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Resumo 

 

 

O ambiente cada vez mais competitivo exige contínua inovação nos modelos de 

negócios das organizações, para que possam assegurar a sua sustentabilidade. Esta inovação, 

combinada com capital intelectual e estratégia competitiva tem crescido nos últimos anos. Além 

de identificar oportunidades e ameaças observadas no ambiente externo, deve-se também 

identificar sua base interna de competências corporativas e de recursos para avaliar as 

oportunidades e ganhar vantagem competitiva. Rubricas que incluem ativos, habilidades, 

processos organizacionais, informação e conhecimentos, muitos dos quais, de ordem imaterial 

são mais relevantes no mundo moderno, uma vez que, a maior parte dos investimentos das 

organizações visam melhorar o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades. Assim, surge 

a necessidade de diagnosticar o conjunto de conhecimentos e informações encontrados nas 

organizações que, por meio da aplicação da inteligência e não do capital financeiro, agregam 

valor aos seus produtos e serviços, que constituem seu capital intelectual. Uma ferramenta para 

avaliação do capital intelectual é a metodologia InCaS. Em relação à inovação de modelo de 

negócios uma ferramenta amplamente usada é o Business Model Canvas (BMC) que permite a 

qualquer pessoa interessada criar ou modificar seu negócio pela linguagem visual e mais 

amigável. O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia que permita modelar o negócio 

com foco na proposta de valor, processos de negócio e diagnosticar o status quo do capital 

intelectual que contribui para viabilização do modelo de negócios. Para alcançar este objetivo 

foram utilizados métodos de pesquisa exploratória e bibliográficas, a fim de identificar os 

métodos e instrumentos apropriados. Foi selecionada a metodologia InCaS, que permite 

modelar o negócio, e oferece uma avaliação dos recursos intelectuais de capital que suportam 

a proposição de valor do negócio. Pelo estudo do InCaS identificou-se que seria interessante 

combiná-lo com uma ferramenta para modelagem de negócios. Deste modo, foi escolhido o 

BMC, como uma ferramenta específica para tal, que foi integrado ao InCaS com sucesso, 

utilizando o BMC de modo que ele gere resultados que são compatíveis com as necessidades 

de dados do InCaS para seu diagnóstico de capital intelectual. A metodologia foi aplicada na 

unidade operacional do SENAI Rondonópolis, confirmando que é possível fazer sua integração 

 

Palavras-chave: capital intelectual, modelo de negócios, InCaS, Business Model Canvas 
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Abstract 

 

The increasingly competitive environment requires continuous innovation in the 

organizations' business models so that they can ensure their sustainability. This innovation, 

combined with intellectual capital and competitive strategy has grown in recent years. In 

addition to identifying opportunities and threats observed in the external environment, one 

should also identify their internal base of corporate skills and resources to assess the 

opportunities and gain competitive advantage. Features that include assets, skills, 

organizational processes, information and knowledge, many of which, of intangible order are 

the most relevant in the modern world, since most of the organizations investments are aimed 

at improving the knowledge and skills development. Thus emerges the need to diagnose the 

body of knowledge and information found in organizations, which by the application of 

intelligence and not the financial capital, add value to their products and services, which 

constitute its intellectual capital. A tool for evaluation of intellectual capital is the Incas 

methodology. Regarding the business model innovation, a widely used tool is the Business 

Model Canvas (BMC), which allows any interested person to create or modify his business by 

using a visual and friendlier language. The objective of this work is to propose a methodology 

to model the business focusing on value proposition, business processes, and diagnose of the 

status quo of the intellectual capital that contributes to the viability of the business model. To 

accomplish this objective, there were used exploratory and bibliographic research methods, in 

order to identify the appropriate methods and tools, which could be integrated for achieving the 

proposed objective. It was selected the INCAS methodology, which allows to model the 

business, and offers an evaluation of the capital intellectual resources that support the business 

value proposition. By studying the InCAS was identified that would be interesting to combine 

it with a tool for modeling businesses. Thus, it was chosen the BMC, as a specific tool for this, 

which was integrated in the INCAS framework successfully, utilizing the BMC so that it 

generates results that are compatible with the INCAS data needs for its diagnosis of intellectual 

capital. The methodology was applied to the operating unit of the SENAI Rondonópolis and 

was confirmed that it is possible to make their integration. 

 

Keywords: intellectual capital, business model, Incas, Business Model Canvas 
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações estão imersas em um ambiente de crescente competitividade, o que 

exige contínua inovação nos seus modelos de negócios para garantir sua sustentabilidade 

corporativa. 

Neste sentido, capital intelectual, estratégia competitiva e inovação em modelo de 

negócios são áreas que vêm crescendo nos últimos anos. 

A literatura indica que o crescente interesse em avaliar o capital intelectual das 

organizações é motivado, dentre outros, pela necessidade de formular e apoiar a execução das 

estratégias (PEROBA, 2013). As organizações têm percebido que, ao formular estratégias, não 

basta apenas identificar oportunidades e ameaças observadas no ambiente externo, mas também 

deve-se identificar sua base interna de competências corporativas e de recursos para avaliar as 

oportunidades e obter vantagem competitiva. Recursos que, na ótica de Barney (1991), incluem 

os ativos, competências, processos organizacionais, informação e conhecimentos controlados 

pela organização e que a habilitam a conceber e implementar estratégias que aprimorem sua 

eficácia e eficiência. Segundo Barney (2001), na visão baseada em recursos, a organização 

dever identificar seus recursos VRIO (valiosos, raros, inimitáveis e organizáveis) para obter 

vantagem ou diferencial competitivo.  

No mundo moderno, os recursos mais relevantes para organização são de natureza 

intangível (tecnologias de informação, recursos humanos, etc.), portanto, a obtenção de 

vantagem competitiva é dependente destes. Argumento este sustentado pelo fato da maior parte 

dos investimentos das organizações ser direcionada para melhoria do conhecimento e 

desenvolvimento de competências (BARNEY, 1991; EDVINSSON, 1997). 

Neste contexto,  emerge a necessidade de avaliar o capital intelectual que, segundo 

Stewart (1997) corresponde ao conjunto de conhecimentos e informações encontrados nas 

organizações que, pela aplicação da inteligência e não do capital monetário, agrega valor aos 

seus produtos e serviços. Ganhando assim, importância estratégica (MARR; GRAY; NEELY, 

2003) 

Reforçando a importância da avaliação de capital intelectual, Lerro, Linzalone e 

Schiuma (2014) argumentam que não só a avaliação, mas também o gerenciamento deste capital 

tem papel fundamental no suporte à melhoria de performance organizacional e dinâmicas de 

criação de valor uma vez que, esta melhoria acontece pelo desenvolvimento de competências 

organizacionais que estão enraizadas nos ativos de conhecimento, constituindo seu o capital 

intelectual. 
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O Intellectual Capital Statement- Made in Europe – (InCaS), é uma ferramenta de 

gestão estratégica para avaliação e desenvolvimento do capital intelectual (CI) de uma 

organização e mostra como este capital está ligado às metas corporativas, processos de negócio 

e seu sucesso, por meio de indicadores. Preconiza que, utilizando o InCaS, por meio de 

workshops, uma equipe multidisciplinar da organização, à luz da missão, visão e objetivos 

estratégicos, seja capaz de identificar seu modelo de negócios, definir os processos necessários 

e identificar os fatores de capital intelectual sob três dimensões (capital humano – CH, capital 

estrutural – CE e capital relacional – CR). Estes fatores são avaliados individualmente sob os 

aspectos quantidade, qualidade e sistemática (QQS) gerando um gráfico que permite dar suporte 

à alta direção na definição de ações prioritárias e que gerarão mais impacto para o alcance dos 

objetivos estratégicos. Assim, a ferramenta InCaS é implementada por meio de um processo, o 

qual ocorre em 5 passos com metodologia definida para cada um deles, tratados no capítulo 2 

(EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

Esta ferramenta é atualmente adotada pelo Departamento Nacional do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI) na implementação dos Institutos SENAI de Tecnologia e 

Institutos SENAI de Inovação por ser uma ferramenta que permite alinhamento entre estratégias 

e recursos necessários para sua implementação. 

Apesar do InCaS apresentar um processo definido, no que tange a modelagem de 

negócios, esta ferramenta orienta que seja respondido à uma espécie de questionário e com base 

nas informações coletadas, gera-se o modelo de negócios da organização. No entanto, a 

informação gerada por este processo não fornece a visualização integrada de todos os elementos 

chave que compõem um modelo de negócios, o que gera dúvidas quanto à sua aplicação. Deste 

modo, no processo preconizado pelo InCaS, abre-se um espaço para inserção de uma 

metodologia própria para a identificação do modelo de negócios de uma organização, optando-

se pela utilização do conhecido Business Model Canvas (BMC). Esta oportunidade foi 

identificada por Nadai (2014) que obteve um bom resultado, no entanto, seu trabalho, propôs 

uma metodologia para determinar o índice de competitividade dos Institutos SENAI de 

tecnologia, usando o BMC para definir proposta de valor, processos de negócio e recursos de 

capital intelectual. No entanto, não foi estabelecida uma metodologia que permita ser replicada, 

por não ser seu objetivo. 

O Business Model Canvas é uma ferramenta amplamente utilizada na inovação e criação 

de novos modelos de negócios. Sua proposta é uma estrutura conceitual apresentada de forma 

visual, permitindo que qualquer pessoa interessada possa gerar novos modelos de negócios ou 

modificações do existente. Outra vantagem do BMC é que traz consigo uma linguagem comum 
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e relativamente simples, o que possibilita aos usuários a troca de experiência e ideias com outras 

pessoas envolvidas no mesmo processo (OROFINO, 2011). Desta maneira, torna-se mais 

amigável a identificação dos elementos chave de um negócio como a proposta de valor, recursos 

necessários, atividades chave (processos), clientes, canais de comunicação e relacionamento, 

parcerias, estrutura de custos e receita, evidenciando lógica de criação, entrega e captura de 

valor por parte de uma organização (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2002; OSTERWALDER, 

2004). 

Esta ferramenta é utilizada pelo Departamento Nacional do SENAI com o propósito de 

modelar o negócio das redes temáticas, é também adotada como requisito para submissão de 

projetos ao edital SENAI-SESI de inovação tecnológica e editais do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e empresas de classe mundial. Portanto, 

observa-se a oportunidade de utilizá-la integrada com a metodologia InCaS para identificar a 

melhor forma de se criar valor para os stakeholders em alinhamento com a estratégia e com o 

capital intelectual da organização. 

1.1 Apresentação do Problema em Estudo 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso (SENAI-MT) tem duas 

linhas de negócios definidas, a educação profissional e tecnologia e inovação. Quanto à 

primeira a instituição já tem seu reconhecimento pela sociedade e pelas indústrias. Já para o 

negócio tecnologia e inovação, que desenvolve consultorias, assessorias e serviços 

laboratoriais, o reconhecimento do SENAI é tímido, no âmbito local A Unidade Estratégica de 

Tecnologia (UETEC) é responsável pelo direcionamento dado ao negócio para o alcance dos 

desafios estratégicos estabelecidos. A UETEC engloba as áreas tecnológicas de gestão, 

alimentos e bebidas, meio-ambiente, produção e manutenção, energias renováveis e inovação. 

