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GERENCIAMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL: UM
ESTUDO EM EMPRESAS DO SETOR TÊXTIL CEARENSE

MANAGEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN TEXTILE COMPANIES OF THE STATE OF CEARÁ

RESUMO
O contexto da economia baseada no conhecimento impõe o emprego de novas técnicas
e formas de administração empresarial. O estoque de conhecimento organizacional
tornou-se o recurso que mais sobressai entre os ativos da empresa, exigindo uma
prioridade para seu gerenciamento e mensuração. Em face da importância do capital
intelectual no contexto da economia contemporânea e da necessidade de se conhecer
melhor o processo de seu gerenciamento em empresas cearenses, este estudo tem como
proposta identificar as principais características do processo de gerenciamento do
capital intelectual, por meio de uma verificação de campo em quatro empresas do
ramo têxtil cearense. Para a operacionalização deste estudo exploratório-descritivo, de
natureza qualitativa, os dados primários foram coletados através de entrevista semi-
estruturada em profundidade junto a dirigentes dessas empresas. Ao final, observou-se
que nenhuma empresa possui um projeto ou programa já implantado para o gerenci-
amento do seu capital intelectual. O gerenciamento dos indicadores financeiros conti-
nua sendo priorizado pelas empresas, numa demonstração de que a administração
tradicional prevalece perante novas abordagens. Apesar de não expressivos, os indica-
dores relacionados ao gerenciamento do capital do cliente foram os mais difundidos,
enquanto os referentes ao capital humano foram os menos recordados. Esse fato pode
representar, assim, uma clara oportunidade para o aprofundamento dos estudos dessa
temática no referido segmento da economia cearense, haja vista sua importância
estratégica para o Estado.

Palavras-chave: gerenciamento, técnicas de administração, capital intelectual.

ABSTRACT
The new context of the knowledge-based economy demands from companies new
techniques and forms of business administration. The amount of organizational
knowledge has become the most preeminent resource among the company’s assets and
its management and measurement should be prioritized. In view of the importance of
the intellectual assets in the context of the contemporary economy and the need for a
better knowledge of the process of managing the intellectual assets in companies in the
state of Ceará, this paper identifies the main characteristics of the process of management
of the intellectual capital through a field study on for textile companies in the state of
Ceará, Brazil. In order to carry out this exploratory-descriptive study of a qualitative
nature, which was conducted in January and February of 2004, the primary data were
collected by using the technique of semi-structured interviews with company managers.
It was found that no single company already has an already implemented project or
program to manage its intellectual assets. The management of financial indicators
continues to be prioritized by the companies, demonstrating that the traditional
administration prevails over new approaches. Despite being non-expressive, the indicators
related to the management of the customer’s capital are the most disseminated ones,
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INTRODUÇÃO
A sociedade vem passando por transformações de tama-

nha envergadura que não mais podem ser consideradas simples
tendências de uma conjuntura, mas sim fruto de forças que
envolvem economias em um movimento de aproximação de
pessoas, costumes e formas de vida.

A interdependência dos países e de suas economias, a disse-
minação e a facilidade de acesso à tecnologia da informação (TI)
fazendo uso das redes de computadores e, ainda, o crescente acir-
ramento da concorrência empresarial caracterizam uma nova eco-
nomia na qual os ativos necessários à criação da riqueza não mais
estão prioritariamente concentrados na terra e no trabalho físico,
nem tampouco nas ferramentas mecânicas e nas fábricas; ao con-
trário, cada vez mais prevalecem  os ativos baseados no conheci-
mento e na informação (Stewart, 1998). Nessa economia da infor-
mação, as fontes fundamentais de riqueza são o conhecimento e a
comunicação. Novas habilidades pessoais e profissionais, aliadas a
novos tipos de estrutura organizacional e de técnicas de gerencia-
mento, passaram a subsidiar o sucesso de uma empresa.

O estoque de conhecimento organizacional torna-se o
recurso que mais sobressai entre os ativos da empresa, exigindo
uma prioridade para seu gerenciamento e mensuração. A forma
de administrar o fluxo de conhecimento representado por pa-
tentes, processos, habilidades dos funcionários, conhecimento
dos clientes e fornecedores e a velha experiência podem deter-
minar o sucesso ou o fracasso de uma empresa.

Em face da importância do capital intelectual no contexto
da economia contemporânea e da necessidade de se conhecer
melhor o processo de gerenciamento do capital intelectual em
empresas cearenses, este estudo tem como objetivo geral iden-
tificar as principais características do processo de gerenciamento
do capital intelectual em empresas do ramo têxtil cearense, por
meio de uma verificação de campo em quatro empresas, com
sede em Fortaleza.

Constituem objetivos específicos deste trabalho: (1) iden-
tificar os níveis de conhecimento dos gerentes das empresas
pesquisadas acerca da temática capital intelectual; (2) identifi-
car os indicadores e ferramentas utilizadas por essas empresas
para a mensuração e gerência do capital intelectual.

A escolha do segmento têxtil deve-se à sua a importância
para a economia cearense, dada a sua participação no PIB e no
volume total de exportações, ficando atrás apenas do ramo
calçadista, tradicional segmento da economia regional.

