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“O que for a profundeza do teu ser, assim será teu desejo. 

O que for o teu desejo, assim será tua vontade. 

O que for a tua vontade, assim serão teus atos. 

O que forem teus atos, assim será teu destino”  

Brihadaranyaka Upanishad 
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RESUMO 

Este trabalho descreve iniciativas para a implantação de mecanismos de apoio ao controle de 

competitividade em ferramentarias, tendo como ponto de partida os resultados apresentados 

por um benchmarking aplicado, com a complementação do Capital Intelectual como 

ferramenta estratégica, possibilitando a avaliação da influência dos fatores relacionados aos 

recursos intangíveis e de sua importância para os negócios, propondo a construção de um 

novo banco de dados nacional, para benchmarking interno e com outros países. Para tanto, é 

utilizado uma metodologia para proposição de indicadores para auxiliar no controle e gestão 

da competitividade, estratégicos para o setor ferramenteiro, com base num conceito de 

certificação do grau de maturidade de uma empresa para melhor dimensionamento e 

gerenciamento de suas metas. Deste modo pretende-se contribuir com a prática da avaliação 

não somente dos recursos tangíveis mas também do Capital Intelectual, como forma de se 

estabelecer melhores estratégias para melhoria dos processos de negócios de uma empresa e 

de sua competitividade. 

 

Palavras-chave: Capital Intelectual, Benchmarking, Estratégia Competitiva, Ferramentaria 



viii 
 

ABSTRACT 

This work describes initiatives for deploying of support mechanisms to control the 

competitiveness of tooling industry, taking as a starting point the results for a benchmarking 

applied, with the insertion of the intellectual capital as a strategic tool, allowing the evaluation 

of the influence of factors related to intangibles resources and their importance to the 

business, proposing the construction of a new database for internal benchmarking and other 

countries. For this, a methodology for proposing indicators to assist in the control and 

management of competitiveness, strategic for the tooling sector, based on a concept of 

certification of the degree of maturity of a company for to better measure and management of 

their goals is used. Thus we intend to contribute to the practice of assessing not only the 

tangible but also intellectual capital resources as a way to establish better strategies for 

improving business processes of a company and its competitiveness. 

 

Key words: Intellectual Capital, Benchmarking, Competitive Strategy, Tooling Industry. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto 

O setor ferramenteiro, responsável pela fabricação de moldes e matrizes, pode 

ser considerado um dos setores mais estratégicos da indústria de um país. Segundo Arnett e 

Smith (1975), apenas um conjunto de matrizes é necessário para a produção de até milhões de 

peças automotivas, como exemplo, de para-choques, capôs e painéis. A característica 

específica desse tipo de ferramental pode explicar as enormes diferenças na gestão do 

negócio, na qualificação de profissionais, e no uso de máquinas e tecnologias necessárias para 

sua fabricação quando comparado a outras áreas da manufatura. 

Moldes e matrizes são ferramentais especializados destinados a produção de 

peças em massa, por meio de processos de corte e ou conformação de chapas de metal, 

injeção de peças plásticas e ou fundição de outros materiais. 

Segundo o relatório elaborado pelo Congressional Research Service (2012), 

que trata de uma análise crítica da situação econômica do setor ferramenteiro dos Estados 

Unidos, a indústria de ferramentais é estratégica para um país pois a fabricação de moldes e 

matrizes estimula também a retenção do conhecimento por meio de seus projetos e dos 

processos utilizados em sua construção. Setores como o automobilístico e de eletrodomésticos 

são os maiores demandantes do setor ferramenteiro e que a ausência desse conhecimento pode 

inibir o crescimento e evolução desses mercados em âmbito nacional e o enfrentamento da 

concorrência internacional. 

Não há números precisos sobre a quantidade de ferramentarias no mundo. 

Dados como o da International Special Tooling and Machining Association (ISTMA), órgão 

internacional que agrega uma cooperação global entre empresas do setor, apontam em torno 

de 8.000 ferramentarias associadas que movimentam aproximadamente 40 bilhões de dólares 

anuais em negócios. Dados obtidos pela a Associação Brasileira da Industria de Ferramentais 
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(ABINFER) apontam números complementares com base nos principais mercados 

fornecedores de moldes no mundo: 

- Estados Unidos: cerca de 7.000 ferramentarias; 

- Alemanha: cerca de 5.000 ferramentarias; 

- Portugal: cerca de 300 ferramentarias; 

- China: cerca de 18.000 ferramentarias; 

- Japão: cerca de 10.000 ferramentarias. 

 

Segundo Dihlmann (2012), característica comum a esses países com relação ao 

setor ferramenteiro é a grande quantidade de micros e pequenas empresas (em torno de 90% 

das empresas do setor possuem menos de 50 funcionários). Tratam-se de grandes 

concorrentes mundiais e consequentemente fortes mercados exportadores. Esses países se 

destacam ainda pela elevada qualidade do ferramental fabricado e mão-de-obra especializada, 

exceto a China que por possuir uma elevada diversificação de segmentos, pode apresentar 

qualidade variável (baixa a alta). 

No Brasil, segundo a agência de Desenvolvimento Econômico de São 

Bernardo do Campo (2014), o setor ferramenteiro possui cerca de 1.800 empresas e 55.600 

empregos diretos. Está concentrado em regiões do Estado de São Paulo (especialmente no 

Grande ABC Paulista e cidades do interior), Sul, com destaque para Caxias do Sul e Joinville, 

e Minas Gerais. Também apresentam como característica uma grande quantidade de micros e 

pequenas empresas, sendo a maioria (cerca de 90%) com menos de 50 funcionários. 

Ainda segundo a agência, o setor no Brasil enfrenta vários desafios como a 

necessidade da incorporação de novas tecnologias, da redução de custos e prazos, do 

fortalecimento da qualificação profissional de nível técnico e superior, da diversificação de 
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mercados, e a criação de condições de competição com os produtos importados 

(especialmente dos países asiáticos).  

Melhoria nas condições de competição são fundamentais pois o Brasil é um 

grande importador de moldes, dados os gargalos existentes com relação ao prazo de entrega e 

elevados custos, mais o fato de não atender integralmente a demanda interna. Muitos dos 

moldes de alto valor agregado, e consequentemente de elevado conhecimento técnico de 

projetos e processos, são importados, ampliando uma dependência desse conhecimento e 

gerando um déficit expressivo na balança comercial.  

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio 

Exterior (MDIC), a figura 1.1 mostra um elevado déficit existente na balança comercial do 

setor ferramenteiro do Brasil. 

 

Figura 1-1 - Balança Comercial - Setor ferramenteiro do Brasil 

 

Fonte: Aliceweb/MDIC – Agência SBC e APL Grande ABCD 
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Em agravamento a esse cenário, Schuh (2009) acrescenta que o ambiente 

econômico turbulento atual coloca o setor ferramenteiro mundial frente a sérios desafios. A 

alta competição com relação a custos e prazos cada vez menores coloca em cheque a 

sobrevivência de muitas ferramentarias no mundo. Não há muitas opções a não ser a busca de 

metas de sustentabilidade que foquem na diferenciação de serviços e produtos específicos 

para cada cliente, desenvolvidos por pessoas cada vez mais especializadas. Há ainda a 

necessidade de uma atuação em rede (potencial) para uma ampla visualização dos mercados, 

auxiliando principalmente a identificar esses clientes e suas demandas. 

 

1.2. Motivação 

De acordo com o World Competitiveness Yearbook, relatório elaborado pelo 

International Institute for Management Development (IMD), o Brasil vem diminuindo a cada 

ano sua participação no ranking da competitividade mundial. Em 2013 o país ocupava a 51ª 

posição dentre 60 países analisados.  Conforme GARELLI (2013), diretor do centro de 

pesquisas do IMD, as principais regras da competitividade são: produzir, diversificar, 

exportar, educar, investir em infraestrutura, dar apoio a pequenas e médias empresas, 

incrementar disciplina fiscal e manter coesão social. 

O Brasil não tem focado todas essas regras, ao contrário intensificou-se na 

política de conjunção de esforços para alavancar o consumo interno, o que para muitos 

especialistas não necessariamente traria reflexos a produção industrial do país a longo prazo, 

o que pôde ser atestado pelo baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos 

trimestres de 2014. Os resultados apresentados pelo IMD corroboram a análise que o mundo 

cada vez mais globalizado exige uma maior habilidade e rapidez na inovação, na prática de 

melhorias contínuas e investimentos em educação e tecnologia. 
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Nesse cenário de desvantagem competitiva da indústria nacional, há a 

motivação para o desenvolvimento de mecanismos de apoio ao controle de competitividade 

das empresas. O setor ferramenteiro foi escolhido como objeto deste estudo por ser um setor 

estratégico para a indústria de automóveis, onde segundo a ABINFER cerca de 90% de um 

veículo é construído pelo método de conformação de metais, por ser afetado pelo baixo 

crescimento do PIB apresentado pelo Brasil nos primeiros trimestres de 2014 e pelo o déficit 

da balança comercial no desempenho desse setor. 

 

1.3. Apresentação do Problema 

A estratégia de comparação entre concorrentes no mercado global permite uma 

análise do posicionamento de uma empresa quanto a sua competitividade. O benchmarking 

possibilita esta prática identificando o cenário atual de uma empresa e sua localização 

competitiva frente aos concorrentes que se destacam. Mas o benchmarking apenas não é 

suficiente para uma empresa compreender as razões pela qual se localiza em determinada 

situação em comparação aos demais concorrentes e o que deve ser feito para elevar sua 

competitividade e se reposicionar nesse cenário. Há ainda a influência de fatores como a 

especialização de funcionários, sua motivação, a forma como se relacionam internamente e 

cooperam entre si na transferência de conhecimento, e de que maneira as empresas se 

relacionam com seus clientes e fornecedores. O desafio consiste em como tornar esses fatores 

visíveis e acessíveis para sua gestão e dessa forma contribuir com a melhoria contínua dos 

negócios em complemento a um diagnóstico oriundo do benchmarking. O Capital Intelectual 

representa esses e outros inúmeros fatores, que correspondem aos fluxos de conhecimento 

intangíveis, dentro e fora da empresa, agregados por funcionários, pela cultura corporativa, e 

por conexões com clientes, fundamentais para permitir o sucesso nos negócios e sua 

sobrevivência em mercados cada vez mais competitivos.  
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1.4. Proposta 

Esta dissertação propõe uma abordagem para implantação de mecanismos de 

apoio ao controle de competitividade em ferramentarias por meio de um benchmarking de 

recursos tangíveis e intangíveis do Capital Intelectual para proposição de indicadores mais 

relevantes para apoiar o incremento à competitividade almejado pelas empresas. 

Para tal iniciativa será proposto a complementação do benchmarking 

ferramentaria existente (GOMES, 2008), com o Intellectual Capital Statement (InCaS), 

desenvolvido pelo European ICS Guideline (2008), como ferramenta de avaliação de recursos 

intangíveis. 

Para a proposição dos indicadores de monitoramento e controle de recursos 

intangíveis, será utilizado como base de apoio o trabalho desenvolvido por Mertins et al. 

(2011), que trata da harmonização de fatores do Capital Intelectual que permitem a 

comparabilidade de dados entre empresas, porta para a integração com o modelo de 

benchmarking existente. 

A Figura 1.2 ilustra o contexto aplicado para inter-relação dos recursos 

tangíveis e intangíveis para a base de dados de benchmarking a ser construída e consequente 

definição de indicadores. 
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Figura 1-2 - Inter-relação dos recursos tangíveis e intangíveis para a proposta de base de 
dados de benchmarking a ser construída e consequente definição de indicadores. 

 

Fonte: Autor. 

Os modelos benchmarking ferramentaria e InCaS propostos, serão 

apresentados com mais detalhes nos capítulos 3 e 4 deste estudo. 

 

1.5. Objetivos 

O objetivo geral é propor uma abordagem para otimização do questionário 

benchmarking ferramentaria proposto por Gomes (2008), com base na aplicação do 

Intellectual Capital Statement (InCaS), considerando a proposição de mecanismos de apoio 

ao controle de competitividade (principais indicadores a serem monitorados), e a classificação 

de empresas do setor por grau de maturidade (Certificação Competitividade), para permitir 

um melhor gerenciamento e medição de desempenho, associados à estratégia mais indica para 

o nível atual de maturidade das empresas. 
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Dessa forma, pode-se subdividir o objetivo principal em objetivos específicos, 

conforme a seguir: 

- Analisar modelo estrutural do benchmarking ferramentaria proposto por 

Gomes (2008); 

- Analisar modelo estrutural do InCaS proposto pelo European Commission 

(2008); 

- Analisar correlação entre os modelos benchmarking ferramentaria e InCaS, e 

a proposição de um modelo estrutural integrado; 

- Otimizar questões aplicadas ao benchmarking ferramentaria com base na 

aplicação do InCaS; 

- Propor principais indicadores a serem monitorados para nortear a elaboração 

de plano de ação de empresas visando a elevação progressiva do grau de maturidade e para 

auxílio à definição de metas, com base na comparação “par a par” dos fatores; 

- Propor classificação por grau de maturidade de acordo com o nível de 

domínio da empresa com base no banco de dados benchmarking ferramentaria a ser 

construído e seus principais indicadores referenciais de sucesso propostos; 

- Realizar revisão bibliográfica sobre os métodos de aplicação do 

benchmarking e do Capital Intelectual. 

 

1.6. Contribuições previstas 

Como principais contribuições previstas para este estudo cumpre-se destacar: 

- Possibilitar a análise da situação das empresas do setor ferramenteiro no 

Brasil e comparar seu desempenho com outros mercados como, por exemplo, o da Alemanha; 

- Sensibilizar o setor ferramenteiro sobre a importância do Capital Intelectual e 

a gestão dos recursos intangíveis para a empresa; 
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- Fornecer subsídios para que o empresário possa estabelecer indicadores para 

monitoramento e controle do Capital Intelectual de sua empresa com vistas ao apoio na 

elaboração de planos de ação e de estratégias para melhoria contínua; 

- Realçar a importância da atuação em rede como estratégia competitiva e para 

fortalecimento da participação de mercado. 

Apesar de não pertencer ao escopo deste trabalho as contribuições apresentadas 

deverão servir de base para uma validação (posterior) do método para construção do banco de 

dados com informações sobre o Capital Intelectual. 

 

1.7. Estrutura da Tese 

A estrutura geral desta dissertação é dividida em 9 capítulos conforme 

apresentado na Figura 1.3. 
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Figura 1-3 - Estrutura da Dissertação 

 

Fonte: Autor. 

 

No Capítulo 1 são apresentados o contexto, a motivação, o problema, os 

objetivos e contribuições da tese. 

No Capítulo 2 são apresentadas considerações sobre a competitividade do setor 

ferramenteiro. 
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No Capítulo 3 são descritos a conceituação do Capital Intelectual. 

No Capítulo 4 são descritos a conceituação do benchmarking. 

No Capítulo 5 são analisados os métodos de aplicação do benchmarking e 

Capital Intelectual e uma revisão sobre uma abordagem integrada que fundamentam a 

estrutura metodológica apresentada no Capítulo seguinte. 

No Capítulo 6 são apresentados os métodos propostos para a fusão dos 

modelos benchmarking e InCaS e proposição de indicadores de monitoramento e controle de 

competitividade. 

No Capítulo 7 é aplicado o método proposto para construção de uma base de 

dados de comparação com a fusão do benchmarking com o InCaS. 

E nos capítulos seguintes são apresentadas as conclusões e recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2  CONSIDERAÇÕES SOBRE A COMPETITIVIDADE DO SETOR 

FERRAMENTEIRO 

 

Segundo o Mapa Estratégico da Indústria (2013), as transformações presentes 

na economia mundial exigem respostas urgentes do Brasil, devido a uma nova geografia do 

crescimento, da produção e da inovação.  

Nas últimas décadas, o mundo vivenciou um crescimento considerável na 

fragmentação da produção que resultou em um forte processo de redistribuição regional da 

produção. Nos anos 1990, gigantes como China, Rússia e Índia, até então à margem do 

mundo capitalista, entram para o jogo e praticamente duplicam o campo de ação da 

internacionalização da produção (STURGEON et al., 2013). 

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), mais da metade da riqueza mundial é gerada pelo conhecimento, que superou a 

parcela atribuída aos fatores de produção tradicionais (recursos naturais, capital e trabalho) no 

final da década de 1990 (CNI, 2013). A tendência é de que uma parcela crescente do valor 

agregado aos produtos e serviços seja resultante da inovação, tecnologia e inteligência 

envolvidas, e não dos fatores tradicionais. Mesmo nos setores industriais tradicionais, a 

competição tem como determinante, cada vez mais, a capacidade de transformação de 

informação em conhecimento e deste em inovações e estratégias de negócio (CAVALCANTI, 

2002). 

O setor ferramenteiro se enquadra nesse contexto, pois trata-se de um setor 

fundamentalmente afetado pelos fatores crescimento, produção e inovação, e representa 

claramente a internacionalização da fabricação, dado atualmente a quantidade de países 

especializados na produção de moldes e matrizes, e em destaque a China que é uma das 

principais lideranças mundiais desse setor. 
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Segundo o Congressional Research Service (2012), embora as ferramentarias 

sejam na maior parte compostas por micro e pequenas empresas, e apresentar um total de 

empregados menor quando comparado a outros setores de um país, elas também representam 

um papel central na inovação industrial pois qualquer fabricante de bens duráveis buscando 

introduzir um novo produto, provavelmente exigirá ferramentais, moldes e matrizes 

específicos para produção dos componentes previstos no projeto. 

O conhecimento e a constante especialização para geração da inovação são 

portanto fundamentais para o fortalecimento do setor ferramenteiro de um país. Como não 

trata-se de um setor fim, as ferramentarias são diretamente afetadas pelo desempenho de 

outros setores da indústria. O setor automobilístico é, por exemplo, um dos maiores 

demandantes das ferramentarias. Setores como o de eletrodomésticos também demandam 

ferramentais especiais.  

Mas no Brasil dados mostram um cenário desfavorável da participação da 

indústria de manufatura no Produto Interno Bruto (PIB). Segundo Arbache (2012), a série 

histórica de dados (2000 a 2011) aponta para uma tendência decrescente dessa indústria na 

participação no PIB, mais acentuada no período de 2008 a 2011.  

A figura 2.1 mostra a tendência apontada pelo estudo. 
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Figura 2-1 - Participação da manufatura no PIB (%) – Brasil 

 

Fonte: WDI – World Bank – Arbache 2012 

 

Essa redução pode também apontar uma perda de competitividade desse 

segmento da indústria dado, por exemplo, o contraponto com o crescimento das vendas de 

automóveis no ano de 2011. O maior número de vendas de veículos nesse ano não refletiu no 

crescimento do setor de manufatura no Brasil. Isso acena para uma maior comercialização de 

peças automotivas, moldes e matrizes, com o mercado internacional. 