Possui um coordenador geral e um coordenador para cada área tecnológica que são responsáveis 

por acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos consultores técnicos de cada área. Estes 

últimos alocados em 5 unidades operacionais no estado de Mato Grosso, por meio dos núcleos 

de soluções de tecnologia e inovação (STI). São elas, as unidades denominadas Cuiabá, Escola 

da Construção, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. As demais, Cáceres, Juína e Barra do 

Garças não possuem núcleo de soluções em tecnologia e inovação e são atendidas pelos 

profissionais das unidades que os possuem. 
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 O painel estratégico do SENAI-MT contempla, como atribuição do SENAI-MT, três 

direcionadores estratégicos: educação, tecnologia e inovação e desempenho do sistema. Os dois 

primeiros relacionados diretamente às linhas de negócios e o último com a visão interna. 

Para o direcionador tecnologia e inovação estão os objetivos: 

• Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a 

competitividade da indústria; 

• Prover soluções de tecnologia e inovação adequadas às demandas e desafios da 

indústria de forma sustentável e; 

• Desenvolver a atuação em redes que possibilite a ampliação da oferta de 

serviços. 

Para cada um destes objetivos estão definidos os grandes desafios e suas respectivas 

iniciativas para alcançá-los. As unidades operacionais são responsáveis pelo alcance dos 

objetivos traçados pela UETEC necessitando desenvolver suas iniciativas para comercializar, 

desenvolver novos serviços e executar serviços de assessoria e consultoria. 

Neste contexto é relevante que a unidade operacional modele seu negócio e identifique 

os recursos necessários para executá-lo e alcançar os objetivos propostos pela UETEC. 

Considerando-se que 1) o Business Model Canvas é uma ferramenta própria para inovar 

e criar novos modelo de negócios; 2) a necessidade de diagnosticar o capital intelectual como 

forma de contribuir para execução das estratégias do SENAI-MT; 3) que o Departamento 

Nacional adota o Intelectual Capital Statement – Made in Europe - InCaS - com este objetivo 

e 4) que a literatura carece de uma metodologia que integre as ferramentas de forma clara e 

reprodutível, este trabalho propõe uma metodologia que integre as ferramentas Business Model 

Canvas e InCaS. 

1.2 Pergunta de Pesquisa 

É possível integrar a ferramenta Business Model Canvas (BMC) ao Intellectual Capital 

Statement – InCaS? 

1.3 Objetivos do Trabalho 

O objetivo principal deste trabalho é o de propor uma metodologia que permita modelar 

o negócio com foco na proposta de valor, processos de negócio e diagnosticar o status quo do 

capital intelectual que contribui para viabilização do modelo de negócios. 
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Para a consecução desse objetivo foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

• Realizar um levantamento bibliográfico, considerando os principais conceitos, 

modelos e ferramentas sobre modelo de negócios e capital intelectual; 

• Propor a integração metodológica entre o Business Model Canvas e a 

metodologia InCaS para diagnosticar o capital intelectual necessário para apoiar 

o modelo de negócios;  

• Aplicar a metodologia proposta na unidade do SENAI Rondonópolis e avaliar a 

integração metodológica proposta, à luz dos resultados obtidos e na análise do 

processo de aplicação do InCaS. 

1.4 Delimitação do trabalho 

Para a elaboração deste trabalho foram estabelecidas as seguintes delimitações: 

• Na aplicação do InCaS, exclue-se o estabelecimento de indicadores para a gestão 

do capital intelectual bem como a elaboração de uma declaração deste capital. 

• No que diz respeito ao modelo de negócios, excluem-se sua implementação e 

gerenciamento. 

Ambas delimitações são justificadas por se acreditar que são ações futuras dos gestores, 

decorrentes dos resultados obtidos pela aplicação da metodologia proposta. 

1.5 Proposta metodológica 

De acordo com Silva e Menezes (2005) as pesquisas podem ser classificadas segundo 

sua natureza, forma de abordagem do problema, seus objetivos e procedimentos técnicos. 

Assim, este trabalho, quanto a natureza, é uma pesquisa aplicada já que objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática com foco na solução de um problema. 

No que tange à abordagem do problema é uma pesquisa qualitativa, pois seus dados 

tendem a serem analisados de forma intuitiva, sem requererem uso de métodos e técnicas 

estatísticas. 

Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que busca 

proporcionar maior familiaridade com o problema envolvendo levantamento bibliográfico e 

workshops. 

Quanto aos procedimentos técnicos é uma pesquisa bibliográfica pois recorreu-se a 

livros, artigos, periódicos, teses, vídeos e informações disponíveis na internet para seu 
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desenvolvimento e também uma pesquisa participante pois os membros da situação investigada 

interagem com o pesquisador. 

1.6 Contribuições desta dissertação 

A contribuição deste trabalho está no fato de estabelecer uma metodologia que permita 

às organizações identificarem sua proposta de valor, os processos do negócio para sua criação, 

captura e entrega ao cliente bem como o definir o status quo de seu capital intelectual pela 

integração de duas ferramentas de uso crescente. 

1.7 Estrutura da Dissertação 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro a presente 

introdução, que apresenta uma contextualização dos assuntos abordados, o problema em estudo 

e os objetivos geral e específicos, além da metodologia proposta. 

O capítulo 2 tem por objetivo apresentar a fundamentação teórica dos principais 

conceitos sobre modelo de negócios e capital intelectual que alicerçam os objetivos deste 

trabalho. Este capítulo foi divido em duas seções, a primeira trata de conceitos de modelo de 

negócios e a segunda e a segunda de conceitos relacionados a capital intelectual.  

O capítulo 3 apresenta a metodologia proposta para integração do BMC e o InCaS, 

principal entrega deste trabalho. Além da proposta de integração, o capítulo apresenta seu 

detalhamento, o que permite sua reprodutibilidade. 

O capítulo 4 apresenta a aplicação da metodologia proposta na unidade operacional do 

SENAI Rondonópolis, são discutidos os resultados à luz dos objetivos propostos e ao 

referencial teórico. 

Por fim, o capítulo 5 trata das considerações finais, evidenciando o alcance dos objetivos 

deste trabalho. Também são apresentadas as sugestões de trabalhos futuros. 

  



   21 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica na qual se baseia esta dissertação. Na 

primeira parte do capítulo aborda-se o conceito de modelo de negócios, suas características e 

representações gráficas. Na segunda parte são apresentados conceitos acerca de capital 

intelectual e na terceira parte são analisadas as metodologias de avaliação que servem como 

base para a gestão estratégica baseada no capital intelectual. 

2.1 Modelo de negócios 

A primeira parte deste capítulo apresenta uma revisão da literatura acerca dos principais 

conceitos de modelo de negócios, tratando de suas definições e evolução ao longo do tempo. 

Definir modelo de negócios não é uma tarefa trivial, visto que na literatura não há 

consenso sobre este termo. Após uma reflexão sobre a semântica do termo modelo de negócio, 

Gordijn, Osterwalder e Pigneur (2005) definem modelo como sendo uma representação 

simplificada de uma entidade ou sistema físico real, enquanto o termo negócio pode ser descrita 

como a atividade de fornecer e adquirir bens e serviços, envolvendo aspectos industriais, 

comerciais e financeiros. Desta forma, modelo de negócios pode ser definido, segundo os 

autores, como a representação objetiva e direta de como a organização compra e vende produtos 

e ou serviços obtendo recursos financeiros. 

Ao longo desta seção serão abordados os principais modelos de negócios disponíveis na 

literatura. 

Modelos de negócios são parte integrante do comportamento econômico e de 

negociação desde os tempos pré-clássicos (TEECE, 2010). No entanto, o conceito de modelo 

de negócio torna-se predominante em meados de 1990, graças à emergência da economia do 

conhecimento, internet, comércio eletrônico, terceirização de atividades comerciais e mudança 

de como a indústria obtém receita e vem ganhando força desde então (ZOTT; AMIT; MASSA, 

2011). 

Em seu estudo sobre o tema modelo de negócio Zott, Amit e Massa (2011) revisaram 

mais de 103 publicações surpreenderam-se com fato de que o assunto é, frequentemente, 

estudado sem uma definição explícita, pois perceberam que mais de um terço das publicações 

não define o conceito como um todo, dando-o por subentendido, Menos da metade define 

explicitamente ou conceitua modelo de negócio ao elencar seus principais componentes e as 

publicações restantes referenciam outros autores e ainda relatam que as definições existentes, 
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de certa forma, se sobrepõem, gerando o que chamam de multiplicidade de interpretações 

possíveis. 

Com objetivo similar, George e Bock (2011) revisaram a literatura e identificaram que, 

apesar da confusão de conceitos, a teoria de modelo de negócios emerge de temas 

organizacionais estabelecidos, como escolha estratégica e acumulação de recursos e inovação. 

Ainda, segundo os autores, o modelo de negócios reflete e é descrito por (1) o desenho 

organizacional, (2) a visão baseada em recursos (VBR) da empresa, (3) narrativa transformação 

de conhecimento tácito em explícito, (4) a natureza da inovação, (5) a natureza de oportunidade, 

e (6) as estruturas transacionais. A maior parte da literatura acadêmica tem relacionado modelo 

de negócios com o conceito de estratégia e relações de valor. Enquanto outros definem o 

conceito como um fenômeno por si só e se preocupam apenas em descrever sua 

natureza.(GORDIJN; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2005; KLANG; WALLNÖFER; 

HACKLIN, 2014). 

No Quadro 1 são apresentadas definições representativas de cada ótica identificada por 

George e Bock (2011). 

Quadro 1 - Definições de modelo de negócio segundo o tema de abordagem 

Tema 
Publicações de 
amostra 

Resumo 
continua 

Definição representativa 

Desenho 
organizacional 

Slywotzky, 
1999; Timmers, 
1998 

Agente condutor ou 
configuração emergente 
de características da 
empresa 
 

"Um modelo de negócios é uma arquitetura para 
produtos, serviços e fluxos de informação, 
incluindo uma descrição dos vários atores de 
negócios e seus papéis" (Timmers, 1998, p. 4). 

RBV 
(Visão 
baseada em 
Recursos) 

Mangematin et 
al., 2003; 
Winter & 
Szulanski, 2001 

Estrutura organizacional 
determinante e 
comprometida com o 
estoque de ativos ou 
atividade principal 
empresa. 

Cada modelo de negócio tem sua própria lógica 
de desenvolvimento que é coerente com as 
relações de recursos para o cliente e fornecedores 
necessários, um conjunto de competências dentro 
da empresa, um modo de financiar seus negócios, 
e uma certa estrutura de participação 
"(Mangematin et al., 2003, p. 624) 

Narrativa Magretta, 2002 

Subjetiva, descritiva, 
história emergente ou a 
lógica de fatores 
essenciais dos 
resultados 
organizacionais. 

"[Os modelos de negócios] são, no fundo, 
histórias - histórias que explicam como as 
empresas trabalham" (Magretta, 2002, p. 87). 

Inovação 
Chesbrough & 
Rosenbloom, 
2002 

Configuração 
processual ligada à 
evolução ou aplicação 
de tecnologia da 
empresa 

"O modelo de negócios prevê uma estrutura 
coerente que tenha características tecnológicas e 
potencialidades como insumos e converte-los 
através de clientes e mercados em saídas 
econômicas" (Chesbrough & Rosenbloom, 2002, 
p. 532). 

Transacional 

Amit & Zott, 
2001; Zott & 
Amit, 2007, 
2008 

Configuração de 
abrangência dos limites 
das transações 

"Um modelo de negócio descreve o conteúdo, 
estrutura e governação das operações concebidos 
de modo a criar valor através da exploração de 
oportunidades de negócios" (Amit e Zott, 2001, 
p. 493). 
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Tema 
Publicações de 
amostra 

Resumo 
continuação 

Definição representativa 

Oportunidade 
Afuah, 2003; 
Downing, 2005; 
Markides, 2008 

Representação e 
implementação 
vinculados a um cenário 
de oportunidade 

"[O modelo de negócios] é um conjunto de 
expectativas sobre como o negócio será bem-
sucedido em seu ambiente" (Downing, 2005, p. 
186). 

