
CAPITAL INTELECTUAL

Conhecimento acima
do bem material

Dispor de cabeças pensantes e colaboradores entusiasmados, são fatores que
têm feito a diferença para empresas no mundo todo, tornando-se um capital de
impressivo valor no mundo dos negócios

Por Guido Heleno

A revolução industrial contribuiu, ainda
que indiretamente, para a organização
dos trabalhadores, À beira da esteira de

produção, os que laboravam passaram a observar
os mais próximos, a sentir-se parte de um grupo,
diferentemente do que sentiam todos os seus an-
tepassados artesões, geralmente sozinhos ou em
pequenos grupos. Supõe-se que as aglomerações
à entrada e saída das fábricas serviram de espaço
para trocas de idéias e opiniões entre aqueles que
eram rotulados apenas de mão-de-obra, uma vez
que utilizavam quase que exclusivamente a força
de seus músculos e a habilidade de suas mãos para
cumprirem suas tarefas e, na verdade, pouco ou
quase nada era exigido de seus cérebros. O ato de
pensar e conceber estratégicas eram missões ex-

clusivas dos proprietários ou gestores administra-
tivos das empresas, geralmente industriais.

Mas, com a diversificação do mundo empre-
sarial, no qual ganharam ênfase o comércio e as
empresas de prestação de serviços, iniciou-se
um tímido envolvimento do trabalhador na vida
das empresas, abrindo-se pequenos espaços para
suas idéias, permitindo aos empregados voos
não tão altos em termos de proatividade. Com
a fortificação organizativa dos trabalhadores em
sindicatos e, mais tarde, com o incremento de
bandeiras de luta para que passassem a usufruir
mais efetivamente dos lucros gerados pela força
de seu trabalho, aumentaram-se também espa-
ços para que o cérebro do trabalhador passasse a
ser visto como uma das possibilidades na melho-
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ria da gestão, da competitividade empresarial e
na geração de riquezas.

Após os anos 1980, mais enfaticamente, as em-
presas passaram a adotar estratégias para tirar pro-
veito da capacidade criativa de seus empregados.
As chamadas caixinhas de sugestão e, até mesmo,
premiações para idéias aproveitadas pela empre-
sa, serviam de motivo para que o trabalhador se
sentisse mais integrado ao ambiente de trabalho,
deixando-se de se ver apenas como um operário.
Análises feitas àquela época evidenciavam que a
quase totalidade das chamadas boas idéias aporta-
das pelos trabalhadores dizia respeito a benefícios
apenas para a empresa, como no tocante à econo-
mia de água, luz, a facilitação de operações dentro
da instituição e mesmo para que maiores lucros
fossem obtidos, embora ainda não tivessem garan-
tia de participação nesses resultados monetários.

Essas estratégias pioneiras e práticas para va-
lorizar o cérebro e não utilizar apenas a força do
trabalhador, produziram resultados animadores,
provocaram mudanças positivas, demonstran-
do aos empresários e gestores de empresas que o
trabalhador era também um ser pensante e, por
vivenciar as tarefas inerentes às suas atividades,
tinha condições de subsidiar na tomada de deci-
sões ou na concepção de novos caminhos de sus-
tentabilidade e sucessos para o empreendimento
no qual atuava. Para as empresas, ter em seu qua-
dro de pessoal seres pensantes e atuantes passou a
ser não só um diferencial de competitividade, mas
adquiriu status de bem intangível. Sedimentava aí
o conceito de capital intelectual, ganhando signi-
ficância efetiva como os bens materiais, o capital
monetário e toda a cultura empresarial.