O setor ferramenteiro pode ajudar a entender essa perda de competitividade. 

Segundo Gomes e Rezende (2003), as ferramentarias apresentam defasagens tecnológicas e 

organizacionais em relação aos principais produtores mundiais desses bens. Nos últimos anos, 

o parque fabril nacional foi modernizado a partir da aquisição de máquinas-ferramentas com 

comando numérico computadorizado (CNC) e de sistemas computacionais de auxílio ao 

projeto e à fabricação (CAD/CAM). No entanto, os sistemas de engenharia auxiliado por 

computador (CAE) aplicados no desenvolvimento do produto ainda apresentam fraca 

utilização pelas ferramentarias nacionais. Isto decorre, dentre outros fatores, da pequena 

quantidade de projetistas que sabem utilizar estes sistemas, no Brasil. Atualmente, nos 

principais países produtores de moldes as ferramentas CAE são amplamente utilizadas, 

potencializando o desenvolvimento e o processamento de peças (GOMES; REZENDE, 2003). 
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Outro agravante segundo Gomes e Rezende (2003) refere-se a baixa 

capacidade competitiva e tecnológica das ferramentarias nacionais que reflete nos elevados 

preços e prazos de entrega dos moldes em relação àqueles praticados no mercado 

internacional, e na sua balança comercial, sistematicamente deficitária.  

 

Como indicação clara dessa situação, em torno de 60 a 70% dos moldes de maior 

tonelagem e complexidade (como os utilizados para a indústria automobilística) são 

importados, cabendo aos fabricantes internos, o fornecimento de moldes menores e 

mais simples, de baixo valor agregado (...) No Brasil, os projetos de moldes são 

realizados baseados em experiências anteriores bem sucedidas e as soluções 

adotadas são, via de regra, simples, com poucas inovações tecnológicas e muitas 

vezes pouco eficientes (Vallejos & Gomes, 1998: 96). 

 

Ainda segundo Gomes e Rezende (2003), as ferramentarias brasileiras 

produzem moldes de diferentes tipos e tamanhos, sem especialização para um determinado 

setor, com efeitos sobre os custos de produção. 

Dados mais atuais da ABINFER (2012) corroboram com essa perspectiva onde 

apontam para um setor ferramenteiro nacional que carece de foco, que ainda possui grande 

parte de sua produção artesanal, apresentando um alto custo de mão-de-obra, problemas 

contínuos com prazos de entrega e dependência de know-how em algumas tecnologias 

construtivas para moldes e matrizes. 

O setor ferramenteiro nacional também exprime preocupação com relação a 

escassez de qualificações. Segundo a ABINFER (2012), dado as exigências de competências 

profissionais elevadas devido a especialização do setor, há uma dificuldade em encontrar 

disponível no mercado especialistas com experiência (estima-se 10 anos para formação desse 

profissional), que apresentem domínio na fabricação de ferramentais. Isso afeta diretamente a 

política de salários dado o encarecimento da mão-de-obra devido a essa escassez. 
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Dados de pesquisas realizadas pela National Tooling and Machining 

Association (NTMA), confirmam essa preocupação, pois apontam que 95% dos fabricantes de 

moldes e matrizes possuem vagas mesmo com taxas relativamente altas de desemprego nos 

Estados Unidos. As pesquisas apontam ainda que a maior parte dos entrevistados apresentam 

preocupação com a oferta de trabalhadores qualificados e que essa escassez está afetando o 

nível de produção, o que pode acarretar um comprometimento da qualidade e produtividade 

dos ferramentais produzidos. 

Outro dado relevante apontado pelo relatório do Congressional Research 

Service (2012), mostra uma tendência da redução do número de trabalhadores sendo formados 

para atuarem na fabricação de moldes e matrizes com relação a demanda de vagas por ano 

devido à aposentadorias e ou transferências para outras atividades. O estudo aponta ainda que 

um fator limitante para ampliar o número de pessoas ingressando nessa atividade é que muitos 

jovens que possuem perfil para aprenderem o ofício, geralmente preferem por continuarem 

seus estudos (carreira universitária) do que atuarem em atividades de produção. 

Há importantes decisões a serem tomadas para reverter esse cenário. A adoção 

por parte do Governo Federal de medidas que apoiem o setor ferramenteiro são fundamentais 

para mudar a tendência de redução de sua participação do PIB. Nesse contexto, recente 

política industrial adotada pelo governo brasileiro que pode beneficiar o setor ferramenteiro 

foi o decreto lei nº 7.819, denominado como Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 

Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o INOVAR-AUTO, que tem 

como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao 

meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças. Estima-se 

que o Regime Automotivo pode criar uma forte demanda de moldes e matrizes para a 

produção de novos veículos no Brasil, dado o incentivo de redução de impostos para àqueles 

fabricados no país. 
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Nesse cenário poderá haver uma tendência de o Brasil tornar-se um importante 

polo produtor de moldes e matrizes no mundo. 

Outro dado relevante que pode auxiliar à retomada do setor ferramenteiro, 

segundo informações do Mapa Estratégico da Industria (2013), trata-se do processo de 

redistribuição da produção manufatureira global ainda não ter chegado ao fim e a tendência de 

revés do movimento de transferência da produção dos países desenvolvidos para os menos 

desenvolvidos. Ainda que os países desenvolvidos tenham focado na geração de 

conhecimento, alguns estudos mostram o retorno da atividade manufatureira para essas 

economias (CNI, 2013). 

Como evidência desse revés, segundo Arbache (2013), nos Estados Unidos, um 

dos principais responsáveis pelo crescimento da economia e do emprego tem sido a indústria 

manufatureira. As exportações americanas, inclusive, vêm aumentando, por conta do apoio 

inicial dado por políticas industriais e monetárias heterodoxas e, depois, pela inserção de 

novas tecnologias e pelo aumento dos custos do trabalho na China (ARBACHE, 2013). 

Corroborando a sistemática para retomada do setor ferramenteiro, Gomes e 

Rezende (2003), defendem que a tecnologia da indústria de moldes no Brasil deve ser 

melhorada visando ganhos de competitividade e, por extensão, de renda e emprego. Além de 

políticas tributária e comercial específicas para o setor e sua cadeia, a disponibilidade de 

linhas de financiamento voltadas para a importação de bens de capital sofisticados 

tecnologicamente para a indústria de moldes e matrizes parece ser imprescindível, em função 

da menor qualidade do maquinário brasileiro usado para sua produção. Do mesmo modo, 

políticas voltadas para a constituição de consórcios e centros tecnológicos, de cooperação e de 

treinamento da mão-de-obra, por meio de financiamento público em parceria com as 

empresas, devem ser perseguidas (GOMES; REZENDE, 2003) 
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Segundo a CNI (2013), o Brasil precisa encontrar seu lugar nesse processo. A 

economia brasileira não tem os baixos custos das economias asiáticas, nem o elevado grau de 

conhecimento das economias desenvolvidas. Como desafio uma das propostas é a redução do 

“Custo Brasil” e a identificação e incentivo aos nichos onde a indústria brasileira pode ter um 

papel significativo nas cadeias globais e galgar degraus na direção das etapas de maior valor 

agregado e intensidade tecnológica (CNI, 2013). 

Dado a especificidade do setor ferramenteiro, sua importância para o processo 

de inovação e o valor de sua mão-de-obra especializada, o Capital Intelectual por meio de sua 

avaliação e gestão estratégica, pode contribuir para uma empresa melhor gerir seu 

conhecimento, contribuindo para a melhoria nos negócios. Espera-se que dessa forma o setor 

ferramenteiro possa se destacar nas cadeias globais, inicialmente com seu fortalecimento 

interno (redução do déficit da balança comercial de moldes e matrizes) suprindo a demanda 

local e posterior ampliação de sua atuação no cenário internacional. 
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPITAL INTELECTUAL E O INCAS 

  

O termo "Capital Intelectual" proposto por Sullivan (2000) refere-se 

coletivamente a todos os recursos que determinam o valor de uma organização, e para a 

competitividade de uma empresa. Segundo Magrassi (2002), o capital humano é visto como 

“o conhecimento e as competências que residem com os funcionários da empresa” e define o 

capital intelectual da organização como “o know-how coletivo, mesmo além das capacidades 

de cada funcionário, o que contribui para uma organização.” 

De acordo com Leo e Adelman (2010), o capital intelectual pode incluir as 

habilidades e conhecimentos que a empresa desenvolve sobre como criar seus produtos e 

serviços. Ele também inclui uma visão sobre informações referentes à história da empresa; 

clientes; fornecedores; processos; partes interessadas; e todas as outras informações que 

possam ter valor para um concorrente que, talvez, não é de conhecimento comum.  

Segundo Leo e Adelman (2010), o capital intelectual é, portanto, não só o 

conhecimento organizacional, é também conhecimento do setor. É a combinação de ambos, 

conhecimento cognitivo e conhecimento intuitivo, e experiências relacionadas. Ainda segundo 

Leo e Adelman (2010), o termo "Capital Intelectual" do ponto de vista de recursos humanos 

não é facilmente traduzível em termos financeiros. Para todos os outros ativos intangíveis de 

uma empresa, não existe critério padrão para expressar o seu valor. Dessa forma apropria-se a 

esse termo o conceito de "ativo não financeiro."  

Existem diversas opiniões sobre a definição dos componentes do Capital 

Intelectual, mas não necessariamente antagônicas e sim que tangem a uma 

complementaridade.  
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Para Edvinsson (1997), o Capital Intelectual é composto de recursos humanos, 

estruturais e de clientes. De acordo Edvinsson (1997) a categorização do Capital Intelectual 

pode ser proposto conforme a Figura 3.1.  

Figura 3-1 - Categorização do Capital Intelectual 

 

Fonte: Edvinsson (1997) 

 

Para Bontis (1999: 435), há basicamente três componentes diferentes para o 

Capital Intelectual: o humano, o estrutural, e o relacional.  

As definições de Bontis (1999) e Edvinsson (1997), são acompanhadas pelo o 

European Intellectual Capital Statement (ICS) Guideline (2008), que também apresenta a 

divisão do Capital Intelectual em categorias, concentrando-se em 3 tipos de capitais: o 

humano, o intelectual e o relacional.  

As definições de acordo com o European ICS Guideline (2008) são 

apresentadas abaixo: 
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- Capital Humano (CH) é definido como aquilo que um único empregado pode 

trazer como agregação de valores nos processos da empresa; 

- Capital Estrutural (CE) é definido como aquilo que acontece entre pessoas, 

como essas pessoas estão conectadas dentro da empresa, e o que fica quando o empregado 

deixa a empresa; 

- Capital Relacional (CR) é definido como as relações da empresa com as 

partes interessadas (externas). 

O European ICS Guideline (2008), elaborado pelo European Commission, 

preconiza que estruturas transparentes orientadas para o mercado da inovação, bem como o 

desenvolvimento estratégico de competências fundamentais são pré-condições, portanto, 

essenciais para o crescimento sustentável e a competitividade futura. Preconiza ainda que o 

Capital Intelectual (CI) constitui a base para os produtos e serviços de alta qualidade e para as 

inovações organizacionais. Mas segundo o European ICS Guideline (2008) até agora o CI não 

faz parte dos instrumentos de gestão e balanços das empresas, que comumente não abrangem 

a gestão sistemática desses componentes do Capital Intelectual. 

Para mudança desse cenário o European ICS Guideline (2008), apresenta o 

Intellectual Capital Statement (InCaS) ou Declaração do Capital Intelectual, que é um 

instrumento de gestão estratégica para a avaliação e desenvolvimento do Capital Intelectual 

(CI) de uma organização. Essa declaração mostra como o Capital Intelectual está ligado as 

metas corporativas, processos de negócios e ao sucesso de uma organização por meio de 

indicadores para medir esses elementos. O InCaS propõe como objetivos: 

- Reforçar o potencial de competitividade e inovação das organizações 

europeias ativando sistematicamente seu Capital Intelectual; 

- Estabelecer a Declaração de Capital Intelectual (InCaS) como uma ferramenta 

de gestão importante e valiosa em uma economia do conhecimento. 
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O modelo estrutural abaixo descreve os principais elementos do Intellectual 

Capital Statement (InCaS) bem como suas inter-relações. A Figura 3.2 apresenta essa 

estruturação:  

Figura 3-2 - Modelo estrutural da Declaração do Capital Intelectual. 

 

Fonte: European ICS Guideline (2008) 

 

Na estruturação do InCaS, a organização está embutida no ambiente de 

negócios. A visão dos sócios e fundadores servem como princípio geral orientador para as 

decisões mais importantes e para as estratégias de negócios. Dependendo dessas estratégias, 

as decisões gerenciais levam a medidas operacionais, ou seja, ao desenvolvimento dos 

processos de negócios almejados. Essas medidas devem servir para melhor desenvolver esses 

processos e a utilização do Capital Intelectual neles inseridas contribuem para o sucesso dos 

negócios. 

Segundo o European ICS Guideline (2008), processos de negócios são cadeias 

de atividades dentro de uma organização, que compreendem sua rede de conexões e 

contextos. Elas fornecem os resultados da organização que são de interesse para os clientes. 
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Descrevem também a interação de pessoas, recursos operacionais, o conhecimento e as etapas 

de informação, cobrindo uma infinidade de funções.  

Sucesso de negócios é o resultado operacional, que é alcançado por meio do 

emprego corporativo de recursos nos processos. O sucesso de negócios compreende tanto os 

recursos tangíveis (por exemplo, o crescimento e a receita) como os intangíveis (por exemplo, 

imagem e lealdade do cliente), como fatores que influenciam a tomada de decisão que 

almejam a obtenção de resultados. 

O European ICS Guideline (2008) afirma que desenvolver um relatório de 

Capital Intelectual oferece grandes vantagens competitivas para as pequenas e médias 

empresas, que são a espinha dorsal da economia europeia.  

Segundo o European ICS Guideline (2008), o InCaS permite que as empresas 

percebem benefícios internos e externos com a implementação do Capital Intelectual. 

Internamente as organizações que gerenciam seus ativos intangíveis podem tornar seu 

potencial de inovação mais eficiente e competitivo. Na comunicação externa, o InCaS é de 

grande apoio no planejamento para melhorar o acesso ao financiamentos e investimentos e 

comunicar seu modelo de negócios para empresas parceiras.  

Estabelecer e elaborar a Declaração do Capital Intelectual como ferramenta de 

gestão de uma empresa permite ainda, segundo o European ICS Guideline (2008): 

- ajudar a determinar os pontos fortes e fracos da estratégica dos Fatores do 

Capital Intelectual (diagnóstico); 

- priorizar as oportunidades de melhoria com maior impacto (apoio à decisão); 

- apoiar a implementação de ações para a organização do desenvolvimento 

(otimização e inovação); 

- aumentar a transparência e o envolvimento dos trabalhadores (comunicação 

interna); 
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- diminuir os riscos estratégicos e controlar o sucesso das ações 

(monitoramento); 

- facilitar a comunicação do valor corporativo às partes interessadas 

(relatórios). 

 

3.1. A importância da implementação dos processos do Capital Intelectual  

Recursos intangíveis do Capital Intelectual são àqueles descritos como os 

conhecimentos que uma organização dispõe, interna ou externamente, que não apresentam 

características facilmente percebidas ou entendidas, mas que interferem diretamente na 

criação de valor dos negócios das empresas.  

Nesse contexto a análise do Capital Intelectual pode ajudar empresas a melhor 

compreender a importância dos recursos (capital humano, relacional e estrutural) para seus 

negócios, por exemplo, ao fortalecer a visão da atuação em rede com uma estratégia de 

perenidade para uma organização, corroborando com a importância de um gerenciamento 

estratégico para melhorar o fluxo de agregação do valor intangível (nesse caso o capital 

relacional),  propiciando identificar seu potencial de sinergia para enfrentamento dos desafios 

de mercados globais e maior concorrência. 

Como trata-se de uma análise de difícil percepção dado a dificuldade em 

mensurar a influência do Capital Intelectual no dia-a-dia dos negócios e evitar, de certo modo, 

que essa análise seja baseada somente na visão que cada empresa tem sobre si mesmo, 

recorre-se aos processos de comparação entre concorrentes no mercado (benchmarking), que 

permite uma análise da importância de determinados fatores de recursos intangíveis para uma 

empresa, identificando seu cenário atual e sua localização competitiva frente aos concorrentes 

que se destacam nesse campo.  
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Uma vez identificados e monitorados indicadores pré-estabelecidos para o 

comparativo entre empresas, parte-se para uma etapa de controle mais compreensível, tendo 

sempre bem claros o escopo, os objetivos e suas premissas. Na etapa de controle, os ganhos 

são mensurados e é lá que surgem as inovações de processos, produtos e de gestão (GOMES, 

2008). 

Segundo Leo e Adelman (2010), um dos principais desafios atualmente é que 

os funcionários possuem um amplo conhecimento sobre o seu trabalho, dos processos de 

negócios, dos dados que os suportam, bem como o conhecimento de como mais eficaz as 

coisas acontecem, e do discernimento sobre o que funciona de fato, mas que infelizmente, na 

maioria dessas situações, não há meios ou incentivos para compartilharem seus 

conhecimentos, ou seja, esses não são capturados, transferidos ou disponibilizados a outros e 

consequentemente não são registrados pelas empresas. Um impacto do desligamento de um 

funcionário reflete diretamente nesse conhecimento que pode ser potencialmente perdido pela 

organização. 

Portanto a gestão do Capital Intelectual visa proteger a empresa da perda desse 

vital conhecimento para garantir sua perenidade no mercado. 

É claro que ao se tratar de empresas de grande porte, pelo fato de o 

conhecimento estar comumente empregado em equipes de trabalho, desligamento de 

funcionários apresentam um menor impacto na perda do Capital Intelectual. Mas para o caso 

de micros, pequenas e médias empresas esse impacto poderá ser prejudicial. Por isso o InCaS 

foca suas atenções para esse grupo de empresas que representam a espinha dorsal não só da 

Europa como de outros continentes. 

Segundo Leo e Adelman (2010), há portanto um desafio crítico para os 

profissionais e gestores de recursos humanos (RH) das empresas para obter e armazenar essas 
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informações. Ainda segundo Leo e Adelman (2010), pode-se propor como forma de redução 

desse impacto:  

- mapeamento do trabalho desenvolvido por todos os funcionários, a sua 

experiência e seus principais conjuntos de habilidades; 

- ampliação do treinamento de funcionários; 

- implantação de sistemas de avaliação de desempenho baseados em métricas 

significativas;  

- planejamento de planos de sucessão eficazes; 

- desenvolvimento de programas de liderança e de gestão. 