Fonte: George e Bock (2011) 

Osterwalder (2004) define modelo de negócios como uma ferramenta conceitual que 

contém um conjunto de elementos e suas relações que permite expressar a lógica de negócios 

de uma empresa específica. É uma descrição do valor que uma empresa oferece a um ou vários 

segmentos de clientes e da arquitetura da empresa e sua rede de parceiros para a criação, 

marketing e distribuição deste valor e capital de relacionamento, para gerar fluxos de receitas 

lucrativas e sustentáveis. Pelo exposto, conclui-se que esta definição de modelo de negócios 

congrega os seis temas identificados no Quadro 1. 

Alguns autores contribuem com definições mais recentes como Casadesus-Masanell e 

Ricart (2010) em cuja percepção, o termo modelo de negócios define qual a lógica de uma 

organização, como funciona e como cria valor para seus stakeholders. Alinhado com este 

conceito, Teece (2010) defende que um modelo de negócios articula a lógica e fornece dados e 

outras evidência que demonstram como uma empresa cria e entrega valor aos clientes. 

Para agregar ao conjunto mais recente, Vliet (2014) define modelo de negócios como 

uma forma sistemática e estruturada de compreender os fatores relacionados que são relevantes 

para o desenvolvimento, implantação e exploração do valor de uma nova ofertas de serviços ou 

produtos. Para Osterwalder e Pigneur (2011, p. 14) um modelo de negócios “descreve a lógica 

de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização.” Esta definição é adotada 

nesta dissertação por considerar-se que pode ser aplicada a qualquer ótica desejada. 

Na próxima seção se apresentam os componentes de modelo de negócios. 

2.1.1 Componentes de um modelo de negócios 

Um modelo de negócios é composto por diversos elementos estratégicos como produtos, 

clientes, tecnologias, recursos, mercado, etc. Segundo Baden-Fuller e Morgan (2010), não 

apenas os componentes, mas também a forma como são organizados e integrados dentro da 

organização com objetivo de atingir um resultado esperado, são importantes para descrever sua 

lógica. 

Na literatura não existe um conjunto único de componentes do modelo de negócio ou 

um padrão que possa ser adotado (OROFINO, 2011). A autora pesquisou os principais autores 
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sobre o tema e elaborou o Quadro 2 com os componentes de um modelo de negócio em ordem 

cronológica, com o objetivo de identificar a evolução do conceito de modelo de negócios. 

Quadro 2 - Componentes de modelo de negócios 

AUTORES 
continua 

COMPONENTES 

Amit e Zott (2001) 
Identificam três elementos: conteúdo das operações; estrutura das 
operações e governança das transações 

Chesbrough e Rosenbloom 
(2002) 

Identificam sete elementos: proposição de valor; segmento de mercado, 
cadeia de valor, estrutura de custo, lucro potencial, rede de valor e 
estratégia competitiva 

Dubosson-Torbay et al. (2002) 
Identificam quatro componentes: inovação de produto; relacionamento 
com clientes; gestão de infraestrutura e gestão financeira 

Hedman e Kalling (2002) 
Identificam sete elementos: clientes, concorrentes, oferta, atividades 
organizacionais, recursos, fator de produção de insumos e fornecedores 

Osterwalder e Pigneur (2003); 
Osterwalder 
(2004) 

Identificam quatro elementos básicos: inovação do produto; 
relacionamento com o cliente; gerenciamento da infraestrutura; e 
aspectos financeiros 

Rappa (2004) 
Identificam três elementos: criação de valor, posicionamento entre os 
parceiros na cadeia de valor, e o tipo de acordo que a empresa mantém 
com os clientes para gerar receita 

Yip (2004) 

Identifica nove elementos: proposição de valor, natureza dos inputs; 
processo de transformação dos inputs; natureza dos outputs; 
relacionamentos: vertical; horizontal e geográfico; clientes e 
organização 

Lehmann-Ortega; Schoettl 
(2005) 

Identificam três elementos: proposição de valor, arquitetura de valor e 
modelo de receita. 

Morris et al. (2005) 
Identificam seis componentes: oferta; mercado; capacidade interna da 
organização; estratégia competitiva; fatores econômicos; fatores 
pessoais e de investidores 

Shafer et al. (2005) 
Identifica quatro componentes: escolhas estratégicas, criação de valor, 
captura de valor e rede de valor 

Tikkanen et al. (2005) 
Identificam o elemento: rede de relacionamentos da empresa e seus 
processos: operacional, financeiro e administrativo. 

Voelpel et al. (2005) 
Identificam três elementos: nova proposição de valor do cliente (s); 
configuração de rede de valor para que a criação de valor, e, retornos 
sustentáveis que garantam a satisfação das partes interessadas‖ (p.40) 

Chesbrough (2007) 
Identifica seis elementos: proposição de valor, segmento de mercado, 
cadeia de valor, estrutura de custos e receitas, network e estratégia 
competitiva 

Casadesus-Masanell e Ricart 
(2007) 

Identificam três elementos: políticas, ativos e governança 

Aziz et al. (2008) 
Identificam quatro elementos: stakeholders, competências, criação de 
valor e captação de valor 

Plé et al. (2008) 
Consideram três conjuntos básicos de elementos: Recursos e 
competências; ofertas; e atividades. 
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AUTORES 
continuação 

COMPONENTES 

McGrath (2009) 

Identifica dois componentes: (a) unidade básica da 
empresa que se refere ao que os clientes estão 
dispostos a pagar; (b) processo operacional ou 
vantagens que diz respeito às atividades adotadas para 
vender "unidades básicas" do negócio 

Casadesus-Masanell e Ricart (2010) 

Identificam dois conjuntos de elementos: ― (a) as 
escolhas concretas feitas pela administração sobre 
como a organização deve funcionar, e (b) as 
consequências dessas escolhas. p. 198 

Kujala et al. (2010) 

Identificam seis elementos: cliente, proposta de valor 
para o cliente, estratégia competitiva, posição na rede 
de valor, organização dos fornecedores internos e seus 
recursos-chave; a lógica da geração de receitas 

Teece (2010) 
Identifica seis elementos: clientes, tecnologia, 
mercado, receita, rede de valor e captura de valor 

Wikström et al. (2010) 
Identificam cinco conjuntos de elementos: valor e 
flexibilidade; organização; inovação e crescimento; 
competência; relacionamento e rede de colaboração 

Fonte: Orofino (2011) 

Não será tratado neste trabalho sobre a importância de um ou outro componente, 

podendo ser utilizado como referência em trabalhos futuros. No entanto, o Quadro 2 elucida o 

caminho seguido por Osterwalder (2004) que, a partir de uma análise da literatura e 

convergência encontrada entre os autores de sua pesquisa, identifica quatro principais áreas que 

constituem as questões essenciais do modelo de negócios de uma empresa. São elas: 

• Produto: qual é o negócio da empresa, os produtos e proposta de valor oferecidos ao

mercado;

• Interface com o cliente: quem são seus clientes-alvo, como é realizada a entrega dos

produtos e/ou serviços e como é construído o relacionamento com eles;

• Gestão da Infraestrutura: como a empresa desenvolve com eficiência questões relativas

à infraestrutura e logística, com quem e também com que rede de relacionamento;

• Aspectos financeiros: qual é o modelo de receita e qual é sua estrutura de custo,

fornecendo uma visão a respeito da sustentabilidade do modelo de negócio.

Considerando que estas quatro áreas não são suficientes para descrever um modelo de 

negócios, Osterwalder (2004) faz uma expansão destas quatro em nove blocos inter-

relacionados para construção de um modelo de negócios. Estes blocos são também chamados 

de elementos de um modelo de negócios e sintetizam os elementos descritos na literatura sobre 

o assunto.
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Quadro 3 apresenta a correlação entre as quatro áreas e os nove blocos, além de uma 

breve descrição destes. 

Quadro 3 - Os nove blocos de construção de um modelo de negócios 

Área 
Bloco de construção do 
modelo de negócio 

Descrição 

Produto Proposição de Valor 
Uma visão global do conjunto de produtos/serviços de uma 
organização que tenha valor para o cliente. 

Interface com o 
cliente 

Cliente-Alvo 
Segmento de clientes para qual a organização oferece 
valor. 

Canais de distribuição 
Meios adotados pela organização para manter contato com 
o cliente.

Relacionamento 
Descrição do tipo de relacionamento estabelecido entre a 
organização e o consumidor. 

Gestão da 
infraestrutura 

Configuração de Valor 
Descreve a organização das atividades e recursos 
necessários para criar valor para o cliente. 

Competência 
A competência é a habilidade de executar um padrão 
repetitivo de ações que é necessário, a fim de criar valor 
para o cliente. 

Parceria 
Iniciativa de caráter voluntário de cooperação entre duas 
ou mais empresas, a fim de criar valor para o cliente. 

Aspectos 
Financeiros 

Estrutura de custo 
Representação monetária de todos os meios empregados no 
modelo de negócio. 

Modelo de Receita 
Descreve como a organização faz dinheiro por meio de 
uma variedade de fluxos de receita. 

Fonte: adaptado de Osterwalder (2004) 

A expansão das quatro áreas em nove blocos contribui de forma significativa para o 

entendimento dos aspectos necessários para construção de um modelo de negócio. Não 

obstante, percebe-se que a simples expansão, mesmo acompanhada das descrições, não é 

suficiente para construir uma lógica que descreva o modelo de negócio adotado, sendo 

necessária representação que permita a integração entre estes blocos. Como tratado na próxima 

seção. 

2.1.2 Representações de modelo de negócios 

Com objetivo de melhor comunicar as informações e facilitar a visão de seus modelos 

e a interação entre seus componentes, vários autores desenvolveram representações gráficas ou 

frameworks (OROFINO, 2011). Para Zott e Amit (2010) um framework provê percepções ao 

grupo que realiza design de modelo de negócios por fornecer conceitos e ferramentas, que 

facilitam esta tarefa gerencial fundamental. 

 Nesta dissertação não será feita distinção sobre os termos representação gráfica e 

framework, por acreditar que esta não influencia no entendimento do trabalho. 

O 
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Como já descrito nas seções anteriores, vários autores como,  Kujala et al. (2010),  Pateli 

e Giaglis (2005) e Teece (2010),  tratam do tema modelo de negócios e propõem seus modelos, 

que são baseados segundo as mais diversas óticas e fazem a representação destes por meio 

representações gráficas, apresentadas no trabalho desenvolvido por Orofino (2011). 

Observando as estruturas propostas percebe-se que as representações gráficas dos modelos 

elencados pela autora, apenas elucidam acerca de como, segundo cada autor, deve ser pensado 

um modelo de negócios e como relacionar cada uma das fases e elementos. No mesmo trabalho 

é apresentada a ontologia de Osterwalder (2004) conforme Figura 1, que, assim como as 

demais, tem aparência pouco atrativa dificultando a alguém interessado, implantar o modelo 

proposto. 

Figura 1 – Representação de um modelo de negócio segundo Osterwalder. 
Fonte: Orofino (2011) 

No entanto, na sua obra Business Model Generation, Osterwalder e Pigneur (2011), a 

partir da descrição da Figura 1, desenvolvem um conceito que permite pensar e descrever sobre 

o modelo de negócio, que evidencia as interligações entre os nove blocos, representando um

cenário interativo e de relacionamento que explicita as trocas entre os diferentes atores e 

ambientes. Este conceito é representado na Figura 2. 
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Figura 2 – Ambiente para geração de modelo de negócios 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011) 

Com a proposta de disponibilizar uma ferramenta que permita a qualquer pessoa 

interessada criar ou inovar seu modelo de negócio por meio de uma linguagem comum, que 

possibilite a troca de ideias e experiências com outras pessoas envolvidas no mesmo processo, 

Osterwalder e Pigneur (2010) adaptam a Figura 2 para o chamado Business Model Canvas1 

(BMC) e criam, assim, uma ferramenta que permite a descrição, análise e desenho de modelo 

de negócios, conforme demonstra a Figura 3.  