ASPECTOS CONCEITUAIS DO CAPITAL INTELECTUAL
Na atual economia, os ativos tangíveis, ou seja, a estrutu-

ra física das empresas, representada por imóveis, máquinas,
equipamentos e instalações em geral, a cada dia que passa vêm
sendo substituídos, na criação de valor, pelos ativos intangíveis,
estes na forma de uma estruturação adequada e eficiente dos
processos produtivos e de apoio, da eficácia de seus sistemas
gerenciais, da capacidade e da competência de seus funcioná-
rios e do conhecimento sistematizado e disponível dentro da
organização (Matheus e Nagano, 2003). Todos esses elementos
constituem uma parcela de difícil mensuração monetária den-
tro do valor de mercado da empresa, podendo ser agrupados sob
o conceito de capital intelectual.

A transformação das economias proporcionou a crescen-
te conscientização do valor do conhecimento especializado das
pessoas e da empresa perante o mercado como fator decisivo
para fazer frente às ameaças de um contexto instável e exigen-
te (Klein, 1998). Essa fase foi anteriormente identificada por
Drucker (1994), que a denominou sociedade do conhecimento,
na qual o principal recurso econômico não é mais o capital, nem
são os recursos naturais, ou mesmo a mão-de-obra, mas sim o
conhecimento gerado e utilizado pelos assim denominados tra-
balhadores do conhecimento.

A expressão capital intelectual tornou-se conhecida a
partir dos trabalhos desenvolvidos por Stewart (1998). Esse
autor trouxe o conceito de capital intelectual para o centro
das modernas discussões de negócios. Martinez (1999) defi-
niu-o como o conhecimento existente dentro da organiza-
ção que pode ser empregado para criar um diferencial com-
petitivo no mercado.

Segundo Martinez (1999), o capital intelectual
corresponde ao produto da conversão do conhecimento exis-
tente na organização em alguma coisa de valor. O autor apon-
ta algumas características identificadoras do capital intelec-
tual: (1) dificuldade de ser identificado e acumulado; (2)  pos-
sibilidade de múltiplos usos; (3)  como os ativos físicos e os
financeiros, pode ser entrada ou produto de um processo
gerencial; (4) não pode ser adquirido como um ativo conven-
cional, devido à sua instabilidade.

Segundo Klein (in Stewart, 1998, p. 61), capital intelec-
tual é “o material intelectual que foi formalizado, capturado e
alavancado a fim de produzir um ativo de maior valor”. Dessa
forma, esse material torna-se capital ao ser capturado, descrito

whereas the indicators related to the human capital seem to be secondary. Thus, this
fact may represent a clear opportunity to further develop studies on this topic, in the
light of its strategic importance for the state of Ceará.

Key words: management, administration techniques, intellectual assets.
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e compartilhado para ser desenvolvido e aplicado em benefício
da criação de valor para a empresa, sempre alinhado com seus
objetivos estratégicos.

De forma singular, Brooking (1996) define capital inte-
lectual como uma combinação de ativos intangíveis que pro-
porcionam benefícios para a empresa e a capacitam para o
funcionamento.

Ainda segundo Klein (1998), em um ambiente de acirrada
concorrência, inovação e rápido desenvolvimento tecnológico,
o capital intelectual da empresa, seu conhecimento, experiên-
cia, especialização e ativos intangíveis, em vez de seu capital
físico e financeiro, são os fatores que cada vez mais determinam
sua posição competitiva.

Saint-Onge (1996) divide o capital intelectual em três
partes: capital humano, capital estrutural e capital do cliente.
Ao estruturar seu modelo conceitual, Edvinsson e Malone (1998)
apresentam uma distinção em relação ao de Saint-Onge, ao
posicionar o capital do cliente como parte do capital estrutural,
ao lado do capital organizacional de propriedade da empresa. O
capital humano é a fonte de inovação e de renovação, ou seja,
“a capacidade necessária para que os indivíduos ofereçam solu-
ções aos clientes” (Stewart, 1998, p. 68).

Contudo, indivíduos inteligentes não geram necessaria-
mente empresas inteligentes. De nada adianta a empresa ter
colaboradores com destacados conhecimentos individuais, se
eles trabalham isoladamente; assim, compartilhar e transmitir
conhecimento dentro da empresa torna-se essencial para trans-
formar o conhecimento pertencente aos funcionários em um
ativo da empresa, de modo a possibilitar a consecução de seus
objetivos estratégicos. Para isso, ativos intelectuais estruturais,
como sistemas de informação, inteligência competitiva e de
mercado, conhecimentos dos canais de mercado e foco gerencial
são necessários para transformar o know-how individual em
propriedade de um grupo.

O principal objetivo do capital humano é voltado para a
inovação na forma de criação e melhoria de produtos e servi-
ços e aperfeiçoamento de processos produtivos. Assim, “o ca-

pital humano é formado e empregado quando uma parte maior
do tempo e do talento das pessoas que trabalham em uma
empresa é dedicada às atividades que resultam em inovação”
(Stewart, 1998, p. 77).

Para a identificação e retenção do conhecimento, a
empresa deve criar estruturas internas que facilitem o com-
partilhamento por meio de fóruns informais ou iniciativas de
relacionamentos interpessoais representadas por redes de
aconselhamento, comunidades de prática ou reuniões para
troca de idéias e experiências. Nesse entendimento, identifi-
car, reter, compartilhar e alavancar o conhecimento são os
principais objetivos do capital estrutural; assim, a empresa
deve criar mecanismos e ferramentas para que ele se torne
sua propriedade. “[...] É a capacidade organizacional que uma
empresa possui de suprir as exigências do mercado” (Stewart,
1998, p. 69). Objetivamente, percebe-se que o capital estru-
tural pertence à empresa como um todo, que sobre ele tem
domínio facilitado.