A implementação bem sucedida de novas tecnologias, portanto, depende de 

muitos fatores, incluindo a gestão eficiente dos sistemas e processos de recursos humanos. As 

áreas responsáveis pela gestão dos recursos humanos deverão estar bem posicionadas para 

garantir o sucesso dos programas de gestão do conhecimento, que são dirigidos à captação e 

utilização do conhecimento dos funcionários, e por forma significativa à implementação de 

uma valorização para a preservação do Capital Intelectual, segundo Leo e Adelman (2010). 

A base de conhecimento corporativo deve ser fluída e responder ao fluxo de 

conhecimento exigido em toda a organização.  

 

3.2.  A importância da aplicação do InCaS nas ferramentarias 

Compromissos em redes podem ser cruciais para a competitividade sustentável 

das empresas do setor ferramenteiro nos mercados internacionais e como mecanismo de 

defesa frente a forte concorrência. A forma como as empresas cooperam, trocam e adquirirem 

conhecimentos, e estruturam suas parcerias para resolução de problemas interferem 

significativamente nessa questão e podem ter esse potencial de cooperação, por exemplo, 

mensurado com o auxílio da análise do InCaS. 
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Um benchmarking poderá servir de orientação e referencial para a tomada de 

decisão dos gestores com relação aos pontos de melhoria às esferas humana, estrutural e 

relacional do Capital Intelectual em ferramentarias. 

No capítulo seguinte serão apresentadas as análises dos métodos de aplicação 

do Capital Intelectual e do benchmarking ferramentaria. 
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4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O BENCHMARKING 

 

O benchmarking segue um princípio básico, aprender com as práticas dos 

outros, tentando sistematizar e aplicá-las nas organizações com a finalidade de fornecer 

informações estratégicas (GOMES; VALLEJOS, 2005). 

O Benchmarking é um processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, 

serviços e processos entre concorrentes ou organizações consideradas líderes mundiais em seu 

campo (SPENDOLINI, 1993; ZAIRI e LEONARD, 1996). A definição de trabalho é a busca 

por melhores práticas da indústria que conduzem ao desempenho superior (GOMES; 

VALLEJOS, 2005).  

De acordo com Zairi e Leonard (1996), o benchmarking é utilizado no nível 

estratégico para determinar os padrões de desempenho, considerando quatro prioridades 

corporativas: satisfação do cliente, motivação e satisfação dos funcionários, participação de 

mercado e retorno sobre os ativos, e no nível operacional para entender as melhores práticas 

ou processos que ajudam os outros a alcançar um desempenho de classe mundial.  

O Benchmarking é uma oportunidade para uma organização aprender com a 

experiência dos outros. Mas o benchmarking pode também ser considerado como uma 

experiência que estimula uma organização a um processo de autoavaliação, podendo trazer 

benefícios a partir de uma “crise” construtiva de ideias e de práticas desafiadoras de análise. 

No entanto, para se traduzir uma experiência benéfica em ações concretas, a estrutura e o 

processo devem de estar amplamente definidos e claramente posicionados (BOXWELL, 

1996; ZAIRI e LEONARD, 1996).  

Basicamente o benchmarking está dividido em três etapas fundamentais: 

planejamento, execução e implantação de melhorias. Cada uma dessas etapas deverá ser 

tratada por igual. A fase de planejamento exige habilidade para se analisar as questões que se 
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escolhe para encaminhar por meio do benchmarking e depois requer habilidades 

organizacionais para garantir que o estudo seja planejado para ser executado 

harmoniosamente e com sucesso (BOXWELL, 1996, p.54). 

No planejamento, a empresa irá determinar quais os processos, produtos ou 

serviços serão medidos e comparados, determinando seus indicadores que serão controlados. 

Deve-se ainda identificar as empresas que serão tomadas como referência de desempenho 

para os indicadores que serão avaliados. 

Na execução, será avaliado o desempenho das empresas que serão tomadas 

como referência. De acordo com Balm (1995), a execução é o principal pilar do 

benchmarking. Deverá se comparar o desempenho das empresas, quantificar e interpretar os 

resultados apresentados por essas organizações. 

Na implantação de melhorias, a empresa deverá analisar o seu desempenho em 

comparação com as empresas tomadas como referência. É fundamental padronizar os dados 

que deverão ser coletados das empresas participantes do benchmarking. Essa importância dos 

dados padronizados se deve ao sucesso almejado para a execução. Deve-se avaliar os dados 

referenciais para ter-se informações relevantes e confiáveis que possibilitem a identificação de 

boas práticas.  

Sabe-se da dificuldade em se obter dados de uma empresa e de até certa 

resistência em se compartilhar informações de cunho sigiloso. Mas uma sensibilização dos 

participantes sobre a importância da iniciativa que visa beneficiar a todos envolvidos pode 

contribuir para uma maior adesão. Dado essa complexidade, workshops para apresentação do 

projeto podem ser alternativas para sensibilizar os envolvidos e clarificar as responsabilidades 

dos executores sobre as garantias de sigilo para com os dados que serão disponibilizados pelas 

empresas participantes do benchmarking. 
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Após a formação do banco de dados das empresas e a comparação de 

desempenhos, a próxima etapa do benchmarking é a implantação de um plano de ação 

visando melhorias nos indicadores. Segundo Boxwell (1996), é nesse momento crítico do 

estudo que a ação da equipe ou a falta dela determina se esse será um sucesso ou não. Se 

mudanças não forem feitas, se a equipe não se dedicar para fazer as coisas acontecerem, o 

benchmarking pode não ser eficaz. 

Para que isso não ocorra dado o esforço já despendido, os planos de ação 

visando melhorias deverão ser elaborados com base nas melhores práticas, almejando-se o 

compromisso dos gestores e executores por meio de uma sensibilização coletiva para 

implantar as metas e monitoramento dos resultados.  

Uma outra abordagem para o benchmarking é a proposta por Camp (2002). 

Para ele o processo de benchmarking passa por 5 fases distintas: planejamento, análise, 

integração, ação e maturidade. A Figura 4.1 apresenta o modelo proposto por Camp (2002). 

Figura 4-1 - Passos do processo de benchmarking 

 

Fonte: Camp (2002, p. 16) 
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Segundo o manual de benchmarking (2006), as etapas acima destacadas por 

Camp (2002) na figura 4.1, podem assim serem descritas: 

- Etapa do Planejamento: o objetivo principal deve ser a preparação do estudo 

de forma sistemática, planejar as investigações do benchmarking; 

- Etapa da Análise: envolve a coleta e análise dos dados e avaliação dos 

aspectos positivos (forças) e negativos (fraquezas) de uma instituição. Nesta etapa há uma 

cuidadosa compreensão das práticas correntes dos processos da organização, bem como dos 

seus parceiros; 

- Etapa de Integração: busca-se um planejamento para incorporar novas 

descobertas do benchmarking ou novas práticas às operações desenvolvidas pela organização. 

A credibilidade pode ser apoiada pela obtenção de dados e informações de diversas fontes 

para apoiar as descobertas. Com base nessas descobertas, os planos de ação podem ser 

desenvolvidos; 

- Etapa da Ação: é o período em que as descobertas do benchmarking e os 

princípios nelas baseados serão transformados em ações, fazendo-se ajustes às necessidades 

da instituição, melhorando práticas e aumentando a performance do negócio. Os progressos 

em direção aos pontos de referência devem ser reportados a todos os funcionários da 

organização; 

- Etapa da Maturidade: será obtida quando as melhores práticas do mercado 

estiverem incorporadas a todos os processos da organização, assegurando a superioridade. A 

maturidade torna o benchmarking institucionalizado, realizado em todos os níveis da empresa. 

Somente quando o foco sobre as práticas externas passa a ser uma responsabilidade de toda a 

organização é que o benchmarking atinge seus objetivos de assegurar a superioridade pela 

incorporação das melhores práticas da instituição. 
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4.1. - Tipos de benchmarking 

Segundo o manual de benchmarking (2006), para vários autores, como Watson 

(1994), Andersen e Pettersen (1996) e Spendolini (2003), existem diferentes denominações 

para os tipos de benchmarking, de acordo com o que ou com quem se pretende comparar 

sendo as de parâmetros organizacionais mais críticas e relevantes. A seguir apresenta-se a 

descrição dos principais tipos de benchmarking propostos por Watson (1994): 

- Benchmarking de desempenho: compara níveis de desempenho de uma 

empresa com outras empresas. Pode focar toda a organização, determinada função ou 

departamento; 

- Benchmarking de processo: busca entender como tal empresa obteve melhor 

desempenho. Tem foco nas práticas; 

- Benchmarking estratégico: compara decisões estratégicas da empresa 

(alocação de recursos, seleção de novos investimentos, a definição de metas, a mudança de 

direção estratégica, a mudança de cultura, o desenvolvimento de infraestrutura organizacional, 

e a seleção de processos empresariais); 

- Benchmarking de produto: é a chamada “engenharia reversa”; 

- Benchmarking interno: é a comparação de processos similares entre 

departamentos, unidades, subsidiárias ou fábricas dentro da mesma companhia ou 

organização.  

- Benchmarking competitivo: compara funções, produtos, serviços e processos 

de empresas diretamente concorrentes a fim de melhorá-los de forma a torná-los referência. 

Pela dificuldade de obter informações sobre a concorrência, é possível acessar apenas dados 

históricos, quando publicados em livros e revistas especializadas. Outra forma de coletar as 

informações dos concorrentes é por meio de serviços de consultoria externa que podem 

garantir a neutralidade e confidencialidade dos dados; 
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- Benchmarking funcional (não competitivo): compara as mesmas funções ou 

departamentos de empresas que não são concorrentes, mas que utilizam processos similares 

aos seus em um ou em diversos setores de sua organização. Nesse tipo de benchmarking, a 

troca de informações se dá de maneira mais fácil, pois as empresas envolvidas não disputam o 

mesmo mercado; 

- Benchmarking genérico (multi-setorial): é a comparação com companhias de 

classe mundial que sequer pertencem ao mesmo setor industrial, mas desenvolvem processos 

similares. O objetivo é estudar os processos das empresas líderes não concorrentes de 

mercado que sejam diretamente comparáveis a seus próprios processos; 

- Benchmarking de estudo consultivo: é a comparação com outras companhias 

de classe mundial, pela contratação de serviços de um consultor. 

 

4.2.  - Vantagens da aplicação do benchmarking 

Sendo o principal objetivo do benchmarking a comparação de uma empresa 

com companhias líderes em seu segmento ou serviço similar ofertado para identificação de 

melhores práticas, a consequente comparação e o mapeamento de oportunidades de melhoria 

para os processos, segundo Balm (1995) e Camp (2002) permitem ainda outras vantagens 

para uma organização dado a aplicação do benchmarking: 

1) facilitar o reconhecimento interno da própria instituição; 

2) possibilitar que as melhores práticas de qualquer organização, concorrentes 

ou não, sejam incorporadas aos processos da empresa; 

3) proporcionar estímulo e motivação aos profissionais cuja criatividade é 

exigida para a execução e implementação das descobertas da investigação; 

4) identificar, em outras empresas, avanços tecnológicos que não seriam 

reconhecidos e aplicados ao setor; 
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5) facilitar a direção por objetivos uma vez que já se conhece a meta final a 

alcançar; 

6) proporcionar contatos e interações decorrentes do benchmarking, agregando 

valores e possibilitando um futuro crescimento profissional; 

7) aumentar a credibilidade do processo específico de melhoria; 

8) alcançar mais rápido e com menores riscos metas desafiadoras; 

9) melhorar os indicadores básicos (financeiros, administrativos, educacionais); 

10) tornar-se competitivo, por meio do conhecimento dos concorrentes. 

 

4.3.  – O benchmarking no ambiente das ferramentarias 

Com relação as ferramentarias, essas ocupam uma posição chave na cadeia de 

valor da indústria. A eficácia desse setor exerce considerável influência sobre a 

competitividade das empresas de produção (EVERSHEIM e KLOCKE, 1998). 

De acordo com Eversheim e Weber (2000), as ferramentarias sofrem com as 

condições de prazos e custos, bem como elevados padrões de qualidade causados pela 

concorrência acirrada, novos desenvolvimentos tecnológicos e falta de pessoal qualificado. 

Essas ainda são pressionadas por uma alta porcentagem de pedidos de alteração, pedidos de 

conserto e encomendas urgentes. Segundo Gomes e Vallejos (2005), devido a essas condições 

de ambiente de trabalho, as ferramentarias estão sempre em turbulência. 

Para minimizar esse ambiente crítico, são utilizados alguns conceitos, 

filosofias, técnicas, métodos e ferramentas. Um desses métodos é o benchmarking, que é 

usado para medir a estrutura de custos, processos e desempenho tecnológico das empresas, e 

fornecer-lhes informações estratégicas, o que poderá levar a maior competitividade (KIESEL, 

2001). 
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Existem vários tipos e modelos de benchmarking conforme acima 

apresentados. No presente trabalho, explora-se o benchmarking competitivo e o genérico, 

caracterizados pela sua aplicação e objetivo da análise entre concorrentes e empresas que 

exercem processos similares. A ideia é que os concorrentes têm, se não as mesmas práticas, 

muita semelhança entre essas; consequentemente eles têm os mesmos problemas e soluções 

comuns.  

O benchmarking será aplicado como ferramenta de suporte ao InCaS. 
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5  ANÁLISE DOS MÉTODOS DE APLICAÇÃO DO BENCHMARKING E 

CAPITAL INTELECTUAL 

 

5.1. Estudos sobre a avaliação da aplicação do benchmarking ferramentaria e do 

Capital Intelectual 

A avaliação de alternativas sob vários aspectos do benchmarking ferramentaria 

e do Capital Intelectual passa inicialmente pela capacidade de medição que essas estruturas 

possibilitam. A fusão dos métodos é almejada para dar sentido a estratégia de acoplar numa 

mesma avaliação, recursos tangíveis e intangíveis de uma empresa e criar uma base única de 

dados para comparação entre players de um mesmo setor.  

O benchmarking é uma ferramenta já consolidada e suas vantagens diversas. 

Quanto ao Capital Intelectual, esse também é um tema conhecido mas que ainda necessita de 

aprofundamento de estudos para amadurecimento de suas potencialidades. A intangibilidade 

de seus fatores dificulta a visualização por parte das empresas, principalmente de como 

mensurar, desenvolver e aplicar estrategicamente essa fonte de riquezas para melhoria dos 

negócios. 

Segundo Mertins e Will (2007), os esforços iniciais para medir o Capital 

Intelectual e avaliar seu potencial começaram na década de sessenta, impulsionados por 

Becker (1964) e Schultz (1961) e, mais tarde por Flamholtz (1974) e Fitz-enz (1984) no 

contexto de "Contabilidade dos Recursos Humanos".  

Ainda Mertins e Will (2007) definem que um papel fundamental no campo do 

Capital Intelectual foi desenvolvido por Edvinsson e Sveiby em meados da década de 

noventa. Eles desenvolveram dois modelos diferentes de método para medir os componentes 

do Capital Intelectual por meio de indicadores qualitativos e quantitativos e comunicaram os 

resultados em um documento definido como Declaração de Capital Intelectual, base da 
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construção do guia proposto pelo European ICS Guideline (2008), já abordado neste estudo. 

Edvinsson já subdividia o capital intelectual em capital humano, estrutural e relacional. 

Segundo Alwert (2006), esta estrutura é atualmente a mais utilizada para descrever os 

recursos intangíveis.  

Avançando-se para outro modelo de estruturação do Capital Intelectual, Tobin 

(1969) desenvolveu bases de avaliações monetárias globais do CI, que culminaram, por 

exemplo, no desenvolvimento de trabalhos como o "Valor intangível calculado", por Steward 

(1997) ou o "Painéis intangíveis" por Gu e Lev (2001).  

Todas essas abordagens tiveram como objetivo quantificar o total dos recursos 

intangíveis das organizações em termos financeiros, utilizando-se o custo, mercado ou 

abordagem monetária. Esta abordagem é aplicada em caso de fusões e aquisições ou para 

calcular o valor da empresa como um todo, mas torna-se difícil de identificar os pontos fortes 

e fracos dos recursos intangíveis, bem como as vias de valor futuro. Isso é fundamental para 

melhor gerir o Capital Intelectual de uma empresa de forma eficaz (MERTINS; WILL 2007). 

Norton e Kaplan (1996) também focaram nessa abordagem estratégica com o 

desenvolvimento do "Balanced Scorecard", como uma ferramenta de gestão que tem por 

objetivo capacitar gestores para administrar uma empresa por meio de indicadores financeiros 

e não-financeiros.  

Deixando de lado o conceito de análise financeira e não-financeira para os 

fatores de recursos intangíveis do CI, outros projetos como os apresentados pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação Dinamarquês (2003) e as diretrizes definidas pelo Ministério 

Federal Alemão da Economia e do Trabalho (ALWERT; BORNEMANN; KIVIKAS, 2004), 

estão se concentrando na aplicação prática do Capital Intelectual em empresas. Esses projetos 

e diretrizes incluem orientações práticas e propostas para a elaboração de uma Declaração de 

Capital Intelectual (InCaS) como um suplemento para o balanço anual de uma empresa.  
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Nota-se que diversos países buscam mensurar o Capital Intelectual e 

consequentemente os recursos intangíveis de empresas, como oportunidade para melhoria dos 

negócios. A medição, portanto, não é uma novidade e sim uma realidade para àqueles países 

que buscam a liderança dos mercados internos e globais. O Brasil deve se atentar a essa 

questão e promover iniciativas que tragam a discussão do Capital Intelectual para dentro das 

empresas nacionais. Grandes empresas possuem uma capacidade maior de enfrentamento ao 

desafios do mercado, mas como cerca de 90% da realidade do parque industrial brasileiro 

difere desse grupo, o mapeamento dos recursos intangíveis, a capacidade de transferência do 

conhecimento e sua proteção, bem como o potencial para atuação em Rede são cruciais para 

sua sobrevivência frente aos fortes movimentos de concorrência global que em novo território 

permeiam, sem considerar que o olhar para fora é uma excelente alternativa para àqueles 

empresas nacionais que intencionam expandir seus negócios e garantir seu crescimento e 

perenidade. 

Enquanto o benchmarking possui uma abordagem já conhecida concentrada em 

uma comparação de indicadores de processos de negócios para mostrar o desempenho de uma 

empresa em relação as demais, abordagens baseadas no Capital Intelectual estão se iniciando 

e tem como objetivo principal comparar configurações especiais de fatores de influência do 

CI, a fim de identificar estratégias de conhecimento. Com base em uma avaliação de um 

conjunto de fatores padronizados do CI, pontos fortes e fracos dos recursos intangíveis de 

empresas podem ser comparados entre si, respeitando os respectivos setores e ramos, tamanho 

e regiões para melhor apurar a comparação de dados. 