 

                                                 
1 Canvas: do inglês significa tela. No caso do business model canvas, uma tela pré-formatada com nove 

blocos. 
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Figura 3 – Business Model Canvas 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011) 

Como descrito, o Business Model Canvas é uma ferramenta criada para facilitar a 

modelagem e motivar as pessoas a pensar de forma diferente seus negócios. Existem outras 

ferramentas contemporâneas desenvolvidas na última década. Em sua análise crítica sobre os 

pontos fortes e limitações do business model canvas, Coes (2014) destaca as ferramentas Lean 

Canvas, o fluidminds business model canvas, IBM´s component business modeling e the value 

model canvas 

Coes (2014) aponta que o Lean Canvas se trata de uma ferramenta ajustada do BMC 

que tem a adição do olhar sobre vantagem desleal para diminuir danos de concorrentes ou 

imitadores na proposta de valor. O principal objetivo do Lean Canvas é ser “acionável” e focado 

no empreendedor2. No entanto, a ferramenta não especifica os aspectos financeiros, o que 

consiste em uma desvantagem. (COES, 2014). 

O Fluidminds Business Model Canvas, assim como o BMC é baseado no conceito de 

valor, neste modelo, a exceção do bloco “receitas”, todos têm o valor como fundamento. 

Adiciona ao BMC o valor das equipes e sua interação e, ainda, acrescenta o conceito de recursos 

humanos como recursos chave. A proposta de valor deve ser explicada nas diferentes partes do 

modelo de negócio, podendo gerar uma proposta de valor mais elaborada. Em sua arquitetura 

                                                 
2 http://practicetrumpstheory.com/why-lean-canvas/ 
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o modelo de negócios se funde com o que a organização está fazendo no bloco de arquitetura 

do valor. No entanto, assim como o Lean Canvas, não especifica os aspectos financeiros 

(COES, 2014). 

De acordo com Coes (2014), a ferramenta IBM´s Component Business Modeling (CBM) 

desenvolvida pelo IBM Business Consulting services faz uma análise geral sobre o que a 

empresa está fazendo baseada em uma matriz de competências do negócio e no nível 

operacional. Seus blocos são os componentes do negócio. Os blocos incluem recursos, 

tecnologia e know-how. Ao contrário do BMC não resulta em uma arquitetura de negócio e não 

é focada em valor. Os limites dos componentes são administrativos e as interdependências entre 

os blocos não está clara (CHESBROUGH, 2010). 

Coes (2014) finaliza a apresentação das ferramentas alternativas ao BMC explicando o 

Value Model Canvas (VMC) como uma versão alternativa para melhoria do BMC por abordar 

as limitações dos propósitos estratégicos, competição e nível de abstração do BMC. Assim 

como no BMC, o valor está no centro da tela, mas tem um papel mais proeminente, fazendo jus 

ao novo nome dado Value Model Canvas. Ainda de acordo com o autor, ao alterar o nome, 

altera-se o propósito de organização ao invés de apenas gerar lucro, gerar valor, permitindo ser 

usado para empresas sem fins lucrativos.  Além disso, é adicionado o bloco valor estratégico, 

que consiste na missão e visão da organização resultando em um alinhamento entre o modelo 

de negócio e diferentes objetivos de um negócio.  A posição do bloco valor estratégico está no 

topo do modelo financeiro enfatizando a contribuição do modelo financeiro em realizar os 

valores estratégicos. Nesta ferramenta os aspectos financeiros também não estão claros. 

Pelo exposto percebe-se que há vários autores pesquisando sobre o tema modelo de 

negócios e, contemporaneamente ao Business Model Canvas, surgem adaptações no sentido de 

aprimorar a ferramenta. Contudo, estas ferramentas carecem de maior desenvolvimento para 

possibilitar sua aplicação em proporções semelhantes à do BMC. Não obstante, algumas 

melhorias na aplicação do BMC foram adotadas, um exemplo é o livro Value Proposition 

Design, de Osterwalder et al. (2014), que contribui com ferramentas complementares ao 

Business Model Generation para criação de valor nos negócios. 

2.1.3 Business Model Canvas 

A ferramenta desenvolvida por Osterwalder e Pigneur (2010, p.16)  possui nove blocos, 

conforme ilustrado na Figura 3, por meio dos quais os autores acreditam estabelecer uma 

linguagem para mostrar a lógica de como uma organização gera valor. Argumentam que o 
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“modelo de negócio é um esquema para a estratégia ser implementada através das estruturas 

organizacionais dos processos e sistemas. ” 

O BMC é visto como uma ferramenta dinâmica para criação, modificação, compreensão 

e inovação de modelagem de negócio e como uma representação visual deste, facilitando a 

comunicação e para usar um termo atual, permite contar a história por trás do negócio, 

promovendo maior envolvimento dos stakehloders e, por conseguinte, favorecendo a 

performance organizacional. 

Os blocos foram dispostos de maneira que o canvas possa ser visto em duas partes, lado 

direito e esquerdo. O lado direito pode ser interpretado como o lado da emoção, neste são 

abordadas questões relativas ao valor, relacionamento com clientes e fontes de receita. O lado 

esquerdo, trata da eficiência, é o lado da razão e neste são abordadas as questões relativas à 

atividades, recursos, parcerias e custos que são necessários para entregar a proposta de valor. 

Esta última está no centro do canvas e representa a razão pela qual cada lado se desenvolve 

(NADAI, 2014; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

A seguir serão descritos os nove componentes do business model canvas e 

correlacionados com os objetivos desta dissertação. 

Bloco 1 – Segmentos de Clientes 

Este bloco define os diferentes grupos de clientes, que podem ser pessoas, organizações 

ou mercados que a empresa visa alcançar com a sua proposta de valor. O modelo de negócios 

pode identificar um ou vários segmentos de clientes independente do porte. No entanto, para 

melhor satisfaze-los, estes segmentos devem ser agrupados em segmentos distintos, pelas 

necessidades, comportamentos e outros atributos comuns. A organização deve conscientemente 

decidir qual (is) segmento (s) servir ou ignorar e a partir desta decisão o seu modelo de negócio 

pode ser melhor projetado baseado na compreensão de suas necessidades. 

Os segmentos de clientes podem ser diferentes caso exijam e justifiquem, necessidades, 

canais de relacionamento diferentes e ainda, estejam dispostos a pagar por aspectos diferentes 

gerando, consequentemente, lucratividades diferentes. 

Os autores apontam como exemplos de segmentos de clientes, o mercado de massa que 

é um segmento para o qual o modelo de negócio não faz distinção entre os diversos segmentos 

e para estes a proposta de valor, canais de distribuição e relacionamento com os clientes são 

concentrados em um grupo uniforme com necessidades e problemas similares. Já para nichos 

de mercado, o modelo de negócio atende a um segmento de clientes específico e especializado 

e a proposta de valor, canais e relacionamento devem ser adequados à esta especificidade. 



   32 

 

Alguns modelos de negócios distinguem seus clientes por necessidades e problemas sutilmente 

diferentes e estes podem ser clientes segmentados. Ainda, existem modelos de negócios que 

atendem a plataformas multilaterais, ou seja, atendem dois ou mais segmentos de clientes 

interdependentes. Por fim, uma organização pode ter um modelo de negócios diversificado no 

qual atende segmentos de clientes com necessidades e problemas completamente diferentes 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Para a identificação dos clientes os autores sugerem que os envolvidos se questionem 

para quem a organização está criando valor e quais seus consumidores mais importantes. 

Bloco 2 – Proposta de Valor 

A componente proposta de valor é o bloco central do canvas e descreve o pacote de 

produtos e serviços que criam valor para o (s) segmento (s) de clientes identificados 

transformando-se no motivo pelo qual os clientes escolhem uma organização ou outra. 

Em sua publicação recente, Osterwalder et al. (2014) definem proposta de valor como 

os benefícios que os clientes podem esperar de determinados produtos e serviços.  

Os valores podem ser, por exemplo, preço, velocidade de atendimento e redução de 

custo quando quantitativos e ainda, podem ser qualitativos como design de um produto, 

experiência do cliente (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

A proposta de valor pode incluir, mas não limitar-se a, novidade, redução de custo, 

melhoria de desempenho, personalização, design, status, preço, redução de risco, 

acessibilidade, usabilidade ou simplesmente fazer o que deve ser feito (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011). 

O mapa de empatia, mostrado na Figura 4, é proposto como uma ferramenta para 

analisar os clientes e desenvolver modelo de negócios com base no seu perfil. Assim permite 

uma melhor compreensão daquilo pelo qual o cliente está realmente disposto a pagar. 
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Figura 4 – Mapa de empatia 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011) 

 

Os autores explicam que o início de sua elaboração deve ser um feito por meio de 

brainstorm para avaliar os possíveis segmentos de clientes e então desenvolver um mapa de 

empatia para cada. Ressaltam ser conveniente nomear e atribuir algumas caraterísticas 

demográficas e então responder as perguntas do mapa usando técnicas visuais ou simplesmente 

pelo uso de adesivos colantes (post-its®).  

“O objetivo é criar um ponto de vista do cliente para 
questionar continuamente suas suposições sobre o 
Modelo de Negócios. O perfil do cliente permite dar 
respostas melhores para as questões como: Esta Proposta 
de Valor resolve problemas reais? Ele estaria realmente 
disposto a pagar por isso? Como ele gostaria de ser 
atendido? ”(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011) 

Outra ferramenta objetiva, que auxilia na formulação da proposta de valor, é o canvas 

da proposta de valor apresentado por Osterwalder et al. (2014), representando na Figura 5. 
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Figura 5 – Canvas da proposta de valor 

Fonte: Osterwalder et al. (2014). 

 O canvas de proposta de valor apresenta dois lados, o círculo representa o perfil do 

cliente, permitindo esclarecer a compreensão do cliente. O quadrado representa o mapa de valor 

descrevendo como se pretende criar valor para o cliente.  

O perfil do cliente auxilia na descrição detalhada do segmento de cliente pela 

explicitação das respectivas tarefas, dores e ganhos. As tarefas podem ser descritas como sendo 

aquilo que os clientes estão realizando, seja no trabalho ou na vida em geral. As dores são 

resultados indesejáveis, riscos e obstáculos relativos às tarefas dos clientes e os ganhos são os 

resultados que os clientes desejam alcançar ou benefícios concretos que buscam 

(OSTERWALDER et al., 2014). 

Pela divisão da proposta de valor em produtos e serviços, analgésicos e criadores de 

ganhos, o mapa de valor permite a descrição da proposta mais estruturada e detalhada. No 

espaço produtos e serviços são listados aqueles que estão em torno da proposta de valor, os 

analgésicos descrevem como os produtos e serviços aliviam as dores do cliente e os criadores 

de ganho como estes produtos e serviços geram ganhos para o cliente (OSTERWALDER et al., 

2014). 