Algumas iniciativas de cunho estratégico vêm sendo
adotadas pelas empresas para a criação desse capital estru-
tural, destacando-se: banco de dados de conhecimento, banco
de experts, banco de melhores práticas, páginas amarelas de
conhecimento. Todas essas ferramentas, observadas no Qua-
dro 1, constituem iniciativas, fazendo uso da TI de fácil aces-
so e baixo custo, para a reunião de informações e conheci-
mentos espalhados na empresa, a fim de transformá-los em
conhecimentos que possam ser utilizados por todos na orga-
nização.

O capital estrutural é a capacidade interna da empresa,
enquanto seus relacionamentos com as pessoas com as quais
realiza seus negócios constituem o capital do cliente. Ao lado
dessas relações externas da empresa, o capital do cliente repre-
senta o valor das transações realizadas com as pessoas acolhe-
doras de seus produtos e serviços. A intensidade dessas relações
com o cliente e sua fidelidade constituem um ativo que a em-
presa deve preservar, como forma de garantir sua sobrevivência
e seu sucesso.

Quadro 1 – Capital estrutural.

BANCOS DE DADOS
DE CONHECIMENTO

BANCOS DE LIÇÕES
APRENDIDAS

BANCOS DE DADOS
DE INTELIGÊNCIA

Podem tomar formas diversas em decorrência da estrutura da empresa, de seu negócio e de seus
objetivos estratégicos.

Apresentam-se como check-lists das práticas que deram certo e das que deram errado, acompanha-
dos de orientações e diretrizes para futuros trabalhos e pesquisas, de modo a tanto alavancar as
melhores práticas da empresa como também a evitar que os erros se repitam por falta de
compartilhamento das experiências.

Objetivam a organização do conhecimento sobre os clientes, fornecedores e concorrentes, podendo
ser acessados por todos dentro da organização, e incluem informações das empresas concorrentes e
fornecedoras, do mercado, perfis e comportamentos de compra, relatórios de desempenho e outras
informações.
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Saint-Onge (1996) define capital do cliente como a pro-
fundidade (penetração), amplitude (cobertura) e devoção (leal-
dade) do nome da empresa. Segundo Edvinsson e Malone (1998),
é a probabilidade de os clientes continuarem fazendo negócios
com a empresa. Stewart (1998) segue a estrutura conceitual de
Saint-Onge como base para seus estudos acerca do capital inte-
lectual. Assim, ele divide o capital intelectual da empresa em:
capital humano, capital estrutural e capital do cliente.

Como mostra Stewart, são evidentes os benefícios obtidos
pela implementação de ferramentas de capital intelectual. O
retorno financeiro para o investimento em tecnologia de gestão
do conhecimento é imediato e de grande monta. Os bancos de
dados de conhecimento facilitam o acesso ao conhecimento
gerado por todos os colaboradores da empresa e, ao mesmo
tempo, ajudam-na a trabalhar de forma global e integrada, ao
possibilitar o atendimento das necessidades dos clientes em
diferentes mercados.

GERÊNCIA DO CAPITAL INTELECTUAL
O conhecimento é diferente de todos os outros recursos.

“Ele torna-se constantemente obsoleto; assim, o conhecimento
avançado de hoje é a ignorância de amanhã” (Drucker, 1998,
p. X). Como as freqüentes mudanças na sociedade e na eco-
nomia, o conteúdo do conhecimento necessário para o bom
desempenho da empresa muda de forma contínua e
imprevisível. Complementando, Drucker reconhece que o co-
nhecimento garante mobilidade aos recursos. Ao contrário
dos trabalhadores manuais, os trabalhadores do conhecimen-
to possuem os meios de produção; eles carregam esse co-
nhecimento em suas cabeças e, portanto, podem levá-lo
consigo. Esse aspecto constitui um emergente desafio para
os administradores nessa nova conjuntura, voltada para o
desenvolvimento de novos conceitos, métodos e práticas para
o gerenciamento dos recursos do conhecimento e dos ativos
intangíveis.

Segundo Klein (1998), a transformação das economias
proporcionou uma maior conscientização do valor do conheci-
mento especializado das pessoas e da empresa perante o mer-
cado, assim como de sua importância para fazer frente às ame-
aças de um contexto instável e exigente.

O sistema contábil tradicional evidencia se o custo do
material e da mão-de-obra é suficiente. Entretanto, atualmen-
te, os componentes do custo de um produto são, em grande
parte, pesquisa e desenvolvimento, ativos intelectuais e servi-
ços. E isso interfere diretamente no valor da empresa.

A disparidade entre os valores de mercado e contábil de
empresas em setores intelectualmente intensivos sublinha as
limitações associadas à contabilidade moderna, que tem em
foco medir capital físico e financeiro. Quando uma empresa é
comprada por uma quantia superior ao seu valor contábil (a
porção patrimonial de seu balanço), essa diferença geralmente
compreende os ativos intelectuais. O que se faz necessário é
um sistema mais expressivo, que defina os elementos compo-

nentes do capital intelectual e ofereça uma forma de calcular
sua valoração e agregação. Poucas ferramentas foram desen-
volvidas para efetuar uma perfeita mensuração desse novo re-
curso (Klein, 1998).