Com base nas pesquisas realizadas para fusão do benchmarking ferramentaria 

proposto por Gomes (2008), com o Capital Intelectual (InCaS), observa-se que a base 

tradicional de recursos tangíveis é considerada com uma quarta categoria do Capital 

Intelectual, em complemento ao capital humano, estrutural e relacional, e abordada por 
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critérios específicos, mas que podem compor a análise dos fatores de influência do CI, desde 

que diferenciados por outros critérios que permitam avaliar questões como recursos 

financeiros, máquinas e equipamentos e matéria-prima. Esses também podem influenciar os 

demais recursos intangíveis quando considera-se, por exemplo, o conhecimento implícito 

necessário para operar com eficácia um recurso tecnológico. Mertins et al. (2011), defendem 

que essa categoria pode muito bem ser avaliada pelas empresas participantes de um 

benchmarking do Capital Intelectual de acordo com a sua importância e qualidade. 

Considerando que há a possibilidade de fusão dos modelos benchmarking 

ferramentaria e Capital Intelectual, opta-se em aplicar em o benchmarking competitivo e o 

genérico, tendo como alvo específico as práticas dos concorrentes mas também a 

sensibilização da importância da aplicação do Capital Intelectual no dia-a-dia dos negócios 

das empresas. 

Dado que há dificuldades na aplicação do modelo competitivo devido aos 

obstáculos em se obter colaboração das empresas pelo receio em facilitar dados que estão 

ligados diretamente com a sua atividade à concorrência, abre-se a possibilidade de atuação 

conjunta de especialistas do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) por meio dos Institutos de Inovação e 

Tecnologia. Por serem instituições renomadas e com isonomia, acredita-se que poderá haver 

uma maior abertura para coleta de informações para o banco de dados. 

Quanto ao modelo genérico, processo que atravessa várias funções da 

organização, que possibilita maior abertura por parte das empresas, tem-se num primeiro 

estágio essa estratégia para facilitar a sensibilização dos praticantes do benchmarking quanto 

a importância dos fatores do Capital Intelectual. Mas num segundo estágio, com a proposição 

de indicadores para controle da competitividade em ferramentarias, com a harmonização e 
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padronização dessa métrica, será possível migrar para o modelo competitivo e dar maior 

eficácia ao trabalho proposto e consequentemente ao banco de dados que será gerado. 

 

5.2. A abordagem para benchmarking aplicado por algumas das principias associações 

de ferramentarias e institutos presentes no mundo 

 

5.2.1. Nacional Tooling and Machining Association (NTMA) 

A NTMA foi fundada em 1943, no Estado de Ohio, Estados Unidos da 

América (EUA). 

Representante da indústria metalmecânica dos EUA, a Associação Nacional de 

empresas de Ferramentarias e Manufaturas, é apoiada por cerca de 2.000 membros, 

representando mais de US$ 40 bilhões em vendas.  

A NTMA oferta para seus associados um relatório de análise de performance 

financeira individual, que permite comparação entre empresas, dentro de sua linha de 

negócios e de seu porte operacional. Provê ainda o gerenciamento de comentários para 

auxiliar as empresas a interpretarem seus resultados, fornecendo um relatório com a análise de 

fraquezas e forças, e mais outros fatores que detalham a comparação entre seus pares. 

 

5.2.2. International Special Tooling and Manufacturing Association (ISTMA) 

A Associação Internacional de Ferramentarias e de Manufaturas (ISTMA) é 

uma entidade que representa cerca de 30 associações no mundo. Coletivamente, as 

associações membros da ISTMA representam mais de 8.000 empresas e mais de $ 40 bilhões 

de dólares em vendas anuais. A ISTMA World é responsável pela coordenação e organização 

central de todas as atividades internacionais. Unidas sob essa hierarquia estão as seções 

regionais: ISTMA Américas, ISTMA Ásia, e ISTMA Europa. 
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A ISTMA apresenta relatórios anuais de Estatísticas para seus associados 

contendo: 

- As estatísticas nacionais (produção / importação / exportação) dos associados; 

- Balanço (benchmarking econômico);  

- Custo mão-de-obra comparativa; 

- Levantamentos sobre condições de negócios. 

A ISTMA não possui uma ferramenta específica para benchmarking, mas 

disponibiliza relatórios de desempenho de associados de diversos países. O ISTMA 

“Statistical Year Book" fornece uma análise detalhada de dados relativos à produção, 

exportações, importações e dimensão do mercado aparente, bem como de valores unitários 

para os índices mais importantes das classes de produtos na indústria. Cabe a empresa 

interessada analisar os dados apresentados nesses relatórios emitidos pela ISTMA. 

 

5.2.3. Associação Brasileira das Indústrias de Ferramentais (ABINFER) 

Fundada em 16 de setembro de 2011, na cidade de Joinville, Santa Catarina, a 

Associação Brasileira das Indústrias de Ferramentais (ABINFER) é uma associação 

empresarial sem fins lucrativos que representa as empresas de Ferramentais de todo o Brasil. 

A ABINFER não possui uma ferramenta específica para benchmarking, mas 

assim como a ISTMA busca disponibilizar informações estratégicas aos seus associados. 

Busca também a defesa de interesses do setor junto ao Congresso Nacional. 

Antes de sua fundação, por meio da Associação Comercial e Industrial de 

Joinville (ACIJ), colaborou significativamente com a base de dados do benchmarking 

ferramentaria elaborado por Gomes (2008). 
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5.2.4. A Aachener Werkzeugbau Akademie 

A Werkzeugbau Akademie tem como foco a área de negócios de ferramentarias 

e atua em parceria com o Laboratório para Máquinas-Ferramenta e Engenharia de Produção 

(WZL) da Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) Aachen University e do 

Fraunhofer IPT, na Alemanha. Desde 1995, os dois institutos de engenharia de produção 

agruparam suas atividades em suporte as empresas do setor ferramenteiro. 

O Werkzeugbau Akademie foi concebido para liderar uma rede de empresas em 

projetos de pesquisas industriais. O banco de dados de benchmarking inicializado em 1993 é 

uma base de trabalho única, sendo um dos mais completos já criados a partir da aplicação de 

inúmeros projetos de benchmarking na Europa.  

Alguns dos artigos pesquisados neste estudo são oriundos dos Institutos 

Fraunhofer, organização de pesquisa orientada para a aplicação da Europa. Algumas de suas 

bases de dados divulgadas em publicações foram aplicadas como referência para proposição 

do banco de dados para benchmarking ferramentaria (otimização) e InCaS. 

 

5.3. Uma reflexão sobre os conceitos de otimização, correlação e modelo estrutural 

 

5.3.1. Otimização 

O conceito de otimização é aplicado com o significado de aperfeiçoamento do 

questionário benchmarking ferramentaria proposto por Gomes (2008), com a adaptação para a 

plataforma de formulários Google Forms, com a análise de disposição das questões e de suas 

alternativas, para facilitar sua interpretação pelo entrevistado e entrevistador e o consequente 

preenchimento das informações. Aplica-se também o conceito de otimização para inclusão de 

novas questões como complementação dos formulários para os recursos intangíveis do 
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Capital Intelectual e inserção de temas atuais como, por exemplo, a inovação e eficiência 

energética. 

 

5.3.2. Correlação 

O conceito de correlação será aplicado com o significado de semelhança a ser 

avaliada entre a estrutura do benchmarking ferramentaria e do Capital Intelectual (InCaS), 

buscando a fusão dos modelos de categorias para o modelo aplicado ao CI: capital humano, 

estrutural e relacional. 

 

5.3.3. Modelo Estrutural 

O conceito de modelo estrutural será aplicado com o significado de análise da 

estrutura de composição do questionário benchmarking ferramentaria e do Capital Intelectual 

(InCaS), para subsidiar a possível correlação entre esses modelos para facilitar a otimização 

desses questionários. 

 

O Capítulo seguinte abordará o método proposto para este estudo. 
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6 MÉTODO PROPOSTO 

Após revisão bibliográfica sobre o benchmarking e o Capital Intelectual, e a 

análise dos seus métodos de aplicação, apresentados no capítulo anterior, esta dissertação 

propõe uma abordagem para otimização do questionário de benchmarking ferramentaria 

(GOMES, 2008), com base na aplicação do Intellectual Capital Statement (InCaS), 

considerando a proposição de mecanismos de controle de competitividade (principais 

indicadores a serem monitorados), e a classificação de empresas do setor por grau de 

maturidade (Certificação Competitividade), para permitir um melhor gerenciamento e 

medição do desempenho, associados à estratégia mais indicada para o nível atual de 

maturidade das empresas. 

Para o desenvolvimento dessa abordagem o método propõe: 

- A análise do modelo estrutural do benchmarking ferramentaria proposto por 

Gomes (2008); 

- A análise do modelo estrutural do InCaS proposto pelo European 

Commission (2008); 

- A análise de correlação entre os modelos benchmarking ferramentaria e 

InCaS, e a proposição de um modelo estrutural integrado; 

- Otimização das questões aplicadas ao benchmarking ferramentaria com base 

na aplicação do InCaS; 

- Proposição dos principais indicadores a serem monitorados para nortear a 

elaboração de planos de ação visando a elevação progressiva do grau de maturidade de uma 

empresa conforme metas definidas; 

- Proposição da classificação por grau de maturidade de acordo com o nível de 

domínio da empresa com base no banco de dados benchmarking ferramentaria e seus 

principais indicadores referenciais de sucesso propostos. 
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6.1. Estrutura do método proposto 

A estrutura do método proposto referencia-se no sequenciamento das fases de 

análise dos modelos estruturais do benchmarking ferramentaria e do InCaS, e a correlação 

entre esses modelos, possibilitando o início da fase de otimização do questionário fonte 

padrão aplicado, levando-se em conta os tipos de respostas a serem apresentadas, se tangíveis 

ou intangíveis, se subjetivas ou objetivas, com base na estruturação correlacionada 

estabelecida entre os modelos analisados. 

A próxima fase proposta remete a proposição de quais indicadores gerados na 

base de dados do benchmarking ferramentaria poderão ser definidos como principais 

referenciais para orientar a classificação do grau de maturidade das empresas. Para tal 

procedimento será utilizado o banco de dados do benchmarking ferramentaria (GOMES, 

2008) e os conceitos do método de pesos proposto por (VALLEJOS; GOMES, 2005) e da 

matriz de análise de sensibilidade do InCaS proposta pelo European ICS Guideline (2008) 

Em sequência será proposto uma tabela de classificação do grau de maturidade 

da empresa, com base em seu nível de domínio para os indicadores preestabelecidos, visando 

auxiliar na definição das estratégias de melhorias que deverão ser implementadas para cada 

situação aportada. Os esforços e as metas propostas serão norteados por esses resultados, 

buscando motivar a empresa a galgar um incremento ao seu desempenho (melhoria na 

classificação de competitividade). A classificação visa ainda mitigar o risco da 

“desmotivação” da empresa em investir em melhorias dado o tamanho do desafio, que em 

alguns casos, poderá ser diagnosticado e certificado, buscando mostrar que o processo de 

maturidade passa por níveis de domínio e especialização, e que para cada etapa há estratégias 

e metas distintas a serem cumpridas. 

O método proposto para esta dissertação será equacionado ao todo em seis 

fases para sua completa abordagem. 
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A estrutura do método proposto é apresentada no fluxo (Figura 6.1), e suas 

fases estudadas em detalhes na sequência. 

Figura 6-1 – Fluxo do método proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

6.2. Fase 1 - Análise do modelo estrutural do benchmarking ferramentaria 

Segundo Gomes (2008), o questionário benchmarking ferramentaria é 

necessário para preparar um conjunto detalhado de informações da empresa entrevistada para 
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compor um sistema de banco de dados e permitir sua posterior análise comparativa com dados 

referências de outras empresas (do mesmo setor) de base nacional e ou de base europeia.  

Seu objetivo, por meio da possibilidade de se comparar competidores de um 

mesmo setor, é a oportunidade de identificar as melhores práticas e os principais pontos de 

melhoria a serem tratados pela empresa participante do benchmarking ferramentaria. 

Nessa concepção Gomes (2008) propôs uma estruturação para o questionário 

benchmarking ferramentaria composta por quatorze capítulos, distribuídos conforme a seguir: 

- um capítulo com perguntas sobre temas gerais; 

- oito capítulos com perguntas sobre temas organizacionais;  

- cinco capítulos com perguntas sobre temas tecnológicos. 

Há ainda um grupo de perguntas definidas como “aspectos gerais” dentro do 

tema tecnológico (não tratado como um capítulo). 

A Figura 6.2 apresenta a estruturação do questionário benchmarking 

ferramentaria descrito sob a perspectiva de Gomes (2008). 
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Figura 6-2 – Estruturação do questionário benchmarking ferramentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

O capítulo com perguntas sobre temas gerais busca, em síntese, obter dados 

sobre a visão do participante, responsável pela devolutiva das questões (recomendado um 

integrante da alta direção da empresa), sobre a relevância dos tópicos e sua percepção 

gerencial. Busca ainda mapear se a estruturação da empresa desenvolveu-se de forma 

planejada.  
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Para esse capítulo o questionário está divido em trinta questões, numa mescla 

de respostas objetivas e subjetivas, sendo as subjetivas avaliadas utilizando-se uma pontuação 

de zero a dez, mínima e máxima respectivamente, de acordo com seu grau de importância, e 

as objetivas com respostas no modelo “sim” ou “não”. Há ainda questões objetivas com a 

exigência da inserção de dados numéricos e algumas outras questões que necessitam de 

complementação dissertativa, o que pode dificultar a compilação dos dados para análise. 

Nos oito capítulos que tratam dos temas organizacionais, as questões objetivas, 

com a exigência da inserção de dados numéricos, são predominantes. Ao todo são cento e 

oitenta e cinco questões. É recomendado que funcionários do setor administrativo e financeiro 

da empresa, mais o gerente de produção, forneçam os dados dessa parte do questionário. 

Para os cinco capítulos que tratam dos temas tecnológicos, há ao todo quatorze 

questões e suas subdivisões. A lógica dos meios de resposta do questionário segue o modelo 

aplicado para as perguntas sobre temas gerais, acrescido de um número significativo de 

quadros de especificação de máquinas-ferramenta e parâmetros de corte para preenchimento. 

É recomendado que funcionários do setor de planejamento do processo e gerência, participem 

dessa fase de levantamento de dados para o questionário. 

Por fim, há perguntas de aspectos gerais que englobam informações adicionais 

sobre as máquinas-ferramenta, como exemplo, idade das máquinas, custos marginais, dados 

de investimentos e utilização de recursos. As respostas seguem a tônica do preenchimento de 

quadros de dados solicitados. Ao todo são seis questões propostas onde ressalta-se a 

necessidade do preenchimento conjunto com especialistas (consultores responsáveis pela 

aplicação do questionário), dado a complexidade de alguns desses dados a serem obtidos e da 

harmonização necessária para a comparabilidade dos mesmos entre diferentes entrevistados. 
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A seguir apresenta-se um quadro geral com a distribuição das perguntas do 

questionário benchmarking ferramentaria, elaborado conforme distribuição por Gomes 

(2008). 

Quadro 6.1 – Distribuição por tópicos – Questionário benchmarking ferramentaria 

QUESTIONÁRIO BENCHMARKING FERRAMENTARIA 

Temas Tópicos Número de questões 

Gerais Visão da Organização 30 

Organizacionais Custo de Fabricação 25 

Tempo Real 30 

Qualidade 2 

Estratégia da Ferramentaria 26 

Instalação (Uso de área e Layout) 4 

Meios de Produção 41 

Recursos Humanos 38 

Pedidos 19 

Tecnológicos Racionalização e Controle 2 

Peças 5 

Máquinas-ferramenta 1 (com 7 subdivisões) 

Parâmetros de Usinagem 5 

Tempo de sequência de Processo 1 

Aspectos gerais de máquinas - ferramenta 6 

Total de Questões 235 

Fonte: Autor 

Ainda segundo Gomes (2008), como saídas do questionário benchmarking 

ferramentaria, para comparação com a base de dados nacional e europeia, são apresentados 
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resultados com a posição atual da empresa em relação a média (do melhor desempenho ao 

pior) para cada categoria analisada. A Figura 6.3 sintetiza o resultado proposto por Gomes 

(2008): 

Figura 6-3 – Resultados posição atual empresa frente a média de desempenho (base de 
dados) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2008) 

As principais categorias com base de dados para a relação comparativa do 

resultado apresentado pelo questionário benchmarking ferramentaria são: 

- Lucratividade, liquidez, capacidade de desenvolvimento, vendas e 

flexibilidade; 

- Tipo de Estrutura Organizacional, qualidade e rapidez da informação, 

qualidade e rapidez da decisão, qualidade do controle operacional e adequação aos distúrbios; 

- Número de clientes, número de categoria de produtos, número de mercados, 

número de pessoal e número de especialistas; 

- Dimensões dos moldes típicas, massas típicas, durezas típicas, raios de 

contornos mínimos e tolerância máxima; 

- Aplicação percentual de tecnologias na produção, fresamento, torneamento, 

retificação, erosão e programação CAM; 



66 
 

- Velocidade de corte para materiais H13 (aço ferramenta para trabalho a 

quente), para materiais P20 (aço ferramenta de baixa liga), avanço de corte por dente para 

materiais H13, relação profundidade de corte por raio de contorno e profundidade de corte; 

- máquinas-ferramenta: média de uso, idade, fator de eficiência, tempo de 

utilização, setup, razão de programação e uso de fluídos de corte; 

- Colaboradores com nível superior, com nível técnico, aprendizes e relação de 

acidentes de trabalho; 

- Percentual de colaboradores nas áreas de projetos, planejamento e 

programação, usinagem e acabamento; 

- Número de níveis hierárquicos, lead time para fabricação de peças e valores 

de venda de moldes e matrizes; 

- Investimento e faturamento, previsão de aumento de mercado, faturamento e 

custo total por colaborador; 

- Custos de fabricação, de pessoal, transversais e anual prévio efetuado; 

- Pedidos entregues no prazo, orçamentos transformados em pedidos e número 

de consultas dia. 

 

6.3. Fase 2 - Análise do modelo estrutural do Intellectual Capital Statement (InCaS) – 

Capital Intelectual (CI) 

Segundo o European ICS Guideline (2008) a análise do Capital Intelectual 

(CI), parte integrante da ferramenta de gerenciamento estratégico Intellectual Capital 

Statement (InCaS), oferece grandes oportunidades para micro, pequenas e médias empresas.  

Auxilia as organizações a gerenciar seus ativos intangíveis para, por exemplo, mensurar o seu 

potencial de inovação e buscar maior eficiência e competitividade no mercado.  



67 
 

O InCaS que visa ser um instrumento de gestão estratégica para a avaliação e 

desenvolvimento de uma organização, busca também mostrar como o CI está ligado as metas 

corporativas, processos de negócios e ao sucesso de uma organização.  