A principal conclusão tirada pela análise desse
período foi de que não se deveria mais chamar o
trabalhador, empregado, funcionário por esses de-
signativos, era preciso enxergá-lo - e demonstrar
isso - como efetivo colaborador. Ou seja, uma atu-
ação com o trabalho físico, mas integrada a uma
ação de colaborar, de laborar com os demais e com
a instituição, já que o ato colaborativo vai além do
uso do cérebro, exigindo engajamento e motiva-
ção, inerentes ao comportamento afetivo. Surgia
aí o protótipo do trabalhador ideal para qualquer
empresa, um ser capaz de empregar, com entusias-
mo, a sua força física, de usar o potencial criativo
de seu cérebro e, além disso, comprometido com a

Para as
empresas, ter
em seu quadro
de pessoal
seres pensantes
e atuantes
passou a ser
diferencial de
competitividade

instituição que o empregava.
O entusiasmo, naturalmen-
te, deveria ser nutrido pelas
vantagens da participação
nos lucros da empresa ou, no
mínimo, pelo reconhecimen-
to, vantagens salariais ou
promoções. Essa concepção
e o alcance desses patamares
ideais, na relação capital/tra-
balho, na verdade, empresa/
colaborador, no entanto,
desgastou-se na prática ou
em práticas incompletas e,
infelizmente, nada sinceras.

Tempos de decisão
Se a força dos múscu-

los deu impulso à revolução industrial, moveram
fábricas, fizeram e apresentaram produtos para
o consumo, já na era tecnológica eram os cére-
bros os componentes mais valorizados. Os treina-
mentos passaram a ser mais voltados para a área
cognitiva e afetiva do que a área psicomotora. O
trabalhador era contratado ou treinado para atuar
como um ser total, na somatória de seus músculos
com sua capacidade intelectual.

No início dos anos 1990, quando o capital inte-
lectual passava a ser tema obrigatório em qualquer
encontro, curso ou treinamento ligado à gestão de
pessoas, era recorrente o exemplo da Microsoft,
citada como uma empresa que de dia valia uma
fortuna e à noite não valia nada. Metaforicamente
se referia ao fato de que o capital social, os colabo-
radores da Microsoft integralizavam o maior patri-
mônio daquela que era tida como a mais valiosa
empresa do mundo. Quando seus colaboradores
não estavam em seus postos de trabalho, na verda-
de, a empresa perdia seu valor, a sua significância.

Outro exemplo muito citado à época era em
relação ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, des-
tacando-se os altos salários pagos, principalmente,
aos analistas de sistemas que tinham todas as faci-
lidades e mordomias para criarem novos produtos,
exemplo emblemático, uma espécie de marca re-
gistrada da nova economia relacionada ao desen-
volvimento da indústria de alta tecnologia. Nesse
exemplo, toda a valorização possível ao capital
intelectual, o único capaz de culminar com o ofe-
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A necessidade
do capital
intelectual
passou a ser
tão premente
quanto o capital
monetário

recimento de novos e surpre-
endentes produtos, ficando
aí o componente industrial
— equipamentos, máquinas e
infraéstrutura - em segundo
plano.

Para qualquer instituição,
qualquer empresa, a neces-
sidade do capital intelectual
passou a ser tão premente
quanto o capital monetário.
No entanto, chegar à avalia-
ção correta da necessidade,
identificar perfis, qualidade e
quantidade de capital intelec-
tual para uma empresa não é

tarefa das mais simples. Até então, quase a tota-
lidade da experiência empreendedora se restringia
em dimensionar tarefas e calcular mão-de-obra
para executá-la em determinado espaço de tempo e
sob determinadas circunstâncias. Mas, o que fazer
em relação ao capital intelectual? Para Carla Regi-
na Nedel Rech, da Unidade de Gestão de Pessoas
do Sebrae Nacional, diz que, em relação a isso, é
preciso adotar critérios específicos. "Inicialmente
o empresário, deve ter clareza do que é realmente
imprescindível e o que traz maior valor ao seu ne-
gócio. Mapeados estes itens, ele deverá identificar
quais são os pontos-chave, disseminar e compar-
tilhar conhecimentos internamente, promover a
inovação, registrar, celebrar e reconhecer as con-
quistas. As pessoas são chaves na manutenção do
capital intelectual e elas devem se reconhecer na
construção deste capital e no impacto que ele traz
para o negócio."