Além desta ferramenta ser mais detalhada que o mapa de empatia, ela permite verificar 

o que os autores chamam de encaixe, que ocorre quando o mapa de valor coincide com o perfil 

do cliente, ou seja, os produtos e serviços da proposta de valor geram analgésicos e criadores 

de ganho importantes para o cliente (OSTERWALDER et al., 2014). 
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Bloco 3 – Canais 

Os canais compõem a interface da empresa com os segmentos de clientes, podendo ser 

de comunicação, distribuição e venda correspondendo à forma de contato com clientes e 

desempenham um relevante papel experiência destes com o produto ou serviço. Este 

componente descreve os meios pelos quais a empresa se comunica e alcança seus clientes para 

entregar a sua proposta de valor (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Os autores ainda 

sustentam que os canais contribuem na ampliação do conhecimento dos clientes sobre os 

produtos e serviços da empresa, auxiliam os clientes na avaliação da proposta de valor, 

permitem aos clientes a aquisição de produtos e serviços específicos, fornecem suporte ao 

cliente no pós-venda e conduzem a proposta de valor até os clientes. 

Estes canais podem ser particulares como, por exemplo, um site próprio, equipe de 

consultores de venda e são diretos. Outra opção são os canais em parcerias, como uso de 

revenda ou sites de terceiros e são caracterizados como indiretos (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011). 

Independentemente do tipo de canal e sua caracterização, segundo os autores, os canais 

têm 5 fases, que podem ser cobertas total o parcialmente, as fases estão descritas na Figura 6 e 

devem ser avaliadas na construção do modelo de negócios. 

 

Figura 6 – Fases do canal 
Fonte: adaptado de Osterwalder e Pigneur (2011). 

Bloco 4 – Relacionamento com o cliente 

 A organização deve estabelecer estratégias para desenvolver o relacionamento com os 

clientes e estas devem ser claras podendo variar de pessoais a automatizadas. A escolha deve 

levar em consideração os segmentos de clientes escolhidos e ser guiados pelo processo de 

venda, conquista e retenção dos clientes e ampliação das vendas (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011). Os autores recomendam que sejam avaliados os tipos de relacionamentos 

que cada tipo de segmento de cliente espera que a organização tenha para com ele, quais os já 
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estabelecidos, os custos de cada tipo de relacionamento e sua integração com o restante do 

modelo de negócios. 

 Como já descrito, o tipo de relacionamento depende do tipo de segmento de clientes, 

mas também depende do modelo de negócio podendo coexistir em uma relação da organização 

com seu segmento de clientes. São exemplos de categorias de relacionamento, a assistência 

pessoal, assistência pessoa dedicada, self-service, serviços automatizados, comunidades e 

cocriação (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Bloco 5 – Fontes de Receita 

 Este bloco descreve o dinheiro que é gerado a partir de cada segmento de clientes, sendo 

que a organização deve questionar quais valores os clientes estão dispostos a pagar pela 

proposta de valor, quais as formas de pagamento preferidas e quanto cada fonte de receita 

contribui para o total da receita (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

As fontes de receita podem ser as mais diversas desde a venda de produtos/serviços, 

taxa de uso de um determinado serviço, taxa de assinatura, empréstimos, aluguéis e leasing, 

licenciamentos, taxas de corretagem até anúncios (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Bloco 6 – Recursos Principais 

Neste componente são descritos os recursos necessários que permitem à organização 

criar e oferecer sua proposta de valor, alcançar mercados, manter relacionamento com os 

segmentos de clientes e obter receitas, variando em função das características do modelo de 

negócio. Estes recursos podem ser da própria organização, alugados ou adquiridos de parceiros 

ou ainda podem ser desenvolvidos internamente (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Osterwalder e Pigneur (2011) recomendam que para identificar estes recursos a 

organização questione quais são requeridos pela proposta de valor, para os canais de 

distribuição, relacionamento com clientes e fontes de receita. Os autores descrevem que as 

fábricas, prédios, veículos, máquinas, sistemas, pontos de venda e redes de distribuição são 

categorizados como recursos físicos. As marcas, conhecimentos, patentes e registros, parcerias 

e banco de dados são considerados recursos intelectuais. Linhas de crédito, dinheiro, capital de 

giro são categorizados como recursos financeiros e as pessoas, são os recursos humanos, e 

ressaltam sua relevância em determinados modelo de negócios. 

Como se percebe os autores citam os recursos humanos, intelectuais e de relacionamento 

e neste sentido é plausível pensar em recursos intangíveis e, por conseguinte, capital intelectual 

nas dimensões do capital humano, estrutural e relacional. Posto que o capital humano, técnica 
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e juridicamente, não pode ser de propriedade da organização é importante identificar o capital 

estrutural, relacionado à cultura, inovação e processos bem como o capital relacional, que diz 

respeito às relações organizacionais com todos os seus stakeholders como segmentos de clientes 

e parceiros.(CHOONG, 2008). O que, no business model canvas, é feito no Bloco 7, como 

descrito a seguir. 

A conceptualização do capital intelectual e suas dimensões será apresentada na próxima 

seção. 

Bloco 7 – Atividades-chave 

As atividades-chave são consideradas aquelas sem as quais a organização não consegue 

fazer o seu negócio funcionar. Com importância similar aos recursos, elas são necessárias para 

criar, e oferecer a proposta de valor, alcançar recursos principais, manter relacionamento com 

clientes e gerar receitas (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

É possível considerar as atividades-chave, em uma visão mais ampliada, como sendo 

processos da organização, já que processo pode ser definido como uma  agregação de atividades 

e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar algum resultado 

(BRAGUINI, 2014). Projetados para criar valor para seus clientes (NOGUEIRA, 2012). 

Braguini (2014) aponta que os processos de uma organização podem ser categorizados 

em: 

• Processos de negócio: caracterizam a atuação da empresa sendo apoiados por 

outros processos internos e assim, resultando no produto ou serviço recebido por 

um cliente; 

• Processos de apoio: estes também conhecido como processos organizacionais 

ou de integração organizacional, desenvolvidos de forma centralizada na 

empresa promovendo o funcionamento coordenado dos vários subsistemas na 

organização buscando seu desempenho geral, garantindo o apoio adequado à 

execução dos processos de negócio; 

• Processos de gerenciamento: relativos às atividades realizadas pelos gerentes e 

as relações com os resultados organizacionais, incluindo ações de medição, 

acompanhamento e correção da direção da organização com objetivo de 

promover seu desempenho. 

Osterwalder e Pigneur (2011) categorizam as atividades-chave em: 
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Produção: relacionadas ao desenvolvimento, fabricação e entrega de produtos. Esta 

categoria predomina nos negócios de manufatura. Identifica-se aqui, processo de negócio. 

Resolução de problemas: atividades relacionadas com novas soluções para os problemas 

específicos de clientes. Destaca que modelos de negócios de consultorias, hospitais e outras 

organizações de prestação de serviços, em geral, são dominadas por atividades de resolução de 

problemas e que seus modelos de negócios requerem atividades como gerenciamento de 

conhecimento, identifica-se aqui, processos de gerenciamento (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2011). Pelo exposto se identificam processos de negócio e gerenciamento. 

Por último, as atividades de plataforma/rede que se relacionam com o gerenciamento 

das plataformas, fornecimento de serviços e a promoção das plataformas como, por exemplo, o 

modelo de negócio da Microsoft que exige o gerenciamento da interface entre outros 

comerciantes de software e sua plataforma de sistema operacional Windows 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Bloco 8 – Parcerias principais 

A rede de fornecedores e os parceiros que atuam no funcionamento do modelo de 

negócio são descritos neste bloco. As parcerias e alianças tem sido realizadas para otimização 

dos negócios, aquisição de recursos e redução de riscos (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Os autores citam as alianças estratégicas entre não competidores, a coopetição 3como sendo 

parcerias estratégicas entre concorrentes, as joint ventures como estratégia para desenvolver 

novos negócios e a relação comprador-fornecedor para garantir suprimentos confiáveis. 

Neste sentido existem inúmeras parcerias possíveis como aquisição de 

produtos/serviços de parceiros, terceirização de serviços específicos, uso de redes de 

conhecimento, acordos de cooperação tecnológica entre países entre outros que possam ser 

identificados de acordo com a natureza do modelo de negócio e ambiente competitivo. 

Percebe-se uma correlação entre este bloco e capital relacional, já que esta dimensão do 

capital intelectual se refere às relações da organização com todos seus stakeholders (CHOONG, 

2008). 

Bloco 9 – Estrutura de custo 

                                                 
3 Coopetição refere-se a trabalhar em conjunto com os concorrentes de forma a se beneficiar de suas 

capacidades e características diferentes nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, produção, distribuição, etc. 
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Este último bloco, porém, não menos importante, é utilizado para descrever os custos 

principais envolvidos na operacionalização de um modelo de negócio. A razão pela qual é 

apresentado como último tem sua explicação no fato de que, após serem identificadas as 

atividades-chave, os recursos principais e as parcerias, torna-se, de certa forma, simples a sua 

definição (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Estas estruturas podem ser direcionadas pelo custo ou pelo valor, na primeira opção a 

concentração reside em minimizar o custo sempre que possível pela criação de uma estrutura 

com menor custo possível com proposta de valor e baixo preço e especialmente uso de 

parcerias, terceirizações e automações. Por outro lado as direcionadas pelo valor têm 

características de proposta de valor com alto grau de personalização e modelo de negócios 

direcionados pelo valor como, por exemplo, hotéis de luxo (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2011). 

Concluída a fundamentação teórica sobre modelo de negócios é possível entrar na 

segunda parte do capítulo, a que trata dos conceitos acerca de capital intelectual que contribui 

para alcançar os objetivos deste trabalho. 

2.2 Capital intelectual 

Esta segunda seção tem por objetivo apresentar os conceitos acerca de capital intelectual 

e modelos de avaliação como base para gestão estratégica baseada no capital intelectual. 

2.2.1 Relevância 

As organizações estão imersas em um ambiente cada vez mais competitivo, 

especialmente pela rápida mudança tecnológica, o que as confronta com inúmeros desafios e 

não basta, apenas, prestar serviço ou produzir e gerir custos, fazer a gestão do conhecimento é 

estratégico para o incremento da produtividade e competitividade.(BEATTIE; SMITH, 2013; 

GOGAN et al., 2014; JAFARI; REZAEE, 2014; MATOS, 2008) 

 Lerro, Linzalone e Schiuma (2014) apontam que as dinâmicas de criação de valor são 

resultado da melhoria contínua da performance organizacional. De fato, pela melhoria de 

performance, uma organização é capaz de melhor satisfazer os objetivos, necessidades e 

expectativas de seus stakeholders. Na mesma direção, Will e Mertins (2013) afirmam que para 

obter vantagem competitiva é crucial que as organizações utilizem o conhecimento de forma 

eficiente para aprimorar seu potencial inovador. 
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Para melhorar a performance, uma organização necessita continuadamente melhorar sua 

eficácia bem como sua eficiência. Isto requer habilidades para projetar, implementar, gerenciar 

e desenvolver processos organizacionais baseados nos resultados de sua produção. E justificam 

dizendo que isto só é possível por meio de um contínuo desenvolvimento de competências 

organizacionais que estão enraizadas nos ativos de conhecimento constituindo o capital 

intelectual (CI) das organizações. Consequentemente, a avaliação e o gerenciamento do CI têm 

papel fundamental no suporte à melhoria da performance organizacional e dinâmicas de criação 

de valor (LERRO; LINZALONE; SCHIUMA, 2014). 

O conhecimento se tornou um recurso econômico mais importante que a matéria prima 

(STEWART, 1997). Nesse sentido a busca pelo conhecimento e sua valorização não são 

novidades. Novo é o fato de que o conhecimento vem sendo reconhecido como um ativo que 

deve ser gerido com a mesma atenção que os demais (MATOS, 2008). Argumento sustentado 

pela constatação que a maior parte dos investimentos das organizações é direcionada para 

melhoria do conhecimento e desenvolvimento de competências (BARNEY, 1991; 

EDVINSSON, 1997). 