Dentro dessa concepção, o Capital Intelectual (CI) que é dividido em três 

categorias: Capital Humano (CH), Capital Estrutural (CS), e Capital Relacional (CR); busca 

ainda descrever os recursos intangíveis de uma organização. 

Considerando que o método propõe um olhar para os fatores mais importantes 

do Capital Intelectual na visão das empresas de ferramentaria no Brasil, e a comparação com 

a visão empresarial de outros países (no método proposto a Alemanha será utilizada como 

benchmarking), para esta dissertação o foco da análise estrutural do InCaS se limitará ao 

Capital Intelectual. A Figura 6.4 apresenta sua distribuição e a síntese da aplicação conceitual 

que será utilizada na análise de correlação entre o questionário benchmarking ferramentaria e 

o Capital Intelectual: 

Figura 6-4 – Modelo estrutural do Capital Intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de European ICS Guideline (2008) 
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Segundo Mertins et al. (2011), para a aplicação e medição do CI, no modelo de 

um questionário de benchmarking, é necessário estabelecer uma estrutura comum para a 

exibição dos recursos intangíveis de uma empresa em comparação a outras dentro da 

estratégia de gerenciamento InCaS.  

Dado a enorme variedade de elementos intangíveis, uma adaptação se faz 

necessária para elencar um conjunto principal de fatores CI. 

O quadro abaixo mostra os fatores do Capital Intelectual, adaptados para 

permitir uma comparação entre empresas participantes de um benchmarking, identificado 

como um conjunto padrão dos chamados "fatores de CI " relevantes a essas empresas 

(MERTINS; WILL e MEYER, 2011). 
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Quadro 6.2 – Adaptação dos fatores CI  

(continua) 
Tipo de CI Fator CI Definição 

Capital Humano 

Competência Profissional A experiência adquirida na organização ou pela carreira do 
empregado: formação profissional, ensino superior, cursos de 
formação e seminários, bem como experiências de trabalho 
práticos adquiridos no dia-a-dia. 

Competência social A capacidade de se relacionar bem com as pessoas, comunicar e 
discutir de forma construtiva, alimentando o comportamento de 
reforçar a confiança, a fim de permitir uma cooperação 
confortável. Além disso, a capacidade de aprendizagem, a 
compreensão da crítica e dos riscos, bem como a criatividade e 
flexibilidade dos colaboradores individuais. 

Motivação do empregado A motivação para desempenhar um papel dentro da organização, 
para assumir responsabilidades, comprometido com a realização 
das tarefas e vontade para uma troca de conhecimento aberto. 
Subáreas típicas são por exemplo satisfação com a situação de 
trabalho, a identificação com a organização, o senso e a 
participação na realização de tarefas. 

Capacidade de Liderança A capacidade de administrar e motivar as pessoas, para 
desenvolver e comunicar estratégias e visões, e sua empatia. 
Habilidades de negociação, assertividade, consequência e 
credibilidade, bem como a capacidade de criar um espaço de 
autodesenvolvimento dependente. 
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  (continuação)

Tipo de CI Fator CI Definição 

Capital Estrutural 

Cooperação Interna e 
Transferência de Conhecimento 

A maneira como os funcionários, unidades organizacionais e 
diferentes níveis de hierarquia trocam informações e cooperam 
entre si (por exemplo projetos conjuntos). A transferência de 
conhecimento entre os funcionários e unidades. 

Instrumentos de Gestão Ferramentas e instrumentos de apoio aos esforços de liderança e
que portanto tenham um impacto sobre a forma como as decisões 
são tomadas e os caminhos que as informações estão 
incorporadas na tomada de decisão do processo. 

TI e conhecimento explícito O computador assistindo o ambiente de trabalho, incluindo todos 
os elementos do conhecimento explícito. Entre estes estão, por 
exemplo, técnicas específicas para aplicações de princípios 
operacionais, redes, file Server, intra e extranet, bases de dados, 
internet e software, incluindo o conteúdo. 

Inovação de Produto Inovações de grande importância para o futuro da organização. 
Caracterizado pelo fato de que elas vão trazer novos produtos ou 
mudar fundamentalmente os produtos existentes e, 
eventualmente, resultar em um pedido de patente 

Otimização de Processos e 
Inovação 

Otimização dos procedimentos e processos internos, por 
exemplo melhoria contínua de todos os processos de negócios, 
bem como de gestão de ideias, a fim de colher sugestões de para 
aperfeiçoamento contínuo. 

Cultura Corporativa A cultura corporativa é composta por todos os valores e normas, 
influenciando a interação conjunta, a transferência de 
conhecimento e a maneira de trabalhar. Conformidade com as 
regras, boas maneiras e a compreensão de falhas. 
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  (fim)

Tipo de CI Fator CI Definição 

Capital Relacional 

Relacionamento com o Cliente Relacionamento com clientes antigos, atuais e potenciais. A 
gestão destas relações compreende atividades como vendas e 
marketing, e cultivo “in loco” de clientes. 

Relacionamento com 
Fornecedores 

Relações com antigos, atuais e potenciais fornecedores. A 
gestão destas relações compreende atividades relacionadas com 
compras e do cultivo de fornecedores. 

Relacionamento com Público Relacionamento com o público. Incluindo as relações com ex-
funcionários e potenciais e para o público em geral, todas as 
atividades de gestão de relacionamento, bem como cidadania 
corporativa, por exemplo, apoio a atividades regionais. 

Relacionamentos com 
Investidores 

Todas as relações com investidores, os investidores externos e 
internos, ou seja, bancos, proprietários, acionistas. A gestão 
destas relações compreende todas as atividades de prestação de 
informações específicas para a setor, por exemplo, prestação de 
contas. 

Relacionamento com parceiros de 
cooperação 

Todas as relações com as associações profissionais, órgãos e 
sociedades. A gestão destas relações compreende atividades 
como aquisição de clientes, fornecedores, investidores, bem 
como ativos de transferência de conhecimento em parcerias de 
P&D, transferência de melhores práticas e atividades de 
networking. 

Fonte: European ICS Guideline (2008). 
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Os valores da base de dados de empresas da Alemanha, para cada um dos 

fatores de CI acima descritos, serão apresentados e tratados posteriormente no método 

aplicado que compreende a otimização e a proposição dos principais indicadores definidos 

para uma formatação dos níveis de maturidade de competitividade das ferramentarias. 

 

6.4. Fase 3 - Análise da correlação entre os modelos questionário benchmarking 

ferramentaria e Intellectual Capital Statement (InCaS) 

Com base nas análises individualizadas dos modelos estruturais benchmarking 

e InCaS, propõem-se para esta fase do método a análise de correlação destes modelos, ação 

que servirá de subsídio para a otimização proposta a ser abordada na fase 4 do método 

aplicado. 

Segundo Jurczak (2008), o capital intelectual é uma parte cada vez mais 

importante na gestão de um negócio bem sucedido, mas a padronização de sua definição é 

uma proposta um tanto quanto difícil.  

Com base nas diferentes interpretações do conceito do Capital Intelectual, por 

parte de alguns dos autores apresentados na fundamentação do estado da arte, em síntese o 

Capital Intelectual pode ser descrito simplesmente como a conexão de todos os recursos do 

conhecimento (material ou imaterial, tangível ou intangível) que uma organização dispõe, 

interna ou externamente, na criação do valor necessário para ganhar vantagem competitiva a 

longo prazo (JURCZAK, 2008). 

Essa definição em conjunto com o resultado do InCaS e sua metodologia 

desenvolvida para a medição de recursos intangíveis e para o estabelecimento de uma 

estrutura comum e comparável para a exibição de resultados de uma empresa, num olhar para 

dentro e para fora, balizada pelo gerenciamento estratégico proposto pelo InCaS para o 

Capital Intelectual, mais o esforço de forma a harmonizar a enorme variedade de elementos 
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intangíveis, que segundo Mertins et al. (2009) servem de base para uma melhoria de 

desempenho nos negócios, serão utilizados como base conceitual para proposta de correlação 

entre o modelo estrutural do questionário benchmarking ferramentaria e do modelo do Capital 

Intelectual. 

Com base na definição conceitual acima proposta e na análise de forte relação, 

média, fraca ou inexiste, entre a estrutura de CI, Capital Humano, Estrutural e Relacional, 

com os quatorze capítulos apresentados por Gomes (2008), a Figura 6.5 demonstra o 

resultado da correlação entre esses modelos.  
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Figura 6-5 – Correlação entre os modelos Questionário Benchmarking Ferramentaria e 
InCaS – Capital Intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Dos quatorze capítulos apresentados no questionário benchmarking 

ferramentaria, seis não puderam ser relacionados na estrutura do CI, dado uma forte 

tangibilidade das questões dispostas nesses itens. 

Os seis capítulos não relacionados na estrutura do CI foram os seguintes: 

- Custo; 

- Tempo real; 

Visão da Organização 

Visão da Organização 

Visão da Organização 
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- Pedidos; 

- Peças; 

- Avaliação de tempos das Etapas do processo. 

O Tema Tecnológico “Aspectos Gerais”, não considerado como um capítulo, 

também foi classificado com recurso fortemente tangível. 

Para o capítulo “Informações Gerais”, observou-se que as trinta questões desse 

conjunto abrangem os três níveis de divisão do Capital Intelectual, sendo sua maior parte 

concentrada no Capital Estrutural. 

Para o capítulo “Estratégia da Ferramentaria”, observou-se também que as 

vinte e seis questões abordadas por esse conjunto abrangem dois níveis do CI, o Estrutural e o 

Relacional. A menor parte dessas questões tratam da obtenção de informações sobre clientes 

da empresa diagnosticada. 

Para uma total abrangência do questionário benchmarking ferramentaria com o 

Capital Intelectual, esta dissertação propõe um novo reenquadramento para os seis capítulos 

considerados como recursos tangíveis, respeitando a conceituação do CI mas considerando 

que há um grande conhecimento intrínseco nos dados tangíveis, que são fundamentais para a 

busca ao incremento almejado a esses mensuráveis.  

Propõe-se dentro do Capital Estrutural a abertura de duas novas saídas 

definidas como Capital Tecnológico (CT), para enquadramento da aplicação das tecnologias, 

e Capital Organizacional (CO) para aplicação do desenvolvimento da competência central. A 

Figura 6.6 apresenta a proposta do reenquadramento dos seis capítulos e seus conhecimentos: 
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Figura 6-6 – Distribuição do Capital Organizacional e Tecnológico 

 

Fonte: Autor 

O tema “Aspectos Gerais”, possui informações que abrangem tanto a aplicação 

da Tecnologia como sua participação nos processos de usinagem. 

 

6.5. Fase 4 – Otimização do questionário - Fusão do benchmarking ferramentaria e 

Intellectual Capital Statement (InCaS) 

Com base na fundamentação do estado da arte apresentado, pode-se afirmar 

que o relatório de Competitividade Global, é uma fonte de subsídios de informação 

estratégica para o desenvolvimento de políticas industriais. Mas mesmo com a abrangência 

dos doze pilares da competitividade avaliados pelo Fórum Econômico Mundial, entende-se a 

necessidade de incluir uma análise micro, por cada setor fabril, para de fato desenvolver-se 

diagnósticos e ações específicas que possam contribuir com o incremento à competitividade 
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para cada setor analisado. Nessa linha de argumentação defende-se a relevância e contribuição 

do questionário benchmarking ferramentaria proposto por Gomes (2008), para esse setor no 

Brasil.   

Na Fase quatro, de otimização, propõem-se portanto, com base nas análises 

estruturais (Fase 1 e 2) e na correlação dos modelos (Fase 3), mais os principais conceitos 

abordados no estado da arte, como o Capital Intelectual e o Benchmarking, complementar o 

questionário benchmarking ferramentaria, com novos elementos (questões propostas) para 

atendimento ao Capital Relacional e Humano, pouco abordados pela base de dados atual.  

Como um dos referenciais será utilizado o questionário simplificado para 

medição do Capital Intelectual, por Alwert et al. (2008), disponível em Wissensbilanz – Made 

in Germany. 

Intenciona-se ainda incluir novos tópicos para o Capital Estrutural, para 

atender novas tecnologias que possam ser diferenciais competitivos para as empresas, e no 

âmbito da competitividade com vistas ao pilar que trata da Inovação, buscar novos elementos 

relacionados a tendências para o setor ferramenteiro. 

Será proposto também uma reestruturação da apresentação do questionário 

benchmarking ferramentaria (alteração dos modelos de formulários de perguntas e respostas e 

proposição de modelo web), como preparação para as fases subsequentes do método que 

tratarão da definição dos principais indicadores e da atribuição de escalas que proporão a 

classificação das empresas por níveis de maturidade (certificação competitividade). 

Com esta reestruturação propõe-se ainda duas saídas de questionários 

(benchmarking ferramentaria e InCaS, e tendências de serviços para o setor) como estratégia 

de persuasão do empresariado para aderir ao programa: 
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1 – Resultado I: apresentação de um questionário completo (proposição de 

plataforma web para o benchmarking ferramentaria e InCaS), com os novos elementos acima 

propostos, a ser aplicado por uma consultoria “in loco” (especialistas SENAI e ITA); 

2 – Resultado II: questionário simplificado para versão web e para aplicativo 

para smartphone, sobre tendências de serviços para o setor ferramenteiro, com o intuito de 

estimular a curiosidade, e consequentemente a participação do empresário na enquete, que 

fornecerá um diagnóstico superficial mas que permita uma resposta que o intrigue, com 

resultados rápidos numa tentativa de posicioná-lo num conceito de “pensamento estratégico 

mundo” e “pensamento estratégico individual” (benchmarking) para o setor, e que também 

desperte nele o interesse em buscar consultoria especializada. 

Uma outra iniciativa será a análise do tipo de inserção de respostas mais 

indicado para os formulários, principalmente para os questionários web e aplicativo 

smartphone.  

Numa avaliação preliminar de questionários já aplicados e dos resultados 

colhidos por Gomes (2008), pode-se notar que alguns desses dados foram omitidos pelo 

empresário entrevistado, como exemplo, informações financeiras. Quando aplicável, poderá 

ser utilizado, por exemplo, a opção pela seleção de alternativas por “faixas” de faturamento, 

como exemplo. 

 

6.6. Fase 5 – Identificação dos principais Indicadores de controle para proposição da 

certificação competitividade 

Nessa fase cinco a proposta consiste em analisar os grupos de questões 

dispostas no questionário benchmarking ferramentaria conforme a estruturação de seu modelo 

(Fase 3), mais os novos elementos de questionamento incrementados pelo InCaS (Fase 4), 

para identificação das questões principais que serão utilizadas como referência para a 
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proposição dos indicadores de controle que serão definidos para a aplicação da certificação 

competitividade e como elementos de referência (metas) para construção de planos de ação 

específicos de acordo com o grau de maturidade da empresa identificado. 

Uma das bases de referência de possível aplicação na avaliação para definição 

dos principais indicadores, é o método de pesos proposto por Vallejos e Gomes (2005), que 

consiste em criar uma matriz de comparação “par a par” onde o tomador de decisão deve 

informar o critério de maior importância. Para exemplificar esta etapa, será feita a análise do 

exemplo proposto no Quadro 6.3. 

Quadro 6.3 – Exemplo de matriz de comparação “análise par a par”  

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Potência eixo-árvore e velocidade        

2. Área usinada 1       

3. CNC 1 2      

4. Pallet para peça de trabalho 1 2 3     

5. Trocador de ferramentas 1 2 3 5    

6. Interface CAM 1 2 3 6 6   

7. Número de máquinas por operador 1 2 3 7 7 6  

8. Sistema integrado de medição 1 2 3 8 5 6 7 

9. etc.        

Fonte: Vallejos e Gomes (2005) 

Pelo Quadro 6.3, é possível estabelecer uma ordenação dos critérios, baseado 

no número de preferências de um critério a outro. Nesse modelo, o Critério 1 foi preferido 

sete vezes, o Critério 2 seis vezes, e demais critérios conforme apontados no quadro modelo. 

Contabilizadas as preferências entre os critérios, é possível determinar o peso 

de cada critério utilizando a Equação (2) (os resultados deverão ser aproximados para um 

número inteiro). O resultado da utilização da equação no exemplo é mostrado no Quadro 6.5. 
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                                                                                                        (1) 

Com os pesos calculados, o passo seguinte é estabelecer a forma de medição 

dos critérios.  

Para esta medição, (VALLEJOS; GOMES, 2005) sugerem que sejam aplicados 

os graus de utilização, conforme a seguir (Quadro 6.4): 

 

Quadro 6.4 – Grau de utilização (Mi) 

0 = pouco vantajoso 

1 = relativamente vantajoso 

2 = vantajoso 

Fonte: Vallejos e Gomes (2005) 

 

Quadro 6.5 – Exemplo de Ranking dos pesos dos critérios por características 
tecnológicas 

Características Número de citações 
na análise de pares 

Pesos das 
Características 

(Wi) 

Utilidade das 
Características 

(Mi) 

Peso x 
Utilidade 

1 7 5 2 10 

2 6 4 2 8 

3 5 4 2 8 

4 0 1 0 0 

5 2 2 1 2 

6 4 3 2 6 

7 3 3 2 6 

8 1 2 1 2 

Total    42 

Fonte: Vallejos e Gomes (2005) 

Além disso, é importante a definição de cada nível, evitando subjetividade na 

medição. O valor da avaliação da medição é incorporado na tabela para cálculo da pontuação 

final da alternativa.  
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Para evitar distorções e possibilitar comparabilidade, a avaliação final das 

alternativas deve ser apresentada em valor relativo, pois os pesos podem variar de alternativa 

para alternativa. Pela Equação (3) é possível calcular o valor final do fator (k) tecnologia, 

aplicado no exemplo acima. 

 

 

(3) 

O método de análise de pares possui vantagens de simplicidade de aplicação e 

permite reduzir as inconsistências presentes em outros métodos como na escala fundamental 

de Saaty (2000), aplicada no método AHP. 

Uma outra base de referência de possível aplicação na avaliação para definição 

dos principais indicadores, é a análise de sensibilidade dos fatores de influência do Capital 

Intelectual apresentada pelo European ICS Guideline (2008). 

Esse método de análise oferece duas possibilidades para verificação da 

importância dos fatores de influência do Capital Intelectual de uma empresa. Dependendo de 

seu tamanho e maturidade, uma simples pontuação (ranqueamento) ou uma matriz de análise 

de sensibilidade pode ser aplicada para avaliar os fatores do Capital Intelectual e suas inter-

relações. 

Como exemplo, empresas startups e micro-organizações podem aplicar uma 

pontuação simples para os fatores prioritários do CI, devido a sua complexidade 

organizacional ser geralmente menor e não requerer portanto, de uma extensa análise. 