Uma empresa voltada para o conhecimento se diferencia
não só porque seus principais ativos são intangíveis, diferente-
mente da economia tradicional, mas também porque esses ati-
vos são de difícil identificação e gerenciamento. Sobre essa ques-
tão, Stewart (1998, p. 18) assinala que “a estrutura de uma
empresa voltada para o conhecimento pode ser tão diferente da
estrutura de uma empresa industrial a ponto de ser incompreen-
sível em termos tradicionais”.

Nos dias atuais, quando o conhecimento se tornou a prin-
cipal matéria-prima e recurso produtivo, a inteligência
organizacional – na forma de um repositório de informações e
melhores práticas identificadas no trabalho diário dos colabora-
dores e rotinas administrativas e armazenadas de forma a pro-
porcionar uma memória que possibilite sua repetição e aprimo-
ramento, através de sistemas e da TI – deixou de ser apenas mais
um recurso, para se configurar no principal diferencial da em-
presa perante o mercado e a concorrência.

Nesse contexto, surge um desafio dentro da organização:
se a informação e o conhecimento são fatores determinantes
para o sucesso e a sobrevivência da empresa, como então
identificá-los e transformá-los em insights alinhados aos pla-
nos e estratégias da organização? Como fazer com que o capi-
tal intelectual da organização sirva para seus propósitos estra-
tégicos? Segundo Klein (1998), o grande desafio para as em-
presas consiste em gerenciar a transformação do material in-
telectual encontrado na empresa e daquele produzido pelas
pessoas sob a forma de capital intelectual, ou seja, conheci-
mento alavancado e disseminado, objetivando sua replicação
e desenvolvimento.

Segundo Stewart (1998), os ativos de conhecimento as-
sumem duas formas dentro da organização:
a) Arcabouço semipermanente de conhecimento: expertise

que cresce em torno de uma tarefa, uma pessoa ou uma
organização. Capacidade de comunicação, liderança, fami-
liaridade com processos, valores e cultura da organização.

b) Ferramentas que aumentam o arcabouço de conhecimen-
to: meios para reunir fatos, dados, informações,
disponibilizando expertise para quem precise e alavancando
seus conhecimentos.
As ferramentas da TI possibilitam o gerenciamento do co-

nhecimento explícito na forma de livros, manuais ou arquivos,
mas não o conhecimento tácito. Este é de difícil localização,
identificação e controle. O conhecimento tácito precisa  se tor-
nar explícito para ser gerenciado; “o que não foi dito precisa ser
dito em voz alta, caso contrário, não pode ser examinado, aper-
feiçoado ou compartilhado” (Stewart, 1998, p. 66).

O capital intelectual, isoladamente, não tem valor. Ele deve
ser entendido como uma forma de refinar a estratégia da empre-
sa (Joia, 2001). Corroborando esse pensamento, defende-se que
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a atribuição de valores ao capital intelectual e aos seus elemen-
tos deve ter um claro alinhamento com a estratégia da organi-
zação, sua missão, sua visão e seus objetivos. Da mesma forma,
deve-se dar importância ao acompanhamento de seus valores
durante um período, e não apenas basear-se em valores absolu-
tos que mostram uma posição estática do capital, negligencian-
do sua dinamicidade e sua evolução. Esse aspecto evidencia
que as variações ao longo do tempo é que podem levar a algu-
mas conclusões acerca da estratégia da empresa, seu desempe-
nho perante o mercado e seus resultados futuros.

A crescente substituição da força física pela capacidade
intelectual nas organizações torna-se evidente em uma empresa
do conhecimento. Porém, como então gerenciar esse capital tão
decisivo para o sucesso da empresa? Na prática, os ativos intangí-
veis vêm sendo avaliados precisamente quando a empresa é ven-
dida, ocasião em que se destaca a diferença entre seus valores
contábeis e os de mercado. Torna-se, assim, imprescindível que
as empresas passem a desenvolver ferramentas e técnicas para
conhecer e mensurar seu capital intelectual sistematicamente,
administrando sua continuidade e seu futuro.

Acredita-se que, mesmo sem um padrão para medir o ca-
pital intelectual, o reconhecimento de sua existência, por ob-
servadores informados, contribuirá para se estabelecer um valor
para a empresa superior àquele demonstrado no seu balanço
patrimonial (Antunes, 2000).

O capital intelectual de uma organização, diferentemente
dos recursos de TI, reside nas mentes das pessoas que estejam
dispostas a compartilhar seus conhecimentos no ambiente in-
terno da empresa. Sem uma cultura de trabalho em equipe,
remuneração e recompensas que o sustentem, não terá sentido
construir meios de utilização do capital intelectual, se este não
tiver objetivo final (Stewart, 1998).

A partir desse entendimento, depreende-se que o sucesso
da gerência do capital intelectual depende da liderança. Se o
envolvimento e a disposição para o compartilhamento do co-
nhecimento forem percebidos por todos, estará criado o ambi-
ente necessário e indispensável para o aprendizado. “Os líderes
constroem ambientes de confiança e respeito mútuo onde a
contribuição criativa é nutrida” (Goman, 2002, p. 1).

