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Palestra: A Utilização do 
Capital Intelectual

Evento: Conhecimento Organizacional para
um novo mundo: porque é importante para
sua empresa?

p
e a sua Retenção

Fernando Zaidan

2

Ponto de Ponto de PartidaPartida

O que minha empresa perderá se eu O que minha empresa perderá se eu 

não reter, adequadamente, não reter, adequadamente, 

o conhecimento dos colaboradores?o conhecimento dos colaboradores?
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ContarContar uma estóriauma estória

Como Como podemospodemos ajudarajudar o o conhecimentoconhecimento
a a nãonão ser o ser o vilãovilão destadesta estóriaestória??
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… … melhormelhor aindaainda … … 
TranformáTranformá--lo em lo em 
mocinhomocinho!!

MotivaçãoMotivação

Os principaisprincipais ativosativos das empresas nãonão sãosão as
construções, materiais ou equipamentos caros.

x
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MotivaçãoMotivação
Podemos ficar tranquilos:

As organizações buscam incansavelmente melhorar

seus processos.
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Entretanto ...Entretanto ...
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Capital IntelectualCapital Intelectual

nos primórdios ... em todas as ações da vida.nos primórdios ... em todas as ações da vida.
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Capital IntelectualCapital Intelectual

Nos dias atuais ... É mito ou verdade?Nos dias atuais ... É mito ou verdade?
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Abordagens de mensuração do CIAbordagens de mensuração do CI

Capital Intelectual =Capital Intelectual =

C it l HC it l HCapital Humano Capital Humano ++

Capital Estrutural Capital Estrutural ++

Capital do Cliente.Capital do Cliente.

Fonte: Stewart, 1998. 

Onde encontrar o Capital Intelectual?Onde encontrar o Capital Intelectual?

Pessoas
Estruturas

Clientes
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Capital HumanoCapital Humano

Conhecimento, experiência e criatividade dos funcionários;

Capacidade de aquisição de novas competências;

Volátil;

Redes Sociais e Comunidades de Prática;

Onde há a verdadeira 
transferência de
conhecimento.

Fonte: NONAKA; 
TAKEUCHI, 1997. 
(Figura adaptada).

Como medir o conhecimento?Como medir o conhecimento?
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É certo que ...É certo que ...

Ativos financeiros

.

Ativos do conhecimento

O ouro ocultoO ouro oculto

Valor é potencial, indireto
e dependente do contexto.

Dificuldade para instrumentos de contabilidade. 
16

Capital EstruturalCapital Estrutural

Sistemas informatizados, manuais e procedimentos;

Pode ser possuído ou negociado;

Estável;

Desafio: transformar o capital humano em capital estrutural.

Estratégia: acúmulos de conhecimento
(retenção do conhecimento)
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Capital do ClienteCapital do Cliente

Relação com clientes, parceiros e fornecedores;

Carteira de clientes sólidos e leais;

Marketing de Relacionamento;Marketing de Relacionamento;
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Outras abordagens sobre CIOutras abordagens sobre CI

Brooking (1996): Ativos de Mercado; Ativos Humanos; Ativos de
Propriedade Intelectual e Ativos de Infraestrutura;

Edvinsson (1997): Divide o Capital Intelectual em: Capital
Organizacional; Capital de Inovação e Capital de Processos.

S ib (1998) A li ã Ati I t í i Cl ifi ã dSveiby (1998): Avaliação os Ativos Intangíveis; Classificação dos
Colaboradores; Apresentação dos Indicadores: Quadro Monitor de
Ativos Intangíveis.
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Quando se fala em mensuração do CI ...Quando se fala em mensuração do CI ...
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Retenção do conhecimentoRetenção do conhecimento

Primeiramente a GestãoGestão dodo ConhecimentoConhecimento

Coleção de Processos:
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RetençãoRetenção dodo ConhecimentoConhecimento

O conhecimentoconhecimento dispersodisperso nasnas organizaçõesorganizações podepode serser perdidoperdido
facilmentefacilmente:

 trabalhadores de um mesmo projeto;

 tentativas e erros;

f lh õ falhas e correções;

 funcionários que deixam as organizações.

A retençãoretenção inclui todas as atividades que
conservaconserva oo conhecimentoconhecimento..

EE aa retençãoretenção nana prática?prática?

WIKI – em 
empresas?p
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Web 1.0, 2.0, 3.0 ... n.0Web 1.0, 2.0, 3.0 ... n.0
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Caso de implantação de Wiki
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Colaboração, Ferramenta, Segurança ...
... e o que mais precisa?
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As organizações não devem apenas
encorajar os funcionários ...

... mas recompensá-los por compartilhar seus conhecimentos,
buscar e utilizar de maneira eficaz.

NaNa WebWeb

 Como fornecer

informações

e estruturá-las

na forma que osq

computadores

possam

processar?
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Como mitigar o GAP existente entre o conhecimento

do usuário e do computador?

WebWeb SemânticaSemântica
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WebWeb SemânticaSemântica

W b

BD

Linguística

KBS –
sistemas 
baseados 

em 

Web 
Semântica

KM –
represen-

tação

Compu-
tação

orientada 
a serviços

conheci-
mento
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http:// isbn/000651409X

http://…isbn/000651409X
The Glass Palace

2000

London

Harper Collins

a:name

a:author

WebWeb SemânticaSemântica
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ConcluindoConcluindo ...... quemquem saisai ganhando?ganhando?
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Obrigado,Obrigado,

www.fernandozaidan.com.brwww.fernandozaidan.com.br

fernandozaidan@fernandozaidan.com.brfernandozaidan@fernandozaidan.com.br
www.twitter.com/www.twitter.com/fernandozaidanfernandozaidan

www.twitter.com/www.twitter.com/semanticwikissemanticwikis

“O sucesso vem para aqueles que fazem com que ele aconteça,
e não para aqueles que deixam que ele aconteça.”
(Anônimo)