Por outro lado, empresas maiores ou mais experientes, com um maior nível de 

complexidade podem aplicar a matriz de análise de sensibilidade. Ela oferece uma percepção 

mais profunda das inter-relações complexas entre seus recursos intangíveis e as ligações para 

o sucesso e estratégia de negócios (European ICS Guideline, 2008). 
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A pontuação simples (ranqueamento) permite a uma equipe do projeto InCaS, 

responsável pela análise de sensibilidade, classificar os fatores do CI de acordo com seu 

impacto sobre a organização, ou seja, definir o fator que exerce a maior influência sobre o 

sucesso dos negócios, recebendo esse a classificação mais elevada. A pergunta a ser 

respondida pela empresa é: "Qual a importância desse fator CI, para alcançar os objetivos 

estratégicos dos seus negócios? ". A pontuação é definida numa escala de um a oito. 

A Figura 6.7 apresenta um exemplo de pontuação simples para ranqueamento dos 

fatores CI: 

Figura 6-7 – Exemplo de ranqueamento dos fatores CI – pontuação simples 

Fonte: European ICS Guideline (2008). 

A matriz de análise de sensibilidade ajuda a compreender as inter-relações 

entre os fatores do CI. As interdependências entre esses fatores são examinadas e o seu grau 

de influência sobre o outro também considerado. Nessa matriz é possível identificar as 

interações entre os fatores de CI da organização, seus negócios e processos. 
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Em contraste com a pontuação simples, a matriz de análise de sensibilidade 

avalia cada fator em relação à sua influência sobre outros fatores. Cada fator do CI é, então, 

analisado para determinar se ele não tem influência (0), possui fraca influência (1), forte 

influência (2) ou mesmo uma influência exponencial (3) com relação a outros fatores do CI 

(Quadro 6.6). 

Quadro 6.6 – Fatores de Influência entre CIs  

0 = sem influência 

1 = fraca influência 

2 = forte influência 

3 = influência exponencial 

Fonte: European ICS Guideline (2008). 

 

A matriz de análise de sensibilidade é relativamente abrangente, mas possui 

maior precisão. Além disso, a equipe de projeto InCaS, responsável por essa análise, exigirá 

que a empresa avaliada lide com o assunto mais detalhadamente, portanto, tornando-se mais 

consciente dos aspectos relevantes do Capital Intelectual.  

A Figura 6.8 da matriz de análise de sensibilidade, exibe todos os fatores do CI 

comparados “par a par”. Estas inter-relações devem ser avaliadas para cada fator e os 

resultados inseridos na respectiva matriz de comparação. 
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Figura 6-8 – Exemplo de aplicação da matriz de análise de sensibilidade para os Fatores 
do CI 

Fonte: European ICS Guideline (2008). 

 

Para a identificação dos principais indicadores de controle para proposição da 

certificação competitividade será priorizado, como referência, a matriz de análise de 

sensibilidade do InCaS sobre a matriz de comparação proposta por Gomes e Vallejos (2005). 

Os métodos diferem conceitualmente na aplicação do fator de influência e do grau de 

utilização. A escolha da aplicação do grau de influência para o grupo de questões permitirá o 

preenchimento completo da matriz dado a comparação não apresentar necessariamente um 

grau de proporcionalidade quando da comparação “par a par” de fatores. Fato esse que não é 

possível quando da aplicação do grau de utilização que apresenta uma matriz preenchida a 

partir de sua diagonal principal devido a forte relação de proporcionalidade existente entre os 

fatores. 
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6.7. Fase 6 – Proposta para a Certificação Competitividade (Graus de Maturidade) 

A proposição de mecanismos de controle de competitividade, por meio da 

definição de principais indicadores a serem medidos (Fase 5), e as metas estabelecidas de 

acordo com a classificação da empresa, com base no resultado de seu desempenho 

comparativo com um banco de dados benchmarking ferramentaria e InCaS,  onde intenciona-

se aplicar um conceito de maturidade para classificar o nível atual de desempenho frente a 

esse banco de dados, ou seja, seu posicionamento frente aos melhores resultados apresentados 

nos indicadores de benchmarking por seus concorrentes, norteando um modelo de 

“Certificação Competitividade”, busca permitir um melhor gerenciamento e medição de 

desempenho, associados à estratégia mais indicada para o nível atual de classificação que se 

encontra a empresa analisada. 

A classificação por grau de maturidade proposta por esta dissertação não busca 

apresentar um modelo de práticas recomendadas para gestão e melhoria de processos como o 

Capability Maturity Model (CMM), elaborado por Paulk, Curtis et al. (1993). Ela visa 

apresentar os principais indicadores a serem medidos e controlados, contribuindo para nortear 

a elaboração de um plano de ação “sob medida” visando a elevação progressiva do grau de 

maturidade, melhoria de sua eficiência produtiva e eficácia mercadológica, por estágios com 

metas e prazos específicos determinados conforme a atual situação da empresa (seu 

posicionamento frente a concorrência), com base nos resultados do benchmarking. 

Como exemplo, para melhor compreensão da abordagem proposta, após 

resultados do benchmarking de uma empresa fictícia, onde constatou-se que seu capital 

tecnológico apresenta fraco desempenho em comparação com a base de dados europeia, ou 

seja, um baixo grau de maturidade tecnológica, os indicadores podem apontar a necessidade 

dessa empresa modernizar sua infraestrutura com máquinas de alta tecnologia, por exemplo, 

máquinas CNC High Speed Cutting, com base na comparação de infraestrutura disponível 
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pelas melhores empresas nessa categoria, apontadas pelo benchmarking. Mas se essa empresa 

fictícia ainda apresenta baixo desempenho quanto as melhores estratégias de fabricação de 

peças, os indicadores apontam que há um estágio anterior a cumprir antes da realização de 

novos investimentos em maquinário avançado. O Capital Humano pode ser um outro 

indicativo anterior, de controle da especialização técnica dos funcionários, por exemplo, que 

impacta na aplicação de estratégias de fabricação mais eficientes. 

Nesse contexto, a abordagem proposta busca apresentar um modelo de tabela 

de classificação do grau de maturidade da empresa, com base em seu nível de domínio para os 

principais indicadores definidos, visando contribuir na elaboração das estratégias de melhorias 

a serem implementadas para cada situação diagnosticada.  

Conforme explicitado na fase inicial da estrutura do método (item 6.1), os 

esforços e as metas propostas serão norteados pelos resultados de benchmarking, buscando 

motivar a empresa a galgar um incremento ao seu desempenho (melhoria na classificação de 

competitividade).  

Mostrando-se que o processo de maturidade passa por níveis de domínio e 

especialização, há a possibilidade de “motivar” a empresa a investir em melhorias mesmo que 

o resultado diagnosticado e certificado seja altamente desafiador, propondo-se para cada grau 

de maturidade, estratégias e metas distintas a serem cumpridas. 

Para suavizar o impacto da comparação com uma base de dados de 

benchmarking com empresas tecnologicamente mais maduras (referências mundiais), será 

proposto também a apresentação de resultados com uma comparação com concorrentes de 

mesmo porte (empresas de mesmo tamanho) e mesma linha de produtos (competência 

central), conforme proposto pela National Tooling and Machining Association (NTMA). 

A Figura 6.9 apresenta um modelo de tabela de classificação do grau de 

maturidade da empresa (certificação competitividade), para aplicação do método proposto. 
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Figura 6-9 – Modelo de tabela - Classificação do grau de maturidade da empresa 
(certificação competitividade) 

 

Fonte: Autor 

Numa escala de zero a cinco, a proposta consiste na divisão do grau de 

maturidade em quatro níveis de classificação, sendo descritos conforme a seguir: 

- Nível insuficiente: de 0 a 1,5 pontos (vermelho); 

- Nível baixo: de 1,5 a 3 pontos (laranja); 

- Nível médio: de 3 a 4 pontos (amarelo); 

- Nível alto: de 4 a 5 pontos (verde). 

Para os relatórios de resultados oriundos do questionário otimizado do 

benchmarking ferramentaria e InCaS, a empresa participante diagnosticada receberá um selo 

representativo de sua classificação (certificação competitividade) neste relatório final. 
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7 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

Nesta etapa da dissertação será apresentado uma proposta de aplicação do 

método em estudo. Para esta proposta de aplicação serão desenvolvidas as Fases 4, 5 e 6 do 

capítulo anterior. 

O estudo é particularizado no questionário benchmarking ferramentaria 

desenvolvido por Gomes (2008), e seu banco de dados disponível com uma base válida de 52 

empresas do mercado nacional (GOMES, 2008), e no projeto alemão elaborado por Mertins et 

al. (2011), que contempla uma base de dados de 532 empresas alemãs. Considera-se, no 

âmbito da competitividade, que o benchmarking é uma ferramenta fundamental para fornecer 

subsídios à construção de estratégias para as empresas. 

Para tal estudo suponham-se 3 empresas (A, B e C) que intencionam participar 

de um diagnóstico de benchmarking, comparando seus desempenhos com uma base de dados 

disponível, média nacional e média europeia, e consequentemente obterem seus 

posicionamentos frente a esses concorrentes, para as diversas categorias existentes para 

avaliação. Considerando que o benchmarking oferece apenas a comparação dos dados, será 

necessário avaliar as diferenças existentes entre o desempenho individual frente ao 

desempenho do melhor da categoria e apresentar o posicionamento das empresas dentro desse 

contexto para cada categoria. Espera-se que a análise desta avaliação proposta possa 

contribuir para que cada empresa estabeleça suas novas estratégias competitivas. A seguir é 

apresentado o desenvolvimento do método proposto. 

 

7.1. Fase 4 – Otimização do questionário - Fusão benchmarking ferramentaria e 

Intellectual Capital Statement (InCaS) 

Com base nas argumentações apresentadas nesta dissertação e principalmente 

no conceito de que a competitividade deve ser também abordada por setores específicos e 
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adentrando-se em detalhes do processo produtivo e àqueles que o margeiam, para de fato 

atestar a situação real daquele setor em estudo e assim permitir a proposição de ações 

estratégicas específicas para mudança de cenário frente ao mercado interno e global, entende-

se que o questionário benchmarking ferramentaria cumpre seu papel.  

Mas conforme estudos também abordados nesta dissertação sobre o Capital 

Intelectual, e sua importância para os processos de negócios, entende-se ser necessário a 

otimização do questionário benchmarking ferramentaria. Esta otimização consistirá somente 

na fusão e complementaridade dos modelos, dado a defesa da manutenção do instrumento 

existente, propondo-se contribuir com o enriquecimento de seu conteúdo e na abordagem de 

outras questões também relevantes dentro do conceito do Capital Intelectual, não abordadas 

até então no questionário vigente. 

Como ponto de partida para os resultados da Fase 4 do método, a figura 7.1 

apresenta o resultado da correlação entre os modelos InCaS e Benchmarking, utilizado como 

referência para a análise de otimização do questionário em estudo. 
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Figura 7-1 – Resultado da correlação entre os modelos InCaS e Benchmarking 

 

Fonte: Autor 
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A análise de otimização do questionário em estudo foi desenvolvida conforme 

os conceitos abordados nas fases anteriores desta dissertação. Observou-se que o questionário 

benchmarking ferramentaria necessitava de complementações no âmbito do Capital 

Intelectual, principalmente quanto ao conceito de intangibilidade preconizado pelo European 

ICS Guideline (2008), mesmo com os resultados da correlação dos modelos terem apontado a 

abordagem das categorias de questões para o CI.  

Como a intangibilidade dos fatores do CI é pouco abordado no questionário 

benchmarking ferramentaria, a proposta de otimização para esse tema limitou-se a introduzir 

o conceito de interpretação e percepção das empresas quanto a influência dos fatores do CI e 

sua relevância nos processos de seus negócios. Para medir essa percepção tomou-se como 

referência uma análise da importância de fatores do CI para a rede de negócios das empresas 

desenvolvida por Mertins et al. (2011) para um nível macro. 

Mertins et al. (2011) apresentam uma proposta de harmonização de fatores do 

CI, dado a enorme variedade de dados intangíveis e a consequente diversidade de fatores que 

poderiam ser criados, possibilitando sua medição e comparação entre diferentes empresas.  

Os fatores que receberam destaque no estudo de Mertins et al. (2011), já 

abordados no quadro 6.2 na fase 2 deste método, serão adotados para o questionário 

complementar do CI.  

Considerando ainda que o estudo apresentado por Mertins et al. (2011), 

contempla uma base de dados de 532 empresas alemãs, com uma ranqueamento dos 

principais fatores do CI apontados por essas empresas como os mais relevantes quanto sua 

percepção e quanto sua aplicação de fato na rotina dos negócios, entende-se que essa base 

pode ser utilizada como um importante referencial comparativo para a análise da influência e 

percepção dos fatores do CI em empresas de base nacional. 
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Nesse contexto, será utilizado como base o questionário do projeto de pesquisa 

alemão "Wissensbilanz - Made in Germany" que conseguiu desenvolver uma abordagem 

capaz de analisar e comparar o Capital Intelectual de diferentes empresas em um nível macro. 

(MERTINS; WILL e MEYER, 2011). 

Para desenvolvimento do questionário, que será aplicado às empresas de base 

nacional, utilizou-se a ferramenta Google Forms, serviço disponível do Google que permite a 

edição colaborativa de documentos.  

Os modelos de construção de formulários do Google Forms, possuem boa 

apresentação e de simples estruturação, facilidade de aplicação dado as opções de formatação 

dos modelos de respostas, e permitem uma imediata compilação dos dados obtidos dos 

entrevistados por meio de um link automático com os formulários de banco de dados, também 

disponíveis no próprio Google. Os formulários de questões são enviados por e-mail aos 

convidados, que podem respondê-los no próprio corpo da mensagem ou acessando o link 

também disponibilizado no conteúdo desse e-mail. 

A seguir são apresentados parte dos resultados, figuras 7.2 e 7.3, com um 

referencial do questionário do Capital Intelectual aplicado e do banco de dados originado, 

respectivamente, compilado para os modelos de formulários do Google Forms. 
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Figura 7-2 – Questionário: Importância dos fatores do Capital Intelectual nos processos 
de negócios – Desenvolvido na plataforma Google Forms 

 

Fonte: Autor 
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Figura 7-3 – Banco de dados originado automaticamente - Desenvolvido na plataforma 
Google Forms 

 

Fonte: Autor 

O formulário disposto na Figura 7.2, possui 18 questões que englobam os 

principais fatores do CI definidos por Mertins et al. (2011), dentro do modelo estrutural do 

InCaS, abordando os aspectos intangíveis do Capital Humano, Relacional e Estrutural, para a 

avaliação da “percepção ou importância” do empresário sobre a influência que esses fatores 

podem representar nos seus processos de negócios. 

Percebe-se que, numa estratégia de reavaliar e aferir de fato a sensibilidade do 

empresário entrevistado sobre a influência dos fatores do CI nos processos de seus negócios, 

Mertins et al. (2011) recomendam ainda um novo preenchimento deste mesmo formulário 

mas sobre uma nova definição, a aplicação real no dia-a-dia da empresa dos fatores do CI e 

consequentemente nos processos de negócios atuais. Intenciona-se apresentar um resultado 

qualitativo (percepção) versus quantitativo (aplicação) da visão dos empresários para cada um 

dos fatores do CI em estudo. 

A Figura 7.4 apresenta parte da nova abordagem para o questionário dos 

fatores do CI para uma visão quantitativa de sua aplicação. 
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Figura 7-4 – Questionário  Aplicação dos fatores do Capital Intelectual nos processos de 
negócios – Desenvolvido na plataforma Google Forms 

 

Fonte: Autor 

O projeto de pesquisa alemão "Wissensbilanz - Made in Germany", apresenta 

ainda um formulário com 12 questões variadas, com o propósito de identificação da empresa 

entrevistada, na tentativa de diagnosticar sua competência central, além de questões como 

área de atuação, o conhecimento prévio do conceito de Capital Intelectual, faturamento, 

metas, estratégia competitiva, mercados de atuação entre outras. 

A Figura 7.5, mostra parte do resultado do modelo de formulário aplicado ao 

empresário entrevistado para auxiliar na identificação de sua competência central. 
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Figura 7-5 – Questionário: Identificação competência central da empresa – 
Desenvolvido na plataforma Google Forms. 

 

Fonte: Autor 

Mertins et al. (2011), justificam a aplicação dos modelos de avaliação de 

influência dos fatores do Capital Intelectual acima apresentados, considerando a importância 

do CI para os negócios, especialmente para micro, pequenas e médias empresas, e a estratégia 

competitiva fundamental de atuarem em redes e clusters, crucial para a competitividade 
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sustentável nos mercados internacionais, na visão desses autores. Esse grupo de empresas 

representam mais de 75% da base de dados do questionário de fatores CI. 

Dado a similaridade com o perfil do setor ferramenteiro no Brasil, conforme 

estimativa da Associação Brasileira da Industria de Ferramentais (ABINFER), onde 

aproximadamente 90% das empresas desse setor são consideradas micro, pequenas e médias, 

a análise do Capital Intelectual, além de avaliar a percepção e aplicação pelo empresariado 

nacional dos fatores do CI, permite ainda uma oportunidade de sua sensibilização sobre o 

tema, contribuindo com o objetivo almejado para o setor ferramenteiro no Brasil, em 

consonância com a visão de Mertins et al. (2011) acima apresentada. 

No último relatório apresentado pelo Fórum Mundial Econômico (2013), de 

divulgação dos resultados do Índice de Competitividade Global (ICG, 2013-2014), no pilar 

número 11, Sofisticação dos Negócios, figura 11.03 desse documento – Estado de 

Desenvolvimento de Cluster, que avalia as concentrações geográficas de empresas, 

fornecedores, fabricantes de produtos e serviços relacionados e instituições especializadas em 

um determinado campo, de um total de 148 países analisados, o Brasil ocupa um importante 

26º lugar, a frente de países como a Coréia e Portugal, mercados reconhecidos como 

fornecedores de ferramentais, e muito próximo da China, que ocupa a 24ª posição no ranking. 

A Alemanha ocupa o 4º lugar. 

Dado o desempenho do Brasil nesse indicador, pode-se atestar que há um 

ambiente propício para o desenvolvimento do Capital Intelectual, na busca do fortalecimento 

da atuação em redes e em clusters no país. O setor ferramenteiro nacional segue esse 

desempenho pois, segundo dados da ANBIFER, a maior parte desse setor concentra-se nos 

polos de Caxias do Sul – RS, Joinville – SP, e no grande ABCD (região metropolitana de São 

Paulo – SP), onde recomenda-se a concentração dos esforços para benchmarking. 
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Com isso, a base de dados de (MERTINS; WILL e MEYER, 2011) para a 

influência dos fatores do Capital Intelectual, com os resultados de 532 empresas alemãs, será 

utilizada como benchmarking, para comparação com os resultados que serão obtidos sobre as 

empresas de base nacional do setor ferramenteiro.  