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para a operacionalização deste estudo exploratório-des-

critivo e de natureza qualitativa, utilizou-se a técnica do estudo
de casos múltiplos, realizado em janeiro e fevereiro de 2004. Os
dados primários foram coletados por meio de entrevista semi-
estruturada em profundidade com dirigentes das empresas
selecionadas a partir das informações do Sindicato das Indústri-
as de Fiação e Tecelagem do Estado do Ceará (Sindtêxtil). Apon-
taram-se 26 empresas filiadas, classificadas, segundo os res-
pectivos portes, em grandes (15), médias (seis) e pequenas (cin-
co). Dentre elas, selecionaram-se as quatro mais representati-
vas do setor, considerando o porte, o faturamento e a participa-
ção no total de exportações do Estado.

A opção pelo ramo têxtil deve-se à sua importância para a
economia cearense, uma vez que oferta cerca de 20 mil empre-
gos diretos e representa 16% do PIB e 16,7% do volume total de
exportações do Estado, ficando atrás apenas do ramo calçadista,
tradicional segmento da economia regional (FIEC, 2004;
Sindtêxtil, 2004).

Dentre as quatro empresas mais representativas do setor,
foram selecionadas duas de grande porte. Dentre as empresas
de médio porte, foram selecionadas outras duas, com o intuito
de se estudar também empresas com diferentes portes e estru-
turas e, assim, formar-se uma amostra mais representativa da
população objeto da pesquisa. As quatro empresas foram seleci-
onadas por critério de conveniência e não-probabilístico, em
decorrência das respostas aos contatos prévios. Deixaram de ser
selecionadas empresas de pequeno porte em face de sua limita-
da participação no contexto geral e devido às particularidades
da temática estudada.

Segundo Triviños (1992), os estudos exploratórios têm como
principal característica a descoberta de idéias e intuições. O pes-
quisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limi-
tes de uma realidade específica, buscando antecedentes e maior
conhecimento, para, em seguida, planejar uma pesquisa descriti-
va ou do tipo experimental. Um estudo exploratório pode servir,
também, para levantar possíveis problemas de pesquisa.

Ainda segundo esse autor, os estudos qualitativos são aque-
les que procuram analisar e compreender, com a ajuda de
referenciais teóricos, o sentido dos fenômenos pesquisados. Esse
tipo de estudo tem sido muito utilizado na área social, da qual
faz parte a administração, por ser suficientemente profundo
para definir detalhes e identificar sutilezas.

Foram aplicados questionários aos diretores adminis-
trativos das duas empresas de grande porte e de uma empre-
sa de médio porte, assim como ao dirigente-proprietário da
outra empresa de médio porte. Esses questionários (Apêndice
A) foram elaborados com perguntas fechadas, que, além de
constituírem um roteiro para a coleta das informações
requeridas, também foram utilizadas como norteadoras para
a análise do conteúdo das informações, de modo a relacionar
o contexto empírico com os aspectos conceituais (elemen-
tos) apresentados pelos diversos autores. Procurou-se, dessa
forma, atender aos objetivos específicos do estudo, a saber:
(a) identificar os níveis de conhecimento dos gerentes das
empresas acerca da temática capital intelectual; e (b) identi-
ficar os indicadores e ferramentas utilizados para a
mensuração e gerência desse ativo.

Elaborado com base no referencial teórico, o instrumento
de coleta dos dados foi constituído de 20 perguntas fechadas,
na forma de um questionário estruturado, previamente avaliado
por representante do Sindtêxtil, que contribuiu para a elabora-
ção do texto final do instrumento. Com essas perguntas, tenci-
onou-se coletar informações sobre três categorias empíricas:
(1) perfil da empresa; (2) conhecimento sobre a temática; e (3)
gerência do capital intelectual, enfatizando-se os aspectos rela-
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cionados à utilização de indicadores e de ferramentas de gestão.
A questão voltada para a identificação dos indicadores e ferra-
mentas para gerenciamento do capital intelectual foi estruturada
com uma escala de Likert de quatro pontos, atribuída a um con-
junto de 20 ferramentas e indicadores listados no questionário.

Para a coleta dos dados secundários, além de um levanta-
mento da bibliografia alusiva ao tema, livros, artigos publicados em
encontros acadêmicos, revistas especializadas e websites
institucionais e de pesquisa, foram utilizadas as informações
disponibilizadas pelos órgãos setoriais, obtendo-se, assim, um deli-
neamento do objeto de estudo e a construção do seu marco teórico.

No processo de análise dos resultados da pesquisa, os vários
conceitos dispostos no referencial teórico foram analisados, utili-
zando-se as informações coletadas por meio dos questionários e
das entrevistas, constituindo as referências empíricas estudadas.
Para a categorização dos indicadores e ferramentas utilizados pe-
las empresas na gerência de  capital intelectual, foi empregada
uma escala para os graus de utilização – considerando-se a média
dos graus obtidos por cada ferramenta, dentro do respectivo ele-
mento constitutivo do capital (humano, estrutural e do cliente) –
, compreendendo três níveis de utilização: baixa  –  de 1 até 1,9;
média – de 2 até 2,9; e alta – igual ou superior a 3.