Outra pergunta que geralmente se faz é quan-
to ao porte da empresa para a qual é imprescindí-
vel contar com o capital intelectual. Será que só
as grandes empresas, as gigantescas corporações
econômicas ou industriais necessitam ter um bom
montante de capital intelectual no mix de seu qua-
dro de pessoal? Ou pequenas e médias empresas
também precisam contar com colaboradores cria-
tivos e capazes de prospectar o futuro, interpretar
cenários, apresentarem alternativas e conceber
estratégias. Até porque essas raridades não estão à
disposição nas prateleiras do mercado de trabalho.

As empresas que contam com empregados desse
porte, na maioria das vezes, recorreram à formação,

aperfeiçoamento, no lapidar gradativo ao correr do
tempo, dentro de uma política inteligente e contí-
nua de treinamentos e aperfeiçoamentos. Para Ro-
dolfo Maciel Monteiro, agente de Comércio Exte-
rior e Professor e Consultor em Comércio Exterior,
muitas empresas de pequeno e médio porte têm no
capital intelectual sua principal ferramenta com-
petitiva. "Hoje muitas empresas de pequeno porte
são abertas em função do capital intelectual e não
do social. Aquelas que privilegiam o capital inte-
lectual têm conseguido êxito muito mais rápido
dos que as tradicionais. Um exemplo disso são as
empresas oriundas de "incubadoras" que apostam
no capital intelectual e têm recebido do mercado
respostas favoráveis.", conclui Rodolfo.

Fazendo a diferença
A economia mundial ainda passa pelos efeitos

da catastrófica turbulência cujo ápice ocorreu no
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segundo semestre de 2008. O episódio da quebra
da bolsa de Nova York em 1929 transformou-se
em avassalador monstrengo, fantasma redivivo
a atormentar povos e governantes, investidores
e devedores de todo o mundo. Um redemoinho
que deitou por terra sólidas estruturas, mesmo
mega complexos industriais e gigantes empresa-
riais da área financeira e imobiliária. Cerca de um
ano após a efervescência da crise mundial, aqui
no Brasil, interpretações manifestadas pela equi-
pe econômica do governo, indicam que o pior da
crise financeira já ficou para trás. Após o venda-
val, quando se avalia os estragos, percebe-se que
as empresas que melhor se saíram em momentos
de turbulências foram aquelas que contavam com
capital intelectual. Isso, realmente é fato com-
provado? Até que ponto se contar com capital
intelectual ajudou empresas a sobreviver à crise?
Para o professor e consultor Rodolfo Monteiro, a
principal vantagem de se ter pessoas competen-
tes, bem treinadas e atualizadas, em momentos de
crise, é o tempo menor de resposta para a reto-

Os empresários
estão tendo
consciência da
importância do
planejamento e
da agregação de
valor ao negócio

mada do crescimento, uma
vez que podem responder de
forma mais rápida e segura
às mudanças no mercado.
"São em momentos assim
que as empresas que dispen-
saram empregados estratégi-
cos precisam, a duras penas,
recompor seus quadros para
então voltar ao teatro com-
petitivo.", afirma Rodolfo.
Carla Rech é de opinião que
as médias e pequenas empre-
sas têm que dimensionar a
importância de capital inte-
lectual adequado não só para
sobreviverem no mercado, para galgar patamares
mais competitivos e lucrativos no mundo dos ne-
gócios. "Os empresários de pequenas e médias
empresas têm que lidar com uma diversidade de
desafios, inclusive a própria sobrevivência e talvez
por isso não tenham a clareza da importância da
formação e manutenção do capital intelectual da
sua empresa. Por outro lado, quando isso ocorre,
entendo que o perfil destas empresas é bastante
dinâmico, a cultura organizacional não possui tan-
tas amarrações, o que possibilita que este empre-
sário congregue as pessoas em torno daquilo que
é essencial para o seu negócio. Cada vez mais os
empresários estão tendo consciência da importân-
cia do planejamento e da agregação de valor ao
negócio, o que não é diferente para aqueles que
administram pequenas ou médias empresas."