Desta forma, na atual economia do conhecimento, a gestão do capital intelectual pode 

ser considerada objetivo estratégico pois, a definição e formulação de uma estratégia, que 

objetive dar suporte e conduzir à criação de valor nas empresas, deve considerar a natureza de 

seu conhecimento e seus componentes, bem como os componentes do negócio (LERRO; 

LINZALONE; SCHIUMA, 2014; SVEIBY, 1997). 

Esta consideração não é recente. De fato, Kaplan e Norton (1992) no Balanced Score 

Card (BSC), já relatam como determinante para sucesso das organizações a perspectiva 

aprendizado e conhecimento, que é proveniente das pessoas, dos sistemas e os procedimentos 

organizacionais. Esta perspectiva é fundamental para obtenção dos objetivos nas perspectivas 

financeira, processos internos, clientes e aprendizado e crescimento, a qual envolve a 

identificação das capacidades que a organização deve dispor e desenvolver para conseguir 

processos internos que criem valor para clientes e acionistas.  

Marr, Gray e Neely (2003) identificaram os motivos pelos quais as organizações 

passaram a ter interesse em avaliar o capital intelectual, são eles: 

 - Formulação da estratégia organizacional; 

 - Execução da estratégia; 

 - Auxílio na tomada de decisão; 

 - Definição das compensações aos empregados e; 

 - Comunicação com as partes interessadas externas. 
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Volná e Papula (2013) apontam ainda, que a gestão estratégica também lida com a 

gestão de recursos como pré-requisitos para resultados de desempenho e argumentam que, para 

alcançar sucesso de longo prazo, é preferível encontrar as fontes de competitividade dentro das 

organizações referenciando a teoria baseada em recursos de Barney (1991) . Nesta, o sucesso 

organizacional e sua performance estratégica depende dos recursos e competências da 

organização. E o entendimento e gerenciamento destes recursos e competências impactam na 

competitividade da organização que também é correlacionada com a maneira como esta inova 

produtos, processos/serviços, marketing etc. Na Figura 7 os autores apresentam os fatores que 

influenciam a performance de inovação de uma companhia e explicam que seus ativadores de 

inovação são criados pelos recursos de conhecimento, também chamados de capital intelectual. 

 

 

Figura 7 – Fatores que influenciam a performance de inovação organizacional. 
Fonte: Volná e Papula (2013) 

As dimensões apresentadas pelos autores da Figura 7 serão tratadas na próxima seção 

deste trabalho. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) adotou um modelo de 

avaliação de capital intelectual para estabelecer o risco de crédito de empresas e concessão de 

recursos que financiam projetos de investimento (PEROBA, 2013). 
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Pelo exposto se percebe a convergência de diversos autores sobre a importância do 

capital intelectual para as organizações tanto privadas como públicas bem como sua avaliação. 

Sullivan (2000) afirma que a publicação “mobilizing invisible assets” data de 1980, e 

foi a primeira origem do que hoje é conhecido como gestão do capital intelectual, a segunda 

vem de um trabalho coordenado por David Teece e uma série de economistas que buscavam 

uma visão diferente para a teoria da firma e a publicação de um artigo sobre a comercialização 

da tecnologia em 1986. A terceira origem, apontada pelos autores, partiu de Karl-Erik Sveiby, 

em cujo livro “The know-how Company” prove uma visão sobre a valoração das empresas com 

base nas competências e conhecimentos os empregados. 

Complementando, Will e Mertins (2013) informam que os primeiros esforços para 

mensurar intangíveis e avaliar seu potencial iniciaram na década de 60 com o foco em como o 

investimento em capital humano afeta o crescimento nacional de economias. Em seguida a 

abordagem de contabilização de recursos humanos, para qual foram desenvolvidos modelos 

que objetivavam calcular o custo, bem como o valor dos recursos humanos para melhorar a 

eficiência da gestão das organizações e só no final da década de 80 sistema de informações 

gerenciais mais abrangentes já haviam sido desenvolvidos, apesar da dominância dos 

indicadores financeiros. Ressaltam ainda que os fatores mais “soft” recuperam importância com 

o desenvolvimento Balanced Scorecard (BSC). 

Evidencia-se, desta forma, o interesse de longa data em mensurar e avaliar este fator 

relevante para a competitividade das organizações. Algumas metodologias adotadas serão 

tratadas na seção 2.3. 

Na próxima seção são apresentadas algumas definições sobre capital intelectual. 

2.2.2 Definindo capital intelectual 

Como descrito na seção anterior, o capital intelectual vem sendo objeto de grande 

interesse. Este tem resultado em pesquisas nas várias áreas de conhecimento incluindo gestão 

e, nesta, são encontradas diversas referências e definições de capital intelectual. Muitas são 

limitadas a uma atividade organizacional específica, não descrevendo o capital intelectual em 

sua abrangência. 

As várias óticas para capital intelectual incluem a visão de contabilidade, que trata de 

ativos intangíveis que, segundo a International Accounting Standards (IASB) são ativos não 

financeiros de natureza não física mas identificáveis por meio de custódia ou direitos legais. 

Sob a visão de recursos humanos o capital intelectual lida com as habilidades, conhecimentos 
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e atitudes dos funcionários ao passo que numa perspectiva de marketing está relacionado com 

a marca, satisfação do cliente, potencial de criatividade, capacidade de inovar e outros 

relacionados ao valor da marca e por fim, a tecnologia de informação correlaciona capital 

intelectual com aplicações de software e capacidade de rede (MARR; MOUSTAGHFIR, 2005; 

PAPULA; VOLNÁ, 2011). 

Ao revisar a literatura depare-se com inúmeros trabalhos que abordam definições acerca 

do termo capital intelectual, o que leva à falta de unanimidade para definição deste termo (AL-

ALI, 2003; GRACIOLI, 2005; PEROBA, 2013; VAZ et al., 2012). 

Stewart (1997) define capital intelectual como o conjunto de conhecimentos e 

informações encontrados nas organizações que, pela aplicação da inteligência e não do capital 

monetário, agrega valor aos seus produtos e serviços. 

Para Edvinsson e Sullivan (1996) é o conhecimento que pode ser convertido em valor. 

Reconhecem a amplitude da definição e complementam que abrangem invenções, ideais, 

conhecimento geral, projetos, softwares, dados de processos, patentes, marcas registradas e 

segredos de negócio. 

Roos (1997) define capital intelectual com a soma dos ativos não vistos da empresa, não 

capturado no balanço e, portanto, inclui o conhecimento tácito e que é deixado na organização 

quando seus membros se desligam desta. 

Ensslin et al. (2008) o definem, abertamente, como um aspecto sinérgico que resulta de 

elementos inter-relacionados que podem ser alavancados quando do gerenciamento de suas 

partes constituintes. 

Uma definição mais recente, assim com a anterior, define que capital intelectual são 

todos os recursos de conhecimento (materiais ou não materiais, tangíveis ou intangíveis) 

interconectados que a organização dispõe, na criação de valor necessária, para obter vantagem 

competitiva a longo prazo (JURCZAK, 2008). Com o mesmo sentido, adicionando aspectos 

identificação, uso, mensuração e gerenciamento, GOGAN et al. (2014) propõem que CI é a de 

criação de valor pelas organizações, através de seus recursos monetários, não monetários, 

físicos e não físicos, que devem ser identificados, usados, mensurados e gerenciados 

apropriadamente. 

Como é possível observar, as definições, a despeito do tempo, são, na essência, similares 

e não desabonam uma à outra e, devido a importância da gestão do capital intelectual e seus 

efeitos sobre os processos organizacionais, sofrem alterações de modo a facilitar a identificação 

e o gerenciamento de ativos intangíveis de agregação de valor. 
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Ainda, se percebe que estas definições têm intrinsecamente algumas subdivisões, 

conhecidas na literatura como dimensões, relatadas na próxima seção. 

2.2.3 Dimensões do capital intelectual 

Quando se pesquisa acerca das dimensões que compõe o capital intelectual é encontrada 

uma miríade delas, segundo a visão de cada autor de forma análoga ao que acontece com as 

definições da seção anterior. 

Apesar disto, existe um consenso atual que, três dimensões são usualmente reconhecidas 

como importantes para compor o capital intelectual sendo Capital Humano (CH), Capital 

Estrutural (CE) e Capital Relacional (CR) (ALWERT; BORNEMANN; WILL, 2007; 

CRICELLI; GRECO; GRIMALDI, 2014; FERENHOF et al., 2015; PAPULA; VOLNÁ, 2011; 

WILL; MERTINS, 2013). 

FERENHOF et al. (2015) revisaram a literatura até o ano de 2014 e identificaram as 

mesmas dimensões, com a adição da dimensão Capital Social (CS) que, nesta dissertação não 

será considerada pois, dentre toda a literatura revisada pelos autores, o CS é mencionado por 

poucas publicações, o que leva a acreditar serem necessários mais estudos que apontem sobre 

sua relevância. 

As dimensões que compõe o capital intelectual no âmbito desta dissertação estão 

expostas na Figura 8. 

 

Figura 8 – Dimensões do capital intelectual 
Fonte: adaptado de European Comission DG Research (2010). 

Cricelli, Greco e Grimaldi (2014) apresentam as três dimensões, como segue: 

• Capital Humano (CH) se refere às pessoas de uma organização e descreve suas 

habilidades e conhecimentos tácitos. 

• Capital Estrutural (CE) trata do conhecimento explícito incorporado em uma 

organização. 
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• Capital Relacional (CR) representa as relações organizacionais e troca de 

conhecimento com stakeholders externos. 

Sob a perspectiva baseada em recursos e assumindo que a organização é capaz de 

aproveitá-los de forma adequada, os componentes de CI são fontes potenciais de vantagem 

competitiva e podem incrementar a criação de valor. Os stakeholders têm papel relevante sobre 

os componentes importantes para sua organização em cada uma das dimensões pois estes 

podem ser críticos para alcançar ou superar as expectativas de stakeholders internos e externos, 

como empregados, clientes e sociedade (CRICELLI; GRECO; GRIMALDI, 2014). 

Ainda segundo os autores, alguns componentes de CI podem ter maior impacto no 

processo de criação de valor em virtude das peculiaridades de cada organização. Como 

exemplo, uma empresa de consultoria, se beneficia mais de componentes relativos a capital 

relacional ao passo que um fabricante de microchips tem foco sobre o conhecimento do capital 

humano por necessitar de pessoas com qualificações específicas. Os autores ainda apontam que 

podem ser usadas técnicas estruturadas para comparações par-a-par, de modo a fornecer suporte 

de quais componentes utilizar, como por exemplo Analytic Hierarchy Process (AHP), adotada 

por (NADAI, 2014; ZORZAL, 2014). 

Com objetivo de apresentar a diversidade de componentes que podem ser avaliados 

dentro de capital intelectual, apresenta-se o Quadro 4 com uma lista destes, agrupados segundo 

sua dimensão de capital intelectual, que pode servir de consulta para escolha de quais fatores 

de capital intelectual avaliar quando da aplicação de metodologias para sua avaliação de capital 

intelectual. 
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Quadro 4 - Componentes de Capital Intelectual de acordo com as dimensões Humano, 
Estrutural e Relacional 

Dimensão de 
Capital Intelectual 

Componentes do Capital Intelectual                                               

Capital Humano 
(CH) 

Motivação, as competências, a criatividade, a educação / formação, a competência dos 
funcionários, a demografia dos empregados, o engajamento dos funcionários, a 
informação do empregado, a lealdade do empregado, a satisfação dos funcionários, 
inteligência emocional, espírito empreendedor, experiência, flexibilidade, 
relacionamento formal, identidade do indivíduo, influência comportamental, relações 
informais, inovação, know-how, conhecimento e habilidades, aprendizagem e 
desenvolvimento, capacidade, lealdade, habilidades de gestão, trabalho gerencial,  
habilidades proativas e reativas, a satisfação, a qualificação profissional, formação da 
força de trabalho, as competências relacionadas com o trabalho de aprendizagem, 
experiência relacionada com o trabalho, o conhecimento relacionado com o trabalho, 
conhecimento tácito acumulado que se refere ao conhecimento explícito incorporado de 
fato numa organização. 