Para se cumprir o objetivo de identificar os indicadores e
ferramentas utilizados pelas empresas do setor têxtil cearense
para a mensuração e gerência do capital intelectual, foram uti-
lizados como bases conceituais os modelos e elementos propos-
tos por Stewart (1998), Martinez (1999), Klein (1998), Brooking
(1996), Saint-Onge (1996) e Edvisson e Malone (1998), obser-
vando-se suas contribuições e seus legados, revisados ao longo
do referencial disposto no início do trabalho.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
O elenco de empresas pesquisadas compreendeu duas de

grande porte e duas de médio porte, aqui denominadas empresas 1
e 2 e empresas 3 e 4, respectivamente. A análise dos dados coletados
na pesquisa se deu a partir do relacionamento das três categorias
empíricas – perfil da empresa, conhecimento sobre a temática e
gerência do capital intelectual – com o contexto empírico, procu-
rando-se, dessa forma, atender aos objetivos do estudo.

Na análise dos  perfis dos entrevistados, observou-se que
todos contam com mais de 13 anos de empresa, com formação
acadêmica no nível de pós-graduação em áreas pertinentes às
atividades desempenhadas, evidenciando-se, dessa forma, gran-
de conhecimento das empresas e do setor, experiência profissi-
onal e capacitação.

PERFIS DAS EMPRESAS
As empresas pesquisadas apresentam diversas caracterís-

ticas em comum. Todas elas  possuem capital exclusivamente
nacional. As quatro empresas priorizam o mercado nacional como
foco principal de seus produtos, ficando o mercado externo com
uma menor participação (apenas a empresa 4 não atua no mer-
cado externo), conforme apresentado no Quadro 2.

Outra característica comum às empresas é a grande pro-
porção de funcionários com nível de escolaridade limitado ao
ensino fundamental, destacando-se a empresa 3, com concen-
tração de 93,8% de seus funcionários (Tabela 1). Por outro lado,
as atividades típicas do setor, em sua maioria, não exigem eleva-
do grau de conhecimento técnico e capacitação. Muitas ativi-
dades requerem mão-de-obra com pouca ou quase nenhuma
especialização, em decorrência dos processos rotineiros e

Quadro 2 – Perfis das empresas.

Tabela 1  –  Níveis de escolaridade dos colaboradores.
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repetitivos, que podem ser executados por qualquer pessoa. Se-
gundo os respondentes, essas características são indicativas da
realidade atual do setor têxtil cearense, com suas limitações e
dificuldades.

GRAU DE CONHECIMENTO DO TEMA CAPITAL
INTELECTUAL

Para a identificação do nível de conhecimento dos diri-
gentes das empresas sobre a temática capital intelectual, foram
inseridas no questionário seis perguntas destinadas a identifi-
car: (1) eventuais ocorrências de prévio contato com o tema; (2)
como se deram esses contatos; (3) os níveis de conhecimento;
(4) o grau de concordância dos dirigentes com as principais
conceituações doutrinárias. Os resultados da pesquisa eviden-
ciaram que os diretores das empresas 1, 2 e 4 já tiveram contato
com a temática, por meio de leitura de livros e revistas. O diri-
gente-proprietário da empresa 3 revelou nunca ter tido nenhum
contato com a matéria.

Para se identificar os níveis de conhecimento de aspectos
relacionados ao capital intelectual, foram listados, no questio-
nário, nove subtemas, sendo solicitado a cada respondente que
informasse seu grau de conhecimento com relação a cada um
dos subtemas, de acordo com a seguinte escala: 1  (não conhe-
ço); 2  (já ouvi falar); 3  (conheço); 4 (tenho grande interesse
pelo assunto).

Na análise das respostas a essa questão, observou-se que
o dirigente da empresa 1  desconhece a temática economia da
informação (Stewart, 1998). O mesmo executivo revelou seu
grande interesse pelos assuntos relacionados a ativo intangível
e seu conhecimento sobre gerenciamento da informação, ges-
tão do conhecimento e capital humano. Na empresa 2, o entre-
vistado afirmou desconhecer o tema banco de conhecimento,
admitindo, no entanto, conhecer os assuntos relacionados ao
gerenciamento da informação, gestão do conhecimento e ativo

intangível. O representante da empresa 3 não respondeu a essa
questão, devido à falta de contato anterior com o tema capital
intelectual. O dirigente da empresa 4 afirmou desconhecer as
temáticas capital estrutural e banco de conhecimentos e que
apenas ouvira falar dos demais temas atinentes ao capital inte-
lectual.

A partir desse diagnóstico, foram apresentadas três cita-
ções aludindo à importância do conhecimento e à transição por
que passa a economia mundial, em que se procurou identificar
os graus de concordância dos entrevistados no tocante aos no-
vos conceitos, que transformam o valor do conhecimento espe-
cializado das pessoas e da empresa em fator decisivo para fazer
frente às ameaças de um contexto instável e exigente. Nessas
perguntas, foi proposta uma escala com quatro níveis de con-
cordância, compreendendo a seguinte gradação: concordo in-
teiramente, concordo, discordo e discordo totalmente.