A figura 7.6. apresenta as médias obtidas para as 18 questões aplicadas nos 

questionários dos fatores do CI, de Mertins et al. (2011), quanto a importância desses fatores 

versus aplicação dos mesmos nos negócios atuais da empresa, base de dados para 

benchmarking CI. 
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Figura 7-6 – Médias obtidas nos questionários dos fatores do CI: Importância dos 
fatores versus aplicação nos negócios atuais da empresa, base de dados para 

benchmarking CI.  

 

Fonte: Mertins; Will e Meyer (2011). 

Para apresentação dos dados comparativos da pesquisa dos fatores do CI das 

empresas de base nacional, opta-se pelos recursos de planilha e gráfico do Excel, devido ao 

formulário de dados do Google Forms, mostrado na Figura 7.3, apresentar algumas limitações 

nos resultados de saída da compilação dos dados, como por exemplo, se necessário for a 

comparação “par a par” entre fatores, e principalmente uma formatação gráfica. Mas a base de 

dados das folhas de respostas do Google Forms, muito se assemelham a estrutura de planilhas 

do Excel, tornando-se muito fácil a exportação desses dados compilados. 
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O APÊNDICE A – Questionário benchmarking Capital Intelectual, quanto a 

percepção do empresário para a importância dos fatores do CI nos negócios, o APÊNDICE B 

– Questionário benchmarking Capital Intelectual, quanto a aplicação de fato no dia-a-dia dos 

negócios (dos fatores do CI), e o APÊNDICE C – Questionário informações gerais sobre o 

perfil da empresa entrevistada, apresentam por completo os formulários de questões 

desenvolvidos para a pesquisa de Capital Intelectual a ser aplicado em empresas de base 

nacional do setor ferramenteiro.  

Para o questionário benchmarking ferramentaria proposto por Gomes (2008), a 

estratégia seguiu adaptá-lo a um modelo de formulário web, utilizando-se novamente dos 

recursos disponíveis do Google Forms, pelos mesmos motivos já apresentados para a 

construção dos questionários de influência dos fatores do Capital Intelectual.  

Na sua reestruturação ouve um cuidado específico com os tipos de formulários 

de respostas a serem apresentados para cada questão, devido a observação que alguns dos 

dados solicitados por Gomes (2008), na base de dados de 52 empresas nacionais, 

simplesmente não foram preenchidos, principalmente questões referentes ao faturamento das 

empresas. Suas razões não foram aprofundadas neste estudo (deduz-se, por exemplo, que o 

receio em compartilhar dados sigilosos, possa ter influenciado o não fornecimento dos 

mesmos). Mas como citado, não coube essa análise específica e sim encontrar uma forma 

técnica de mitigar a ausência do preenchimento de dados. Optou-se portanto, por formulários 

de respostas de seleção de categorias e ou de múltipla escolha, com a disposição de faixas de 

faturamento de uma empresa, como exemplo. 

A Figura 7.7 apresenta parte do resultado dessa proposta, de tornar-se mais 

acessível a inserção de dados no formulário, pelo entrevistado. 
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Figura 7-7 – Modelo de formulário de respostas por múltipla escolha, para inserção de 
dados no formulário. 

 

Fonte: Autor 

Para a figura acima, utilizou-se a classificação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), com relação ao número de empregados, se micro, pequenas, 

médias ou grandes empresas. Para as faixas de faturamento, para classificação do porte da 

empresa, utilizou-se a proposta pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Dado haver particularidade do setor ferramenteiro, a faixa de faturamento 

para microempresas poderá ser mais detalhada para se identificar microempresários como 

proposto pelo SEBRAE (faixa inicial a partir de R$360.000,00). 

Outra abordagem foi a aplicação do desmembramento de tabelas para facilitar 

uma compilação de dados. Algumas dessas tabelas originaram outras questões (mas dentro do 

quesito original), o que acabou acrescentando um maior volume de itens. O questionário 



102 
 

benchmarking ferramentaria era composto de 235 questões e com sua nova reestruturação 

passou a ter 417 questões distribuídas em 430 itens. 

O fato do acréscimo de questões, não trouxe qualquer prejuízo ao conteúdo 

original do questionário benchmarking ferramentaria proposto por Gomes (2008). Pelo 

contrário, sua adaptação para os formulários Google Forms, permitem a imediata compilação 

dos dados em formulários de respostas, também disponíveis na mesma plataforma. Também 

se propõe a utilização das planilhas Excel para obter uma flexibilidade maior no leque de 

formatação disponível nessa plataforma para análise dos dados. 

A Figura 7.8. mostra um exemplo do desmembramento das tabelas originas 

para permitir uma melhor compilação dos dados do entrevistado e a comparabilidade com o 

banco de informações do benchmarking. 
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Figura 7-8 – Novo quadro de tabelas proposto para a nova versão web do questionário 
benchmarking ferramentaria e respectivo formulário de respostas. 

 

Fonte: Autor 

Coube ainda a inclusão de novas questões mas com o intuito de identificar a 

empresa entrevistada, também sem a alteração do conteúdo original do questionário, 

possibilitando também a identificação dos dados preenchidos inseridos no formulário web. 

A Figura 7.9. mostra a inserção do formulário de identificação proposto para a 

empresa entrevistada, visando facilitar a associação dos dados coletados ao titular e sua 

distinção dos demais dados de outros participantes, por meio da plataforma web: 
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Figura 7-9 – Formulário de identificação proposto para a empresa e entrevistado 

 

Fonte: Autor 

Após o término da reestruturação do questionário benchmarking ferramentaria, 

foram realizadas algumas análises de respostas aos conteúdos exigidos. Considerando que o 

perfil do entrevistado provavelmente poderá diferir em função da categoria de questões 

abordadas, por exemplo, dados de chão de fábrica e informações sobre treinamentos, tudo 

indica que o mesmo questionário (o acesso a plataforma web ou formulário impresso) deverá 
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ser acessado e respondido pelo encarregado da oficina de fabricação e por um analista de 

Recursos Humanos, por exemplo.  Dado essa particularidade e a complexidade de algumas 

questões que exigem a participação de outros entrevistados para uma perfeita obtenção de 

dados almejados pelo questionário, recomenda-se que o mesmo seja preenchido diretamente 

pelo consultor especialista (SENAI e ou ITA), presencialmente, por meio da abordagem de 

cada um dos perfis que detêm as informações específicas de cada categoria. Nesse caso a 

plataforma web será um facilitador para esse trabalho (utilização de tablets ou laptops). 

Ciente do custo envolvido numa abordagem direta de consultoria para a 

empresa participante da entrevista, propõem-se uma interlocução com mecanismos 

financiadores, como exemplo, o SEBRAE como apoiador do processo, considerando haver 

dentro do mecanismo de diagnósticos, questões que podem abordar a expertise de atuação do 

SEBRAE, como exemplo, as inseridas no Capital Organizacional. 

Como último resultado da otimização do questionário benchmarking 

ferramentaria proposto por Gomes (2008), com base na metodologia do InCaS proposta pelo 

European ICS Guideline (2008), será apresentado o conceito de um aplicativo móvel para 

smartphones, na plataforma Apple iOS (para aparelhos iPhone, iPad, e iPod touch).  

Esta iniciativa não ousa desenvolver um aplicativo que possa aferir a 

competitividade da empresa participante do diagnóstico por meio de uma “simples” 

plataforma iOS. Intenciona ser um mecanismo de atratividade que desperte a curiosidade do 

participante e o mova a buscar mais informações sobre o benchmarking ferramentaria e o 

tema competitividade.  

Para encontrar esta atratividade, foram pesquisadas algumas alternativas 

considerado todo o trabalho de conteúdo do questionário benchmarking proposto por Gomes 

(2008) e do questionário proposto por Mertins et al. (2011) para o Capital Intelectual. 

Percebeu-se que dado a riqueza desses conteúdos abordados e sua amplitude otimizada, a 
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busca de tendências para o setor ferramenteiro poderia ser uma opção de novos conceitos no 

âmbito da atratividade almejada. Como ambos os questionários já estudados focam nos dados 

de desempenho atual das empresas para as bases de comparações, o conceito de tendências 

pode ser a solução. A visão de futuro pode atrair a curiosidade do usuário do aplicativo caso 

seu “pensamento individual” possa ser comparado com uma “visão mundo”. 

Nesse contexto os esforços de pesquisa identificaram o estudo desenvolvido 

pela universidade RWTH Aachen, intitulado “Toolmaking for the future”, desenvolvido por 

Schuh et al. (2009).  

Schuh et al. (2009) propuseram uma pesquisa para identificar potenciais 

serviços relevantes que poderiam ser aplicados na concepção de novos produtos por meio de 

novas tecnologias ou ferramentas inteligentes. Essa pesquisa conseguiu abordar economias de 

todo mundo, obtendo resultados de 278 empresas, mas não só na visão do empresário mas 

também sob a ótica do cliente, tornando o estudo de Schuh et al. (2009), uma fonte de grande 

potencial de atratividade. Dado essa observação, os resultados apontados nessa pesquisa serão 

utilizados como uma base de dados para um benchmarking, do “pensamento individual” 

(cenário empresas de base nacional), para um “pensamento mundo” (resultados das empresas 

avaliadas por Schuh et al. (2009)).  

Para a construção do questionário de obtenção de dados de empresas do 

cenário nacional, também serão utilizados os formulários disponíveis no Google Forms, 

conforme motivos e justificativas de suas vantagens acima já expostas. 

O questionário que Schuh et al. (2009) desenvolveu buscou a identificação de 

serviços avançados de produtos relacionados, com potencial para criar valor adicional ao 

cliente com base em novas tecnologias e ferramentas inteligentes. 

Schuh et al. (2009) consideram o ganho de transparência sobre a condição do 

ferramental (moldes, estampos etc.), garantia de sua disponibilidade de operação dentro do 



107 
 

processo de produção, como fundamental para a área de otimização de processos e um serviço 

altamente valorizado pelos clientes (no ponto de vista monetário). Esses serviços que 

melhoram a disponibilidade produtiva dos ferramentais são reconhecidos como potenciais 

diferenciais competitivos. Segundo Schuh et al. (2009), essa afirmação se dá devido ao maior 

índice de falhas no processo de produção ser a própria ferramenta. Em sua pesquisa o maior 

custo identificado é o de reparação de ferramentais danificados. Dessa forma os serviços com 

o objetivo de aumentar a disponibilidade operacional, e a consequente redução do tempo de 

inatividade dos ferramentais, por exemplo, tem um potencial significativo para fornecer valor 

adicional ao cliente (SCHUH, 2009, p. 4). 

A Figura 7.10. apresenta os potenciais serviços versus a porcentagem de 

fabricantes de ferramentais que intencionam oferecê-los no futuro.  

Figura 7-10 – Potenciais serviços versus percentual de ferramenteiros dispostos a 
oferecê-los  

 

Fonte: Schuh (2009), p. 4). 
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Em análise dos resultados gráficos é possível notar que os principais potenciais 

serviços não são as prioridades para os ferramenteiros. Acrescenta-se ainda uma outra 

consulta apresentada por Schuh et al. (2009), sobre a visão dos ferramenteiros para serviços 

que seus clientes possam precisar para daqui 10 anos. Em sua pesquisa constatou-se que 

apenas 7% dos entrevistados afirmaram ter essa visão em mente. 

Dado a interessante conclusão apresentada por Schuh et al. (2009), pode-se 

esperar que essa base de dados deva atender o propósito de atratividade ao aplicativo que será 

desenvolvido. Portanto os dados da pesquisa de Schuh et al. (2009), serão utilizados para o 

questionário benchmarking do aplicativo.  

Para o questionário desenvolvido para o aplicativo, propôs-se ainda a adição de 

outras questões sobre temas atuais, e buscou-se fortalecer o conceito de redes e clusters 

defendido por Mertins et al. (2011), como estratégia competitiva e a importância do 

associativismo para concretização de tal estratégia. As questões adicionadas são propostas 

dentro da seguinte temática, cabendo a futura validação por especialistas: 

- investimentos em inovação (participação em editais) e fontes de 

financiamento; 

- a gestão de ativos e a eficiência energética; 

- o associativismo para representatividade e ampliação de network; 

- estratégia competitiva (especialização, soluções completas, suporte remoto); 

- prospecção de novos mercados por meio de planos de negócios; 

- aplicação de softwares de simulação e desenvolvimento de protótipos; 

- parcerias com centros de pesquisa e tecnologia e consultoria especializada. 

 

A Figura 7.11 apresenta o modelo de questionário que será utilizado como base 

para desenvolvimento do aplicativo benchmarking competitividade (tendências).  
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Figura 7-11 – Modelo de questionário para aplicativo smartphone 

 

Fonte: Autor 

Lembrando que a proposta principal do desenvolvimento do aplicativo é a 

atratividade, como uma outra estratégia para o usuário que baixar e utilizar este aplicativo se 

motive a buscar mais informações sobre benchmarking, competitividade ferramentaria e 

tendências para o setor, será a divulgação de resultados parciais da enquete comparativa do 

“pensamento do indivíduo” versus “pensamento mundo” preenchidos pelo usuário, ou seja, 

assim como ocorre em games demo que buscam oferecer resumos dinâmicos e que atraiam a 

atenção do jogador, esse usuário será convidado a permanecer no jogo após seu término, neste 

caso sem “custo”, pois a exigência seria unicamente deixar seu contato e e-mail para que o 

formulário com a análise gráfica completa seja posteriormente enviado. 

E como forma de possibilitar a atenção final do usuário, a finalização do 

questionário desenvolvido para o aplicativo smartphone será a divulgação da percepção do 
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cliente (posicionamento sobre a aceitação de valor monetário) para os potencias serviços 

abordados por Schuh et al. (2009), onde será possível comparar os resultados do usuário 

(empresa) com a visão do interessado (cliente). 

A figura 7.12 mostra como será abordagem do aplicativo para almejar o 

registro daquelas empresas que o utilizam. Ressalta-se que todo àquele que acessar o 

aplicativo e o responder terá os dados dos resultados compilados no formulário do Google 

Forms, mas no modo default, sem a identificação do usuário. 

Ao todo o questionário desenvolvido para o aplicativo para smartphones possui 

25 questões, sendo 9 adaptadas dos resultados fornecidos por Schuh et al. (2009), para 

permitir a comparação entre a base de dados nacional (que será gerada) com a base de dados 

mundo (278 empresas). Há 13 questões que foram propostas pelo autor com base nas 

pesquisas realizadas e necessidades apontadas por empresas e especialistas em reuniões 

presenciadas. Duas questões são destinadas a identificar o perfil da empresa participante para 

facilitar no futuro a comparação de resultados por mesma linha de negócios e tamanho 

(número de empregados), proposta também aplicada no novo questionário web benchmarking 

ferramentaria proposto. 

Por fim a última questão é destinada ao fornecimento do contato e e-mail do 

usuário que preencher a pesquisa disposta no aplicativo.  

Esclarece-se que o aplicativo será somente desenvolvido para a plataforma 

Apple iOS por ser experimental. Caso o mesmo seja homologado, há a possibilidade de 

disponibilização do aplicativo para plataforma android, por exemplo. 
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Figura 7-12 – Abordagem do questionário para desenvolvimento do aplicativo iOS para 
smartphones 

 

Fonte: Autor. 

O número de questões foi desenvolvido pensando em atender a dinâmica de 

utilização apropriada para um questionário web via aplicativo: simples (poucos textos), rápido 

(de fácil leitura e aplicação de respostas) e objetivo, visando não desestimular seu 

preenchimento por parte do usuário. O questionário base completo para desenvolvimento do 

aplicativo encontra-se no APÊNDICE D deste estudo. 
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7.2. Aplicativo iOS desenvolvido para Smartphones e Tablets 

Com base nas explanações acima dispostas, o aplicativo iOS foi desenvolvido e 

sua proposta de layout de concepção é abaixo apresentado. Ele poderá ser instalado em 

smartphones e tablets, produtos referência Apple: iPhone, iPad e iPod touch. 

A Figura 7.13. apresenta o layout adotado para a configuração de tela e 

mensagem de “boas-vindas” para os usuários do aplicativo. 

Figura 7-13 – Tela de “boas-vindas” aos usuários do aplicativo iOS - Benchmarking 

 

Fonte: Autor. 

O usuário ao aceitar a participar da pesquisa será apresentado às questões e 

suas respectivas alternativas. Automaticamente a base de dados por trás do aplicativo registra 

as respostas colhidas. Mas as respostas só serão homologadas caso o usuário se identifique 

nas perguntas finais (questões 23, 24 e 25), conforme apresentado na Figura 7.12. 
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Ressalta-se que o aplicativo também almeja ser um instrumento de 

sensibilização sobre o tema competitividade, despertando a percepção de indicadores 

tendência no mundo, ultrapassando o conceito de formação de uma base de dados para 

benchmarking. Por isso o aplicativo permite ao usuário sua participação sem o registro inicial 

deixando esta opção ao final àqueles que buscam se aprofundar no tema e na consequente 

análise dos resultados.  

A Figura 7.14. apresenta a disposição das questões e alternativas 

correspondentes ao aplicativo desenvolvido para benchmarking. 

Figura 7-14 – Telas de questões e alternativas - Aplicativo iOS para tablets e smartphones 

da Apple 

 

Fonte: Autor. 
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7.3. Fase 5 – Definição dos principais Indicadores de controle para proposição da 

certificação competitividade 

Dado a enorme quantidade de fatores dispostos nos formulários de questões 

anteriormente apresentados que podem ser controlados para análise do benchmarking e do 

Capital Intelectual de uma empresa, esta fase consiste em definir os grupos (fatores ou 

categorias), que serão utilizados como referência para a proposição dos indicadores de 

controle que serão aplicados para a proposta de certificação competitividade de uma empresa. 

A análise dos grupos de questões e sua classificação será feita pelo critério de 

maior importância, pois não é possível estabelecer comparações numericamente. Conforme 

abordado na fase 5 do método apresentado, será utilizado como referência a matriz de análise 

de sensibilidade do InCaS. 

Após a definição dos principais fatores a serem considerados, serão 

apresentados os indicadores definidos para medição e análise do grau de maturidade da 

empresa para a certificação competitividade. 

Considerando a fusão do modelo estrutural benchmarking ferramentaria com o 

modelo InCaS, serão tomados como base para montagem do quadro da matriz de análise de 

sensibilidade, a nova distribuição dos fatores do Capital Intelectual (grupo de questões), entre 

o capital humano, relacional e estrutural, o estrutural organizacional e o estrutural 

tecnológico, conforme Figura 7.1.  

Uma comparação “par a par” dos fatores do Capital Intelectual é proposta com 

base nos estudos aplicados e na base de dados disponíveis do benchmarking ferramentaria 

desenvolvido por Gomes (2008) e pela base de dados do Capital Intelectual apresentado por 

Mertins et al. (2011). 