Capital Estrutural 

Equipes multidisciplinares, cultura, inteligência organizacional, capital de local, 
sistemas de informação, ativos de infraestrutura (filosofia de gestão, cultura 
organizacional, gerenciamento de processos, rotinas, atividades tácitas/informais), 
ativos de infraestrutura (equipamentos, recursos físicos), propriedade intelectual 
(marcas, patentes, segredos industriais), incremento de tecnologia, capital social, 
aprendizado organizacional, tecnologias de processos orientadas a produtos/serviços, 
relações interpessoais, pesquisa e desenvolvimento e tecnologia. 

Capital Relacional 
(CR) 

Anúncios, alianças e parcerias, coopetição, imagem da marca, valor da marca, relações 
com comunidade, credibilidade com consumidor, reputação, licenciamentos, franquias, 
canais de distribuição, relações financeiras, redes sociais, relacionamento com 
fornecedores, satisfação dos clientes, ativos de mercado. 

Fonte: adaptado de Cricelli, Greco e Grimaldi (2014). 

Com dito anteriormente, os componentes do Quadro 4 são úteis quando da definição de 

fatores críticos à luz dos processos necessários para avaliação do capital intelectual. 

Recursos intangíveis têm características complexas quanto às suas interações entre si e 

com os processos, que dependendo do contexto, são de difícil compreensão e podem impactar 

um sobre o outro e, consequentemente, no sucesso dos processos. Algumas metodologias 

oferecem ferramentas específicas para este tipo de análise, como é o caso do Intellectual Capital 

Statement - InCaS que oferece duas ferramentas. (EUROPEAN COMISSION DG 

RESEARCH, 2010).  

Esta seção apresentou a relevância do capital intelectual para as organizações, conceitos 

fundamentais sobre o termo, dimensões e componentes servindo como base teórica a 

compreensão das metodologias usadas na sua avaliação apresentadas na próxima seção. 

2.3 Metodologias para avaliação de capital intelectual 

Vários autores postularam sobre a importância de medir o capital intelectual sob a 

perspectiva estratégica e neste sentido, foram desenvolvidos modelos e metodologias que 

apresentam diferentes abordagens. (MATOS, 2013). 
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Muitas destas metodologias foram desenvolvidas por empresas, para uso interno ao 

invés de buscar uma metodologia universal, mas ainda servem como base para criação de novos 

métodos (JURCZAK, 2008). 

 Sveiby (2010) aponta que existem, pelo menos, quatro categorias diferentes de métodos 

para medir os intangíveis. 

• Scorecard Methods (SC): os vários componentes do capital intelectual ou ativos 

intangíveis são identificados e são gerados índices e indicadores reportados em 

um scorecard ou gráficos. São similares aos métodos Direct Intellectual Capital 

Methods (DIC), exceto por não retornarem valor monetário do intangível. 

Podem ou não gerar índices. 

• Direct Intellectual Capital Methods (DIC): estima o valor monetário dos ativos 

intangíveis pela identificação de seus vários componentes que, uma vez 

identificados, podem ser avaliados diretamente, tanto individualmente como por 

um coeficiente agregado. 

• Market Capitalization Methods (MCM): calculam a diferença entre o valor de 

mercado da organização e seu patrimônio líquido como valor de seu capital 

intelectual ou ativos intangíveis. 

• Return on Assets Methods (ROA): faturamento médio dividido pela média de 

ativos tangíveis da organização. O resultado é o ROA que é comparado com a 

média da indústria. A diferença é multiplicada pela sua média de ativos tangíveis 

para calcular o ganho médio anual de intangíveis. 

As categorias apresentadas convergem com a ótica de Cricelli, Greco e Grimaldi (2014) 

que apontam existirem duas vertentes para os métodos, de um lado, métodos não monetários, 

Scorecard Methods, com perspectiva estratégica de capital intelectual que tem por objetivo 

desenvolver e alavancar os ativos intangíveis para melhorar o valor da organização e de outro, 

os métodos monetários, DIC, MCM, ROA, com perspectiva contábil do capital intelectual, que 

objetiva medir o sucesso e crescimento do estoque de capital intelectual. 

Sveiby (2010) explana que as vantagens e desvantagens dos métodos variam de acordo 

com objetivo e contexto que são utilizados.  

Os métodos que retornam valor monetário como ROA e MCM são úteis em situações 

de fusão e aquisição, avaliação do mercado de ações e também para comparações entre 

organizações. São interessantes para ilustrar o valor financeiro dos ativos intangíveis e, pela 

definição de regras contáveis, são facilmente comunicáveis no meio contábil. Pela tradução a 
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termos financeiros, podem ser superficiais, sendo esta uma desvantagem. Por outro lado, os 

métodos DIC e SC criam uma imagem mais abrangente da saúde organizacional e métricas 

financeiras podem ser aplicadas a qualquer nível, isto é apontado como vantagem. Medem de 

forma mais aproximada eventos e relatórios permitindo, portanto, maior rapidez e precisão do 

que puras medidas financeiras, sendo úteis para organizações sem fins lucrativos, 

departamentos internos e organizações públicas. Dentre as desvantagens o autor aponta que os 

indicadores são contextuais e precisam ser customizados para cada empresa ou finalidade 

dificultando a comparação. No ANEXO 1 é apresentada uma lista dos métodos de acordo com 

a classificação supracitada. 

Em adição a estes e evidenciando o desenvolvimento de ferramentas que avaliem e 

reportem o capital intelectual, Abhayawansa (2014) relata a existência do International 

Integrated Reporting Framework – IIRF, desenvolvido em 2013 pelo International Integrated 

Reporting Council – IIRC. 

Nesta seção foram citados os métodos de avaliação, mensuração e divulgação do capital 

intelectual. Não serão apresentados e discutidos por se entender que não é objetivo deste 

trabalho que centra suas atenções na metodologia Intellectual Capital Statement – InCaS, 

apresentada na próxima seção. 

2.3.1 Intellectual Capital Statement – InCaS 

Em junho de 2006 teve início a metodologia InCaS como parte de um programa de 

investigação financiado pela Comissão Europeia, coordenado pela  Confederação Europeia das 

Associações de Pequenas e Médias Empresas com objetivo de fornecer às pequenas e médias 

empresas uma ferramenta de desenvolvimento do relatório de capital intelectual (ZORZAL, 

2014). A coordenação científica foi do Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und 

Konstruktionstechnik 20 em conjunto com a área de pesquisa e desenvolvimento da London 

School of Economics and Political Sciences (LSE) e com apoio de um grupo de peritos do 

Intangible Assets Consultig (IAC), Universal Networking Intellectual Capital AB (UNIC), 

University of Maribor, ARC Systems Research GmbH (ARCS), Wissenskapital 

Entwicklungsunternehmen GmbH (WEKE). Em adição, o programa teve a contribuição de 

associações empresarias de países como Franças, Alemanha, Espanha, Eslovênia e Polônia. 

O Intellectual Capital Statement – InCaS é um instrumento de gestão estratégica para 

avaliação e desenvolvimento do capital intelectual de uma organização que demonstra como o 

capital intelectual está ligado à metas corporativas, processo de negócio para o sucesso da 
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organização por meio de indicadores destes elementos (EUROPEAN COMISSION DG 

RESEARCH, 2010). 

O InCaS introduz um modelo estrutural e processual para uma declaração de capital 

intelectual (MERTINS; WILL, 2006). 

No contexto da metodologia InCaS, a organização está inserida em um ambiente de 

negócios e regularmente a visão dos proprietários ou fundadores é norteadora da maioria das 

decisões e posicionamentos estratégicos. Dependendo da estratégia de negócios, as decisões 

gerenciais conduzem a medidas operacionais que servem para melhorar os processos do 

negócio e a utilização do capital intelectual nestes (EUROPEAN COMISSION DG 

RESEARCH, 2010). 

 

 

Figura 9 – Modelo estrutural do InCaS 
Fonte: European Comission DG Research (2010) 

 
 A Figura 9 representa o ambiente de negócios e descreve a interação entre os processos 

do negócio com a estratégia, vinculada à visão da organização que devem estar alinhados 

permitindo o alcance do sucesso do negócio. Pelo modelo estrutural proposto pelo InCaS para 

o alcance deste sucesso são imprescindíveis a gestão do capital intelectual e seu monitoramento 

para estabelecer ações de melhoria. 

A interação de processos de negócios e processos de conhecimento em adição a outros 

recursos tangíveis e financeiros conduzem ao sucesso do negócio. Ao passo que o modelo 
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estrutural mostra os diferentes aspectos desta interação para o alcance do sucesso do negócio, 

o modelo processo mostra o método de avaliação destes aspectos. (MERTINS; WILL, 2007). 

 Os processos do negócio representados, são cadeias de atividades dentro de uma 

organização e em seus relacionamentos. Elas proveem os produtos de uma organização que são 

úteis ao cliente, ou seja, que geram valor. Estes processos descrevem a interação entre as 

pessoas, recursos operacionais, conhecimento e informação em etapas coesas e assim, cobrem 

várias funções. Os processos relacionados à geração de valor são suportados pelos processos de 

apoio (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010) 

Neste momento, fica evidente a relação entre as atividades chave, do Business Model 

Canvas e processos do negócio adotados no InCaS o mesmo acontece com recursos 

mencionados, que podem ser entendidos como os denominados recursos-chave do Business 

Model Canvas descritos na seção 2.1.3. 

O sucesso do negócio trata dos resultados operacionais, alcançados pelo emprego de 

recursos tangíveis e intangíveis da organização nos processos. Compreendem resultados 

também tangíveis, como crescimento e receita e intangíveis como imagem e confiança do 

consumidor (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

2.3.2 Aplicação da metodologia InCaS 

O processo de aplicação da metodologia InCaS ocorre em 5 etapas com procedimentos 

estabelecidos para cada passo, conforme apresentado na Figura 10, por meio de workshops com 

funcionários da organização na qual está sendo aplicada. A fim de garantir uma reflexão mais 

abrangente do capital intelectual da organização, a equipe de projeto deve ser selecionada 

pinçando funcionários entre as diversas unidades ou níveis hierárquicos. Ainda se recomenda, 

para uma implementação bem sucedida, a participação de um moderador, que pode ser um 

gestor de projetos, gestor de negócios ou profissional externo, com posição imparcial durante 

os workshops, permitindo uma visão externa ao processo (EUROPEAN COMISSION DG 

RESEARCH, 2010). 

A compreensão mútua entre os participantes do workshop acerca do pensamento 

estratégico, visão da organização e o ambiente de negócios e proposta de valor dos produtos e 

serviços é outra premissa importante (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 
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Figura 10 – Processo de aplicação do InCaS 
Fonte: European Comission DG Research (2010) 

 
 O processo apresentado na Figura 10 pode ser detalhado como segue: 
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 Passo 0 – Pré-acordo: Esta etapa tem por objetivo definir os princípios fundamentais a 

serem seguidos do desenvolvimento do InCaS para alcançar os resultados esperados. É útil no 

alinhamento entre gestor do negócio, gestor do projeto e moderador para viabilizar a 

coordenação e moderação do processo. A visão global precisa estar entendida. Devem ser 

atendidos os seguintes pré-requisitos: 

0.1 – Análise da situação inicial: para esta análise podem ser utilizados como referência 

documentos e relatórios que demonstrem o ambiente de negócios no qual está inserida 

a organização de modo a responder questões sobre qual a proposta de valor da 

organização, sua localização, clientes, demandas pelos produtos ou serviços, 

resultados esperados, planejamento estratégico e riscos. 