  Os resultados dessa questão encontram-se dispostos no
Quadro 3, sendo oportuno observar que os dirigentes das empresas
3 e 4 discordam de que o conhecimento é mais valioso do que os
recursos naturais ou financeiros. Por sua vez, o dirigente da empre-
sa 3, paradoxalmente, concorda com a valorização crescente do ser
humano, já que este detém o conhecimento. Vale ressaltar que
apenas duas citações obtiveram forte concordância. O dirigente da
empresa 1 afirmou concordar inteiramente que o conhecimento é
mais valioso do que os recursos naturais ou financeiros, com a
ressalva de que o ser humano, apesar de deter o conhecimento e
habilidades, está sujeito à substituição por novas tecnologias.

A partir dos resultados identificados e das proposições fei-
tas pelos respondentes, percebe-se uma maior conscientização
dos dirigentes das empresas 1 e 2 em relação à importância do
capital intelectual. Os dirigentes das empresas 3 e 4 apresenta-
ram opiniões mais conservadoras, uma vez que atribuem maior
importância aos recursos naturais e financeiros, em detrimento
dos ativos intangíveis.

Quadro 3 –  Opiniões dos entrevistados acerca de citações de Antunes (2000, p. 18).

“Na minha empresa, o conhecimento é mais
valioso do que os recursos naturais ou fi-
nanceiros”.

“Na Economia do Conhecimento altera-se prin-
cipalmente a forma de valorizar o ser humano,
já que só este detém o conhecimento”.

“As mudanças na economia mundial apon-
tam para um período de transição de uma
Economia Industrial para uma Economia do
Conhecimento, em que aos recursos valori-
zados e utilizados na produção, terra, capital
e trabalho, junta-se o conhecimento”.

Citação Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Concordo
Inteiramente

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo
Inteiramente Concordo

Concordo

Concordo

Discordo Discordo

Discordo
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO GERENCIAMENTO DO
CAPITAL INTELECTUAL

Na elaboração do Quadro 4 e da Tabela 2, foi utilizada a
escala apresentada na metodologia, considerando-se as médias
dos graus obtidos para cada ferramenta, dentro dos respectivos
elementos constitutivos do capital (humano, estrutural e do
cliente), compreendendo três níveis de utilização: baixa – de 1
até 1,9; média – de 2 até 2,9; e alta –  igual ou superior a 3.

Ficou evidenciada uma diversidade entre as característi-
cas gerenciais das empresas de grande porte (1 e 2) e as das
empresas de médio porte (3 e 4). Conforme apresentado no
Quadro 4, a empresa 1 registrou a melhor performance em ter-
mos de estruturação e formalização no uso dos indicadores e
ferramentas do capital intelectual sugeridos na pesquisa, como
também dos indicadores financeiros. Os resultados mostraram
que, nas empresas estudadas, a utilização dos indicadores fi-
nanceiros continua sendo a prioridade, em especial nas empre-
sas 1 e 2, que apresentaram elevado nível de utilização. Dife-
rentemente, a empresa 3 mostrou baixa utilização em todos os
20 indicadores e ferramentas listados no questionário, para o
gerenciamento quer do capital intelectual, quer dos indicadores
financeiros.

Apesar de possuir o mesmo porte (médio) da empresa 4,
a empresa 3 registrou a falta de sistemas e de outros tipos de
controle formal, inclusive quanto aos indicadores financei-
ros tradicionais, de alta utilização nas demais empresas. Por
outro lado, a empresa 4 apresentou razoável nível de utiliza-
ção (média) para os elementos do capital do cliente e para os
indicadores financeiros, o que pode indicar que o porte e a
estrutura da empresa não contribuem para a manutenção de
uma sistemática de gerenciamento dos elementos do capital
intelectual.

Ressalte-se que a empresa 3 tem origem e características
bem definidas de uma administração familiar, sendo hoje admi-

Quadro 4 –  Níveis de utilização dos elementos do Capital Intelectual e indicadores financeiros.

Tabela 2 – Níveis de utilização dos elementos do Capital Intelectual e indicadores financeiros observados.

nistrada pela quarta geração dos empreendedores. Conforme
relato do atual dirigente-proprietário, “[...] esses controles estão
todos na minha cabeça”, procurando com isso justificar a acen-
tuada centralização da gestão do negócio na pessoa do principal
dirigente, com uma simplicidade empreendedora, não verificada
nas demais empresas pesquisadas.

Para a identificação dos indicadores e ferramentas utiliza-
dos pelas empresas no gerenciamento do capital intelectual,
foram listados 20 itens, entre indicadores e ferramentas, sendo
15 deles distribuídos entre os três elementos (humano, estrutu-
ral e do cliente) do capital (cinco para cada elemento),
complementados com cinco indicadores financeiros tradicio-
nais. Esses itens foram marcados com quatro níveis de utiliza-
ção, em uma escala Likert típica. Foram utilizados os seguintes
níveis: 1 (não utiliza); 2 (em fase de implantação); 3 (pouca
utilização);  4 (bastante utilização).

No Quadro 5, são listados apenas as ferramentas e os indi-
cadores marcados nos questionários com nível 3 (pouca utiliza-
ção) e 4 (bastante utilização) pelos dirigentes das respectivas
empresas. A partir dos resultados obtidos, identificou-se que a
empresa 1 encontra-se em estágio de gerenciamento mais de-
senvolvido, uma vez que utiliza oito ferramentas de gestão do
capital intelectual (em sua maioria com bastante utilização),
das 15 listadas no questionário, destacando-se, por isso, entre as
empresas pesquisadas. Por outro lado, essa empresa registrou
baixo nível de gerenciamento do capital humano.