Para a categoria “Visão da Organização”, há questões que permeiam os 3 

elementos do Capital Intelectual: humano, estrutural e relacional. Dado essa transversalidade 
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os fatores (questões) foram identificados pela numeração de 1 a 3 na matriz de análise de 

sensibilidade, sendo a motivação e visão do negócio, a infraestrutura e os clientes, os 

principais objetos contidos, respectivamente, nesta categoria. 

Para a categoria “Estratégia”, aplica-se o mesmo conceito dos fatores “Visão 

da Organização”, mas com a numeração de 1 a 2, dado essa permear apenas o Capital 

Intelectual estrutural e relacional, nas áreas de processos e clientes respectivamente. 

Para a classificação aplicou-se os fatores de influência entre CIs propostos pelo 

European ICS Guideline (2008), com uma escala de 0 a 3, sendo a mais fraca influência “0” e 

a influência exponencial “3” (ver quadro 6.6). 

A Figura 7.15 apresenta os resultados da proposta de análise de influência dos 

fatores do CI aplicados na matriz de sensibilidade InCaS. 

Figura 7-15 – Resultados da simulação de análise de influência dos fatores do CI – 
Matriz de sensibilidade. 

 

Fonte: Autor 
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Com os resultados acima estimados é possível propor o destaque de 3 fatores 

como mais relevantes (com percentual de influência acima de 10%) para a sugestão dos 

indicadores de controle para a certificação competitividade de uma empresa: 

1- Capital Estrutural Organizacional; 

2- Capital Estrutural Tecnológico; 

3- Capital Humano de Visão da Organização. 

Para os 3 fatores destacados na matriz de análise de sensibilidade, e com 

referência à base de dados do benchmarking ferramentaria proposto por Gomes (2008) e à 

base de dados do Capital Intelectual apresentado por Mertins et al. (2011), o Quadro 7.1 

apresenta os indicadores de controle propostos para uma padronização, base para a 

certificação competitividade de uma empresa. 
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Quadro 7.1 – Indicadores de controle para certificação competitividade 

INDICADORES 

No 
Tipo 
CI 

ID Fator CI Indicador Definição 

1 

C
ap

it
al

 H
um

an
o 

CH2 
Visão da 
Organização 

Empregados com 
formação universitária 

Percentual de empregados com 
nível universitário com base no 
último ano contábil 

Empregados com 
educação profissional 
(cursos 
profissionalizantes)  

Percentual de empregados com 
cursos profissionalizantes com 
base no último ano contábil 

Dias de treinamento 
para aperfeiçoamento 
técnico 

Número de dias destinados por 
empregado para a formação 
profissional com base no último 
ano contábil 

Visão de negócios 
Receita total anual com base no 
número total de empregados na 
fábrica 

2 

C
ap

it
al

 E
st

ru
tu

ra
l 

CE1 Organizacional 

Custos de mão-de-obra 
Custo médio anual com salários 
por empregado na fábrica 

Número de horas 
trabalhadas 

Número médio de horas no ano 
trabalhadas por empregado na 
fábrica 

Pedidos 
Número total de novos pedidos 
com base no último ano contábil 

CE2 Tecnológico 

Peças 
Percentual de máquinas CNC 
aplicadas na fabricação de peças 

Meios de Produção  
Número médio de horas-máquina 
utilizadas por ano 

Avaliação dos Tempos 
Tempo médio de preparação de 
máquinas para fabricação de 
peças 

Fonte: Autor 

Nota-se que os indicadores propostos visam auxiliar no controle da 

produtividade e competitividade, com base no grau de especialização dos empregados, 

receitas e quantidade de horas-máquina utilizadas anualmente, bem como o tempo ocioso 
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despendido com a sua preparação para fabricação das peças. O percentual de aplicação de 

máquinas CNC também é considerado como indicador relevante para avaliação de 

desempenho no âmbito da competitividade quanto a inserção de tecnologias. 

 

7.4. Fase 6 – Proposta para a Certificação Competitividade (Grau de Maturidade da 

empresa) 

A proposta de uma abordagem por meio da certificação do grau de maturidade 

de uma empresa visa estabelecer ações sob medida de acordo com o diagnóstico encontrado. 

É difícil comparar-se inicialmente ao melhor referencial de um setor quando há um longo 

caminho a percorrer. A identificação do posicionamento correto de uma empresa dentro do 

conceito da maturidade busca dar pragmatismo sobre o que necessita ser planejado de fato 

para seu estágio atual de desenvolvimento. Dessa forma as metas são dimensionadas 

conforme a capacidade real da empresa em responder aos desafios que estão ao seu alcance. 

Para os dados que serão apurados por meio do questionário benchmarking 

ferramentaria otimizado com a implantação da avaliação InCaS, será adotado uma escala de 

quatro níveis para obtenção do grau de maturidade de uma empresa conforme apresentado na 

descrição da Fase 6 do método proposto. 

Com base nos principais indicadores de controle propostos para a certificação 

competitividade, obtidos por meio da matriz de análise de sensibilidade do InCaS e do 

consequente ranqueamento dos principais fatores do CI, com base nos valores calculados de 

influência relativa, a Figura 7.16 apresenta a tabela padrão que será aplicada para a 

classificação do grau de maturidade de uma empresa. 

Cabe destacar que os parâmetros para montagem das escalas serão aprimorados 

conforme a ampliação da participação de empresas e do consequente aprimoramento do banco 

de dados do benchmarking. As escalas terão como amplitude aos melhores e piores resultados 
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registrados para cada indicador. A média do desempenho para cada indicador também será 

apontada mais com o propósito de estabelecimento da linha média de construção da escala do 

que propriamente um referencial a ser alcançado dado as distorções que esse valor possa 

apresentar devido as diferentes áreas de atuação das empresas e portes específicos. 

Figura 7-16 – Grau de maturidade de uma empresa – Escala percentual dos indicadores 

 

Fonte: Autor. 

O gráfico de cores pode ser disponibilizado para todo o questionário 

benchmarking otimizado com o InCaS. As cores permitem também uma maior facilidade na 

visualização dos resultados comparativos da empresa entrevistada com a base de dados. Trata-

se de uma alerta adicional para àquelas empresas que farão a leitura desses dados. 

A empresa diagnosticada recebe ainda um selo representativo de sua 

classificação (certificação) no relatório final com as cores vermelho, laranja, amarelo e verde, 

correlacionados aos níveis insuficiente, baixo, médio e alto, respectivamente, correspondentes 

ao seu desempenho. Ressalta-se ainda que a proposição não almeja uma certificação formal 
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reconhecida por órgãos credenciadores. Trata-se de uma iniciativa para aprimoramento do 

controle de indicadores de competitividade conforme a maturidade atual de uma empresa. 
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8 CONCLUSÕES 

O objetivo geral deste trabalho foi propor uma abordagem para otimização do 

questionário benchmarking ferramentaria proposto por Gomes (2008), com base na aplicação 

do Intellectual Capital Statement (InCaS), considerando a proposição de mecanismos de 

apoio ao controle de competitividade (principais indicadores a serem monitorados), e a 

classificação de empresas do setor por grau de maturidade (Certificação Competitividade), 

para permitir um melhor gerenciamento e medição de desempenho, associados à estratégia 

mais indicada para o nível atual de maturidade das empresas. 

Visando este objetivo foi realizado uma revisão bibliográfica, onde verificou-se 

que a competitividade e a melhoria de desempenho de uma empresa podem depender de sua 

habilidade e capacidade de participar de redes colaborativas e dinâmicas em ambientes de 

negócios, e de desenvolver seu potencial de inovação. Que a forma como as empresas 

cooperam, trocam e adquirirem conhecimentos, e estruturam suas parcerias para resolução de 

problemas interferem significativamente na competitividade sustentável nos mercados 

internacionais.  

Para tanto foi constatado a necessidade de fortalecer a ação de benchmarking 

ferramentaria já desenvolvida com a inclusão de novos aspectos como o Capital Intelectual 

(recursos intangíveis), e de indicadores dos seus principais fatores de influência, para permitir 

um melhor controle e o fornecimento de subsídios para a elaboração de planos de ação 

conforme a proposta de certificação por níveis de maturidade de uma empresa, visando 

assegurar metas de desempenho condizentes com a realidade que essa se encontra, 

fundamental para obter-se um crescimento gradativo mas sustentável. 

Após uma revisão do Estado da Arte, foi proposta a metodologia de trabalho 

onde primeiramente foram postas as análises sobre as estruturas do benchmarking existente e 

do Capital Intelectual, visando a integração dos conceitos como uma complementaridade para 
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que ambos os aspectos tangíveis e intangíveis existentes em uma empresa fossem 

considerados como indicadores para melhoria contínua. Dessa percepção surgiu a revisão dos 

questionários para coleta de dados para benchmarking, mais completos com a inclusão de 

novos recursos intangíveis e adaptados à nova realidade por meio do uso de plataformas web. 

Essas plataformas visaram dar dinamismo a prática para ampliação da base de dados do 

benchmarking.  

Também foram apresentados meios para realizar o processo de construção de 

um novo banco de dados para benchmarking, por meio do desenvolvimento de um aplicativo 

para smartphones e tablets, que constitui-se numa ferramenta para facilitar a inserção da 

importância do conceito do Capital Intelectual no meio empresarial num formato 

popularmente difundido, de fácil acesso e interação. 

Desta forma, alcança-se ao final deste trabalho o objetivo geral proposto 

inicialmente, dado ter sido comprovado a possibilidade da avaliação do Capital Intelectual 

como estratégia competitiva e oportunidade de negócios, por meio do compartilhamento de 

melhores práticas, não somente em aspectos tecnológicos mas também em aspectos humanos, 

estruturais e relacionais.  

Os objetivos específicos também foram alcançados, uma vez que foram 

apresentados os meios para integração do benchmarking ferramentaria e do InCaS, com a 

proposta de inserção de novas questões para análise dos recursos intangíveis, e da simulação 

da matriz de análise de sensibilidade dos principais fatores de influência do Capital Intelectual 

para identificar-se principais indicadores e a consequente classificação das empresas por grau 

de maturidade (resultados). 

Quanto as contribuições previstas, considera-se que foram alcançadas por meio 

das tarefas de monitoramento e controle do Capital Intelectual para gestão de recursos 

intangíveis, sua importância no ambiente de negócios e a sensibilização sobre o tema. 
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A análise do Capital Intelectual e sua inclusão como benchmarking, contempla 

os objetivos inicialmente estabelecidos, pois será possível avaliar a percepção e aplicação pelo 

empresariado nacional dos fatores do CI, permitindo a comparação interna e com outros 

países, para buscar continuamente o aprimoramento da participação nos mercados e a 

consequente competitividade. 
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9 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Para dar continuidade ao desenvolvimento da proposta de aplicação do Capital 

Intelectual como parâmetro de melhoria para os negócios de uma empresa por meio de um 

benchmarking, sugere-se para trabalhos futuros: 

- Aplicação do modelo proposto nas empresas do setor ferramenteiro, para 

validação das questões inseridas pelo processo de otimização dos modelos benchmarking 

ferramentaria e InCaS, e para validação dos principais indicadores a serem padronizados para 

permitir a análise do grau de maturidade e a atribuição de escalas para a proposta de 

certificação competitividade; 

- Aplicação do modelo proposto na Rede SENAI de Ferramentaria, que 

representa as ações do SENAI em educação, tecnologia e inovação, voltadas para o apoio ao 

setor ferramenteiro nacional, para construção do banco de dados do Capital Intelectual. 

 

. 
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11 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Questionário benchmarking Capital Intelectual, quanto a percepção do 

empresário para influência dos fatores do CI nos negócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qual seria a influência dos seguintes fatores do
Capital Intelectual para o sucesso do seu negócio?
*Obrigatório

1. Especialização *

Qualificação profissional, educação e formação, e a experiência do empregado.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mínimo Máximo

2. Cooperação e transferência de conhecimento *

Dentro e entre departamentos e níveis hierárquicos.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Relacionamento com os clientes *

Relacionamento com clientes antigos, atuais e futuros.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Materiais e recursos *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Competências sociais *

Habilidade para lidar com as pessoas de forma construtiva. Debater a melhor forma de promover
as relações de confiança.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



6. Instrumentos de gestão e de liderança *

Ferramentas para apoiar a liderança e as decisões.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Capacidade de Liderança *

Capacidade de liderar pessoas e motivá-las a desenvolver e comunicar estratégias e suas visões.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Relacionamento com fornecedores *

As relações com os antigos, atuais e futuros fornecedores.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Recursos financeiros *

Recursos financeiros, ativos financeiros, caixa e equivalentes de caixa.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Motivação dos funcionários *

Vontade de se envolver, de assumir a responsabilidade e o compromisso de concluir as tarefas.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Tecnologia da Informação e conhecimento explícito *

Ambiente de trabalho assistido por computador , incluindo todas as informações do
conhecimento explícito, como intranet, base de dados e internet.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



12. Relacionamento com o público *

Público em geral, público profissional, mídia, ex-funcionários e potenciais.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Inovação de Produto *

Novos produtos, serviços, patentes, com implicações de longo alcance para o futuro da empresa.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Relacionamento com Investidores *

Prestação de contas, relacionamento com bancos, proprietários e investidores.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Melhoria de processos *

Melhorias nos procedimentos e processos internos para otimizar os negócios.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16. Relacionamento com parceiros *

Desenvolvimento e transferência de informações entre parceiros, organizações de pesquisa,
comitês, associações e outros.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. Máquinas e equipamentos *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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18. Cultura Corporativa *

Compartilhamento de valores, normas e regras que moldam a forma como trabalhamos em
conjunto, a transferência de conhecimento e a forma de trabalho.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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APÊNDICE B - Questionário benchmarking Capital Intelectual, quanto a aplicação de 

fato no dia-a-dia dos negócios (dos fatores do CI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quais dos seguintes fatores do Capital Intelectual
são aplicados de fato no dia a dia do seu negócio?
Classifique essa aplicação de acordo com os
objetivos atuais de sua empresa.
*Obrigatório

1. Especialização *

Qualificação profissional, educação e formação, e a experiência do empregado.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mínimo Máximo

2. Cooperação e transferência de conhecimento *

Dentro e entre departamentos e níveis hierárquicos.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Relacionamento com os clientes *

Relacionamento com clientes antigos, atuais e futuros.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Materiais e recursos *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Competências sociais *

Habilidade para lidar com as pessoas de forma construtiva. Debater a melhor forma de promover
as relações de confiança.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



6. Instrumentos de gestão e de liderança *

Ferramentas para apoiar a liderança e as decisões.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Capacidade de Liderança *

Capacidade de liderar pessoas e motivá-las a desenvolver e comunicar estratégias e suas visões.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Relacionamento com fornecedores *

As relações com os antigos, atuais e futuros fornecedores.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Recursos financeiros *

Recursos financeiros, ativos financeiros, caixa e equivalentes de caixa.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Motivação dos funcionários *

Vontade de se envolver, de assumir a responsabilidade e o compromisso de concluir as tarefas.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Tecnologia da Informação e conhecimento explícito *

Ambiente de trabalho assistido por computador , incluindo todas as informações do
conhecimento explícito, como intranet, base de dados e internet.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



12. Relacionamento com o público *

Público em geral, público profissional, mídia, ex-funcionários e potenciais.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Inovação de Produto *

Novos produtos, serviços, patentes, com implicações de longo alcance para o futuro da empresa.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Relacionamento com Investidores *

Prestação de contas, relacionamento com bancos, proprietários e investidores.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Melhoria de processos *

Melhorias nos procedimentos e processos internos para otimizar os negócios.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16. Relacionamento com parceiros *

Desenvolvimento e transferência de informações entre parceiros, organizações de pesquisa,
comitês, associações e outros.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. Máquinas e equipamentos *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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18. Cultura Corporativa *

Compartilhamento de valores, normas e regras que moldam a forma como trabalhamos em
conjunto, a transferência de conhecimento e a forma de trabalho.

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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APÊNDICE C - Questionário informações gerais sobre o perfil da empresa entrevistada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questões estruturais sobre seu negócio central.
*Obrigatório

1. Quantos relatórios sobre o Capital Intelectual já foram criados para seu negócio *

Marcar apenas uma oval.

 um relatório de capital intelectual 

 mais do que um relatório de capital intelectual 

 nenhum relatório sobre capital intelectual

2. Qual indústria é atribuível ao seu negócio? *

Marcar apenas uma oval.

 Fabricantes de Automóveis/ Fornecedores

 Bancos/ Setor Financeiro

 Consultoria

 Construção Civil

 Atacado e Varejo

 Eletrônica e Hardware TI

 Fornecimento de Energia

 Têxtil e Vestuário

 Serviços de Saúde

 Imóveis

 Gastronomia e Lazer

 Alimentos e Bebidas

 Máquinas e equipamentos

 Mídia

 Fabricação de metais

 Farmacêuticos e Químicos

 Serviços de Produção e TI Software

 Telecomunicações

 Transporte e Logística

 Seguros

 Outras Opções

3. Quantos funcionários a sua empresa
emprega? *



4. Em que ano sua empresa foi fundada? *

5. Qual é a cidade de localização da sede de
sua empresa? *

6. Qual é o Estado de localização da sede de
sua empresa? *

7. Qual é o volume de negócios anual da sua empresa? *

Marcar apenas uma oval.

 até R$250.000,00

 entre R$500.000,00 e R$1.000.000,00

 entre R$1.000.000,00 e R$5.000.000,00

 entre R$5.000.000,00 e R$10.000.000,00

 acima de R$10.000.000,00

8. Qual é o principal mercado da sua empresa? *

Marcar apenas uma oval.

 Local

 Regional

 Em todo o país

 Internacional

9. Como é possível diferenciar-se contra a sua concorrência? *

Marque todas que se aplicam.

 A qualidade do produto

 A qualidade do processo

 Orientação para o cliente

 A inovação de produto

 A inovação de produto

 A lealdade do cliente

 Valor adicionado ao produto

 Preço

 Atendimento ao cliente

 Soluções sob medida

 O prazo de entrega

 Marca
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10. Qual é o objetivo/meta que você almeja alcançar para sua empresa? *

Marcar apenas uma oval.

 Manter-se na posição atual

 Crescer

 Nenhum, pois há expectativa de redução das atividades

11. Qual é a principal estratégia competitiva para seu negócio? *

Marcar apenas uma oval.

 Liderança (segmento de mercado interno)

 Liderança (por especialização)

 Liderança em Custos

 Liderança em Qualidade

 Liderança Tecnológica

 Liderança em Serviços

 Outros

12. Os proprietários da empresa participam diretamente da gestão do negócio? *

Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Não sabe responder
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APÊNDICE D - Questionário base para desenvolvimento de aplicativo para smartphones 

e tablets. 
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