Problemas para ter e manter
Independente de seu porte, toda e qualquer

empresa precisa contar, seja à frente de sua ges-
tão ou no corpo de seus colaboradores, com seres
pensantes, criativos e capazes de tomar as me-
lhores decisões, o tempo todo. Os dois principais
problemas para qualquer instituição - pública ou
da iniciativa privada - é formar adequadamente
e manter o seu capital intelectual. Não há uma
receita única para equacionar e resolver esses de-
safios. Carla Rech, do Sebrae Nacional, indica al-
guns caminhos. "Inicialmente o empreendedor ou
responsável pela área de gestão de pessoas deve
ter clareza do que é realmente imprescindível e o
que traz maior valor ao seu negócio. Mapeados es-
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Carla Regina Nedel Rech, da Unidade de Gestão
de Pessoas do Sebrae Nacional

tes itens, ele deverá identificar quais são os pontos
chaves, disseminar e compartilhar conhecimentos
internamente, promover a inovação, registrar, ce-
lebrar e reconhecer as conquistas."

Ainda segundo Carla Rech, ações de formação
e manutenção do capital intelectual devem ser
contínuas, perenes, e não apenas em momentos de
enfrentar ou sair de crises. "O ideal seria que as em-
presas investissem na manutenção do seu capital
intelectual o tempo todo, pois é um investimento
estrutural, naquilo que realmente sustenta uma
organização. Uma empresa que investe no capital
intelectual e nas pessoas tem menos chance de ser
abalada em tempos de crise, pois criou mecanismos
de planejamento e de execução que consideram di-
ferentes cenários, inclusive os da própria crise. Isto
já é uma vantagem. Além disso, a experiência com
a crise vai adensar o capital intelectual fazendo
com que a empresa se fortifique ainda mais para as
possibilidades futuras." arremata Carla Rech.

Comparativamente a um time de futebol,
sempre é difícil manter os craques, aqueles joga-
dores que dão resultados, que encantam as torci-
das. Para as empresas, ter um time competitivo
e manter esses talentos em seus quadros sempre
foi um sério problema. Para Carla Rech, este é
um problema que as empresas privadas, por terem
um pouco mais de agilidade e autonomia, se saem
melhor. Isso em razão de poderem propor e exe-
cutar ações, em menor espaço de tempo, para a
manutenção do seu capital intelectual. E devem
aproveitar esta vantagem. Atitudes simples podem
trazer grandes ganhos no que se refere à dissemi-
nação de conhecimento e compartilhamento das
informações. Já as empresas públicas têm a opor-
tunidade de desenhar processos de médio e longo
prazo bem estruturados para a gestão do capital
intelectual. Ambos têm boas perspectivas na me-
dida em que consigam utilizar as suas vantagens
de acordo com suas próprias características.

Como interpreta Rodolfo Maciel, o que é bem
nítido em relação às grandes empresas, alcan-
ça também o universo dos pequenos e médios
negócios. "Percebe uma mudança no perfil do
empreendedor da pequena empresa, bem mais
preocupado com a formação, graduação, pós ou
mestrado. Como afirmei, atualmente há mais em-
presas abrindo em função do capital intelectual de
seus sócios do que em função dos recursos finan-
ceiros dos mesmos." Explica Rodolfo.

Ativo Intangível

Na Era da Informação o conheci-
mento está se transformando no re-
curso organizacional mais importan-
te das empresas. Uma riqueza muito
mais importante e crucial do que o
dinheiro. Gradativamente, o capital
financeiro, que predominou na Era
Industrial, está cedendo lugar para o
capital intelectual - um capital invi-
sível composto de ativos intangíveis
- como a base fundamental das ope-
rações empresariais.
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