Um fato deve ser evidenciado no tocante ao indicador “pro-
porção de vendas atribuída a novos produtos”, característico da
capacidade de inovação da empresa – capital humano (Stewart,
1998). É que, entre as empresas pesquisadas, duas não o utili-
zam, noutra encontra-se em fase de implantação, e em apenas
uma delas (4) esse indicador é utilizado sistematicamente. Essa
situação deve ser atribuída, segundo os respondentes, à nature-
za do próprio setor e das empresas que atuam no mercado com
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uma restrita linha de produtos padronizados, com característi-
cas de commodities comerciais.

Em decorrência de sua baixa estruturação gerencial e sim-
plicidade de processos, a empresa 3 mostrou um nível de utiliza-
ção destacável apenas para o indicador “comportamento de com-
pras dos principais clientes” (capital do cliente). Das ferramen-
tas do capital estrutural, nenhuma é utilizada pela empresa.

CONCLUSÕES
O presente estudo teve como proposta identificar as princi-

pais características do processo de gerenciamento do capital in-
telectual em empresas do setor têxtil cearense, através do levan-
tamento dos níveis de conhecimento de seus gerentes acerca da
temática capital intelectual e dos indicadores e ferramentas uti-
lizados para a mensuração e gerência desse ativo. Inicialmente,
procedeu-se à revisão da literatura de suporte à investigação acerca
dos aspectos conceituais, dos elementos e das ferramentas para o

Quadro 5 – Níveis de utilização de indicadores e ferramentas no gerenciamento do  Capital Intelectual.

gerenciamento do capital intelectual. Num segundo momento,
delineou-se a metodologia baseada na técnica do estudo de caso.

Feita a análise, concluiu-se que o gerenciamento dos ele-
mentos do capital intelectual pelas empresas estudadas ainda
se apresenta em estágio inicial, com poucos pontos a serem
destacados. O gerenciamento dos indicadores financeiros de
“importância imediata” continua sendo priorizado pelas empre-
sas, numa clara demonstração de que a administração tradicio-
nal prevalece perante novas abordagens.

Os dirigentes das empresas estudadas foram cuidadosos ao
opinar sobre a importância do conhecimento e da gestão do capital
intelectual. Todavia, em nenhuma empresa foi identificado um
projeto ou programa já implantado para o gerenciamento do  capital
intelectual. Uma das empresas chegou a implantar um programa
para a gestão do capital humano, com prioridade voltada para in-
centivos para a formação em Ensino Fundamental e Ensino Médio
e ainda para pós-graduação de seus funcionários, o qual se encon-
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tra momentaneamente suspenso, por motivo de redução de custos
e reestruturação. Outra empresa afirmou que um programa de ges-
tão será objeto de estudo para futura implantação.

Quanto aos ativos intelectuais estruturais, não foi identi-
ficado nenhum sistema específico para seu gerenciamento, a
exemplo de banco de dados de conhecimento, banco de experts,
banco de melhores práticas, páginas amarelas de conhecimen-
to, dentre aqueles citados pelos principais autores.

Ao serem inquiridas quanto às ferramentas para gerenciar
o capital intelectual em suas três dimensões (humano, estrutural
e do cliente), as empresas demonstraram valorizar mais o capital
do cliente, evidenciando maior entendimento de sua importância
e atribuindo maior valor aos indicadores para gerenciá-lo. Esse
aspecto contradiz o enunciado por Stewart (1998), que identifica
o capital do cliente como o mais mal administrado de todos os
ativos intangíveis, apesar de sua clara importância para o êxito do
negócio. Os indicadores referentes ao capital humano foram os
menos recordados no momento da entrevista.

Ficou evidenciada, ainda, uma diversidade nos aspectos
gerenciais entre as empresas de grande porte e as de médio porte.
As empresas maiores apresentaram melhor performance em ter-
mos de formalização na utilização dos indicadores e ferramentas
do capital intelectual sugeridos na pesquisa. As empresas de mé-
dio porte apresentaram diferentes características quanto à utili-
zação dos elementos do capital intelectual. Uma delas apresen-
tou razoável nível de utilização, diferentemente da outra, com
características evidentes de uma administração familiar, o que
pode indicar que a manutenção de uma sistemática de controle
dos elementos do capital intelectual pela organização não tem
correlação com o porte da empresa e com sua estrutura.

O sucesso da gerência do capital intelectual depende da
liderança. Se o envolvimento e a disposição para o
compartilhamento do conhecimento dentro da empresa forem
percebidos por todos, estará criado o ambiente necessário e in-
dispensável para a identificação e valorização desse capital.

Com base neste estudo e na importância do tema capital
intelectual, em que pese sua pouca difusão nas empresas
pesquisadas, pôde-se identificar uma clara oportunidade para o
aprofundamento dos estudos dessa temática no âmbito do setor
têxtil cearense, em vista de seu valor estratégico para a econo-
mia do Estado. Para pesquisas futuras, sugere-se uma investi-
gação profunda e posterior classificação dos indicadores utiliza-
dos pelas empresas, bem como o compartilhamento dessas in-
formações dentro da organização.
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado
Trabalho acadêmico: Gerenciamento do Capital Intelectual
Objetivo: Identificar as iniciativas adotadas pelas empresas cearenses para o gerenciamento do Capital Intelectual.
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