Humano

Troca de
experiências entre
os colaboradores
(anos de

Contribui para
os objetivos da
empresa

Preocupação em
obter melhores
resultados do
que o esperado

OS

Conhece
parcialmente e
contrihu i

Não conhece e
contribui

Colaboradores com
mais de 5 anos de
experiência no setor
trocam informações

Sempre

As vezes
Colaboradores com
menos de 2 anos de
experiência no
setor trocam
informações
funciondrios novos

Hi política de
incentivos para
colaboradores

Não conhece e
considera
—

irtricvante

Valorizar os

Realização

serviços prestados

profissional e
pessoal

pelos

Existe respeito
mutuo com
membros da
equipe

colaboradores

expressarem

São valorizadas e
premiadas para as
sugestões
implementadas

São valorizadas
as sugestões
implementadas

tuo

São premiadas as
sugestões

implementadas
Não há troca
experiência no scum
trocam informações
funcionários novos

Existe incentivo p/
a quali fi cação dos
colaboradores

sugestões

experiência)
Conhece e
contribui para
ohietivos da

Satisfação dos funcionários

Motivação da equipe

Comprometi mento

Raramente

Organização area corn
80% dos gastos e I iber
horário trabalho
Organização arca com
60% dos gastos e liber
horário trabalho
Organização arca com
40% dos gastos e libe
horário trabalho
Organização arca com
20% dos gastos e libe
horário trabalho

Organização libera
As sugestões dos
colaboradores são— horário de trabalho p
realizar cursos
ouvidas

Mensal mente corn
jantar e divulgação
interna

Existe

Todo o

realização
profissional e

tempo

pessoal

Mensalmente ou
com jantar ou
com divulgação
interna

Anualmente
com
divulgação

Existe
realização
profissional e
não pessoal

Na
presença
dos clientes

Existe
realização
pessoal e não

profissional

Anualmente
com iantar

Não existe
_ realização pessoal _
e profissional

Raramente

Capital Humano

77
Conhecimento
relacionado ao trabalho

Investimento
em
treinamentos/
Total despesas
administrativa

30%

25%

Competências
relacionadas ao
trabalho

Formação dos
colaboradores

Rotatividade de
funcionários

Colaboradores
tem os
conhecimentos
necessários para
desempenhar a
função
Sim

Graduação em
Contabilidade,
conhecimentos técnicos
e experiência
Graduação em outra Area,
conhecimentos técnicos e
experiência profissional

I

Graduação em outra area,
conhecimentos técnicos e
sem experiência profissional
Graduação em contabilidade,
seio conhecimentos técnicos
e sem experiência

Mestrado

Especialização

10%

Graduação

20%

Graduação
inenrnnleta

30%

Técnico

40%

contabilidade
20 vrau

50%

Capital de Clientes

Visitas aos
clientes possibilita
identificar as
necessidades e
uso das
informações
fornecidas
Necessidades foram
atendidas , compreende as
informações e faz uso
Necessidades foram
atendidas, compreende as
informações e não faz uso

Necessidades foram atendidas.
não compreende as informaçõe
e não faz uso
Necessidades foram atendidas
parcialmente, não compreende
as informacões e não faz uso
Necessidades forum não
atendidas, não compreende as
informações e não fax uso

Satisfação dos clientes

Incremental de clientes
novos

1 inagem

Percepção de ex
colaboradores

Recome
ndação
de

colabora
dor

Publicida Recomen
dação por
de ou
propagan clientes
atuais
da

Número de Equipes de
clientes pesquisa para
sugerir
que
solicitam a vantagens
documenta competitivas
aos clientes
ção

Presta além
dos serviços
contábeis
assessoria
jurídica e

gerencial

Oferece
cursos aos
clientes
(emissão
notas,
controle caixa

Valorizar
cliente que
atende as
recomendaça
es e prazos

...)

Foi relevante para a
carreira e voltariam a
trabalhar na empresa

30%

30%

30%

—

Não relevante para a
carreira e voltariam a
irabalhar na empresa

Foi relevante para a cairei
e não voltariam a trabalhar
na emoresa

Âmbito fiscal

e tributário

15

o

20%

15%

o

15%

20%
Âmbito
tributário

.1".■

10"

Presta sow.
Contabeis,
juridicos e
gerenciais

Oferecidos cursos
semestrais sobre
contabilidade e
gerenciamento

Existe premiacão e
çàccildienstes
dmrievilhilograes

10%

Âmbito fiscal

1

Não Foi relevante para a
carreira e não voltariam a
trabalhar na empresa

25%

S%

10%

25%

5%

30%

Não existc
esta prática

Presta serv.
Contábeis e
gerenCias

Presto serv.
Contábeis e
i uridicos

Presta serv.
contábeis

Oferecidos cursos
semestrais sobre
gerenciamento

Existe divulgação dos
melhores clientes

Oferecidos cursos
semestrais sobre
contabilidade

Existe premiação
s melhores
entoes
pc alira

Não existe a
prat tea de oferecer
CUM)

Atender
ecomendações e
envier documentos no
prazo i obrigação do
cliente

Capital Estrutural

Cultura Coorporativa

Rede de informação

Processos

administrativos

Política de
prazos e
entrega e de
horário de
trabalho da
organização

Existe troca
de
informações
entre os
setores
(sistema)

Serviços
Londuidos
antes do prazo,
trabalhando em
horário de

Estão definidos
formalmente e são
disseminados
entre todos

Serviços concluidos
no prazo,
trabalhando em
horário de

Estão definidos
e são
disseminados

Serviços concluidos
antes do prazo, com
horas-extras
durante os dias

Estão defi nidos e
parcialmente
disseminado entre
todos

Serviços concluidos
no pmzo, com
horas-extras durante
os dias normais de

•

Totalmente
integrado
Integrado entre
-fiscal,
contabilidade e
RH

Sempre

As vezes

análise dos
sistemas
lançados no
mercado custo x
benefíci o
I hora
por dia

3 hora por
semana

— 6 hora cada 15
dias
Pouca

8 horas cada 20

-Integrado entre RH e
_contabilidade

Não existe
---1- integração

dias

Raramente

Infra-estrutura

Pesquisa e

Troca de
informação
com externos

_Integrado entre fiscal
e contabilidade

Estão
parcialmente
definidos e
parcialmente

Filosofia de
gerenciamento
leitura: i ornais, artigos e
IR, 10B)

Permitido
fora horário

Aspectos
ergonôm i cos são
observados
(mesas, cadeiras,
espaço físico,
iluminação)

Acompanha os
sistemas lançados e
com o uso da análise
custo x beneficio o
sistema é escolhido

Os quatro
aspectos são

Acompanha os
sistemas lançados e
com o uso da análise de
beneficio o sistema
Acompanha os
sistemas lançados e
com o uso da análise
de custo o sistema
escolhido
Acompanha os sistemas
lançados co sistema
escolhido por vínculos
ami :fade

Tres aspectos
são observados

Dais aspectos
são observados
Um aspecto
observado

Nenhum dos
aspectos são
observados

APÊNDICE C — Desempenho dos PVF's

Capital Humano

1.2 Troca de
experiências

1.1
Contribui
para os
objet ivos da
empresa

Ciii COS

colaboradores

(anos de
experiència)

3. Satisfação dos
funcionários

2. Motivação da
eu ou

1.
oniprometimento

3.1
RealizaçZ
pro fissior al
C pessoa

_3_Valorizar
_
2.2 Existe
incentivo p/ a os serviços
qualificação
prestados
pelos
dos
colaboradore colaboradore colaboradores
2.1 Ha
política de
incentivos
para
.
. .

1..3
Preocupação
em obter
melhores
resultados do
que o esperado

I

expressarem

3.2 Existe
respeito
mútuo com
membros da
equipe

sugestões
..

i 50

#30---

.....,
150

120

133

125

120

CO

11:74,

ico

Ku

CO

RD

10)

.15

55

so

...KJ

-115

I/O

_._

-...1-1

-200

WI

Capital Humano

4.1
Investimentõ
em
reinamentos/
Total despesas
administrativa

6. Formação dos
colabot adores

5. Competências
relacionadas ao
trabalho

4. Conhecimento
relacionado ao
trabalho

7. Rotatividade de
funcionarios

4.2
Colaboradores
tem os
conhecimentos
necessários
para
desempenhar
função

IOU

1+50

.

St5
—
10)

100

100
90

e6

15)

613

50
,

100
55

0

o

u
-tr.,'

-,?ro

__. _

-ao

cD

.

11 0

Capital de Clientes

9. 1 Visitas aos
clientes

possibilita
identificar as
necessidades e
uso das
informações

Satisfação dos
clientes

10. Incremental de
client es novos

rc rir

9.2
PeTeerA;i10
de ex
colaboradores

10.1

10.2

10.3

I 1.1 Número 11.2 Equipes
de pesquisa
para sugerir
solicitam a
vantagens
documentaCa competitivas
aos clientes

Reeomenda..0 Publicidade Recomendaea de clientes
ou
o por clientes
que
o de

colaborador

propaganda

atuais

11.4
11.3 Presta
(Xerox
além dos
cursos aos
serviços
contábeis
clientes
(emissão
assessoria
notas,
juridica e
controle
gerencial

11.5
Valorizar
cliente que
atende as
recomendacõ
es e prazos

I
135

130

_No

1M

1C0

—
-

1C0

o
-30

40

-£Cr

•

103

1

O

0

MP_

1

-50

-40

__

-123
,

.....t

v.

Capital Estrutural

12. Cult ora

I i ProcessOS

Coornoralo. a

Sill rurustrativos

12.1
Politica de
prazos c
entrega c de
horário de
trabalho da
organizaçao

14. Rede de
in formaezio

14.1 Existe 14.2 Troca
de
troca de
informações intbrmação
entre os
com
setores
ex ternos
(sistema)

15. Filosofia dc
gerenciamento
leitura: jornais.
artigos e IR, (OR)

lb. Infra-estrutura

16.1 Pesquisa e
análise dos
sistemas
lançados no
mercado custo x
beneficio

16.2 Aspectos
ergondmicos são
observados
tremas, cadeiras.
espaço fisico,
iluminação)
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APÊNDICE D — Desempenho das áreas de interesse
Capital Intelectual

.1111.11

Capital de

Capital

Clientes

Fstrutural

ET

7

CO •

103

-

100

103

160-4•60

66,

--1•63

1C0

ICC

100

100

—

c•C.,

• ^.• •

Trr•

• •••■••

•i•

-4--

35
V

o

o

o

-6

—