0.2 - Análise do “nível de condicionamento” da empresa para aplicação da metodologia: 

esta etapa contribui para identificar na organização aspectos relacionados ao grau de 

maturidade, financeiros, fontes de recursos, estilos de liderança, seu modelo de 

governança, por exemplo. Estes aspectos definem os riscos que podem impactar no 

desenvolvimento da metodologia e é responsabilidade dos gestores a identificação de 

meios que mitiguem estes riscos. 

0.3 - Definição do gerenciamento do projeto:  como já mencionado a equipe deve ser 

heterogênea, multidisciplinar e de diversos níveis hierárquicos e estes devem estar 

familiarizados acerca do tema. É recomendável uma equipe composta de 5 a 10 

membros, representantes do nível operacional ao estratégico da empresa. Definido o 

coordenador do projeto. 

Passo 1 – Modelo de negócio – Reunião de gestão: os gestores e o moderador definem 

o modelo de negócio pretendido com a identificação de elementos do capital intelectual que 

contribuem para geração e proteção do valor gerado pela organização à luz das informações 

obtidas no passo 0. Assim, os elementos a seguir, servem de apoio ao desenvolvimento da 

metodologia. 

1.1 – Limites do sistema: esta etapa diz respeito ao escopo de alcance para o 

desenvolvimento do InCaS, pode ser definido que seja aplicada na organização 

como um todo ou em algum setor.  

1.2 - Definição do modelo de criação de valor (proposta de valor, processos do negócio): 

a proposta de valor de uma organização é o que ela oferece aos seus clientes, 

incluindo produtos ou serviços ou ambos. O European Comission DG Research 

(2010) recomenda que nesta etapa sejam respondidas às questões sobre o que a 
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empresa vende hoje e quais os processos para sua execução. Na identificação da 

proposta de valor é recomendado que sejam identificados aspectos relativos aos 

produtos/serviços oferecidos, benefícios identificados pelos clientes, segmentos de 

mercado ou grupo de consumidores, quais os recursos necessários, como os 

produtos/serviços são criados, como chegam ao consumidor, quanto o consumidor 

está disposto a pagar e qual o preço/margem do produto. O capital intelectual é um 

ativador da geração de valor e inovação nas organizações (VOLNÁ; PAPULA, 

2013). 

Nesta etapa verifica-se a contribuição do Business Model Canvas, já explicado na seção 

2.1.3, estruturando a modelagem do negócio, permitindo à equipe identificar de forma lógica e 

visual a inter-relação e integração destes aspectos, contribuindo para uma visão holística do 

negócio para as organizações já estabelecidas estejam ou não com seu modelo de negócio 

definido. Diferente do InCaS que, apesar de preconizar a resposta a itens similares, não permite 

a visualização integrada destes elementos essenciais de um modelo de negócios. 

1.3 – Definição da estratégia de negócios (ambiente externo, objetivos estratégicos e 

sucesso do negócio): O objetivo da definição de direcionadores estratégicos é o de 

nortear a organização. No âmbito deste trabalho, a organização já possui estes 

direcionadores e não serão tratadas ferramentas neste sentido, podendo ser 

encontradas as mais apropriadas na literatura de gestão estratégica. 

A análise das ameaças e oportunidades para a organização é de grande importância uma 

vez que o ambiente externo exerce importante influência sobre suas atividades. 

O sucesso do negócio compreende resultados tangíveis e intangíveis, exemplos típicos 

são lucratividade, crescimento e fidelidade do consumidor, mas cada organização deve 

estabelecer seus critérios (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

Passo 2 – Workshop – Análise do capital Intelectual: Neste primeiro workshop o capital 

intelectual será examinado e analisado em detalhe e o moderador tem papel fundamental 

guiando os participantes no processo de criação, manter o foco das discussões estimulando 

perspectivas alternativas, facilitar e documentar o consenso, sumarizar e compilar e documentar 

os resultados. Estes serão a base para a declaração final de capital intelectual e conclusões para 

o gerenciamento sistemático do CI (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

Para cumprir esta análise é importante, primeiramente, definir os fatores de influência 

ou componentes que serão avaliados nas 3 dimensões o capital intelectual, capital humano, 

relacional e estrutural. Como mostrado no Quadro 4, existe uma miríade de fatores que afetam 
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a eficiência e a eficácia do desempenho do negócio que fazem parte do capital intelectual. Com 

objetivo propiciar um ponto de partida para as organizações, a metodologia InCaS, proposta 

por European Comission DG Research (2010), identificou os principais fatores de capital 

apresentados no Quadro 5 que serão usados no âmbito deste trabalho. É facultado à organização 

determinar os que lhe sejam mais apropriados. Zorzal (2014) fez a definição destes por meio de 

workshop e avaliou intensidade de cada um deles pela utilização do Analytic Hierarchy Process 

(AHP) com ratings. 

Quadro 5 – Lista de Fatores de Capital Intelectual 

 
Tipo de CI 

 
Identificador 

 
Fator do CI 

continua

Definição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital Humano 

 
CH – 1 

 
Competência 
Professional 

Experiência adquirida na organização ou na carreira do funcionário: 
formação profissional, ensino superior, cursos de formação e 
seminários, bem como experiências de trabalho prático adquiridas 
(no trabalho). 

 
 
 
CH – 2 

 
 
Competência Social 

A capacidade de se dar 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 manipulação consciente da 
crítica e os riscos, bem como a criatividade e flexibilidade dos 
colaboradores individuais são abraçados no termo "competência 
social". 

 
 
CH – 3 

 
Motivação dos 
funcionários 

A motivação para desempenhar um papel dentro da organização, 
para assumir a responsabilidade, comprometida com a realização das 
tarefas e disposição para uma troca de conhecimento aberto. A 
satisfação com a situação de trabalho, a identificação com a 
organização, onde a participação com a realização é fundamental. 

 
 
CH – 4 

 
Capacidade de 
liderança 

A capacidade de administrar e motivar as pessoas. Desenvolver e 
comunicar estratégias e visões e sua implementação. Habilidades de 
negociação, assertividade, credibilidade, bem como a capacidade de 
criar um espaço de autodesenvolvimento relacionado a este fator. 

 
Capital Estrutural

 
CE – 1 

 
Cultura corporativa 

A cultura empresarial 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, "fazer e não fazer" e ao tratamento das falhas são aspectos 
importantes no processo. 

 
 
CE – 2 

 
Cooperação Interna e 
Transferência de 
Conhecimento 

A maneira como os funcionários, unidades organizacionais e 
diferentes níveis de hierarquia trocar informações e cooperar entre si 
(por exemplo, projetos integrados). A transferência de conhecimento 
entre os funcionários. Além disso, a transferência de conhecimento 
entre as gerações é perceptível. 
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Tipo de CI 

 
Identificador 

 
Fator do CI 

continuação

Definição 

 

 
CE – 3 

 
Instrumentos de 
Gestão 

Ferramentas e instrumentos de apoio aos esforços da liderança e, 
portanto, têm um impacto sobre a forma como as decisões são 
tomadas e comunicadas. Que informações são incorporadas no 
processo de tomada de decisão. 

 
 
Capital relacional

CR – 1 Número total de 
clientes 

Número total de clientes que fizeram aquisição de serviços / 
produtos com a organização no último ano fiscal. 

 
CR – 2 

Número de 
reclamações de 
clientes recebidas e 
registradas 

 
Número total de reclamações de clientes recebidas e registradas no 
último ano fiscal. 

Fonte: Zorzal (2014) 

Definidos os fatores, estes devem ser avaliados de forma estruturada pela equipe, para 

identificar suas forças e fraquezas, propiciando um diagnóstico da situação inicial (MERTINS; 

WILL, 2007). Pelo InCaS os fatores são avaliados em três dimensões, quantidade, qualidade e 

gerenciamento sistemático - Quantity, Quality and Systematic (QQS).  

 Bornemann e Alwert (2007) apresentam as três dimensões supracitadas e, quanto à 

quantidade apontam que em um mundo orientado a recursos é importante saber quanto do 

recurso necessário a organização possui e se é suficiente para seus propósitos, estas duas 

perguntas combinadas fornecem uma escala de avaliação e continuam informando que a 

resposta não é um simples “sim” ou “não” pois pode varia. É possível que não se tenha nenhum 

recurso, que é diferente de ter algum que não seja suficiente. Ainda colocam como crucial em 

um processo de avaliação a justificativa e racionalização da resposta, fornecendo uma lista de 

argumentos que pode servir para o gerenciamento do CI. 

 No que diz respeito à dimensão qualidade, os autores argumentam que quantidade é 

parte inicial dos requisitos para alcançar os objetivos estratégicos e neste sentido é também é 

importante avaliar o quanto é bom o recurso existente, a qualidade é adequada para o alcance 

dos objetivos organizacionais? A lógica da resposta à esta pergunta é a mesma de quando se 

trata de quantidade. 

 Por fim, quanto à avaliação do gerenciamento sistemático os autores remetem aos 

processos de reengenharia, gerenciamento da qualidade que também necessitam de uma 

avaliam o gerenciamento sistemático de recursos. 

 Cada fator será pontuado de 0 a 120%, conforme apresentado da Figura 11. Quando as 

avaliações são insatisfatórias ou não suficientes é pontuado com 0%, quando parcialmente 

suficientes será 30%. Avaliações suficiente em grande parte será 60% e quando totalmente 
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suficientes será 90%. No entanto, para avaliações consideradas melhores ou mais que 

necessário, 120% para indicar que são mais empregados ou investidos além do que 

estrategicamente necessário, podendo ser racionalizados (ZORZAL, 2014). Durante o 

workshop, a votação pode ser feita por meio de cartões coloridos distribuídos aos participantes 

para dinamizar o processo de votação. 

 

Figura 11 – Escala de classificação de quantidade, qualidade e sistemática – QQS. 
Fonte:  Zorzal (2014) 

 

Os resultados desta avaliação são obtidos pelo emprego tabelas elaboradas em softwares 

que permitam elaboração de planilhas eletrônicas ou software Wissensbilanz-Toolbox 

desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer IPK Berlim da Alemanha, durante o projeto 

Wissensbilanz – Made in Germany. 

Após a definição dos fatores de capital intelectual e sua avaliação quanto ao QQS a 

última etapa do passo 2 trata da análise de impacto, importante pois os recursos intangíveis são 

caracterizados por complexas interações que variam de acordo com o contexto e são, em geral, 

de difícil entendimento sob perspectivas externas, motivo pelo qual abordagens simples de 

causa e efeitos são pouco usuais no campo do capital intelectual (EUROPEAN COMISSION 

DG RESEARCH, 2010). 

Para cumprir esta análise a metodologia InCaS oferece duas ferramentas que podem ser 

adotadas em função do tamanho e maturidade da organização. A primeira, pontuação de 

impacto, mais simples, é mais apropriada para organizações que estão implementando a 

metodologia pela primeira vez e também fornece resultados mais rapidamente dentro de curto 
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espaço de tempo. A pontuação de impacto torna possível priorizar os campos de intervenção 

pela ordem decrescente dos fatores de CI de acordo com o impacto na organização, por 

exemplo, o fator que exerce maior impacto no sucesso do negócio é tem maior pontuação. A 

questão a ser respondida é: “Quão importante é este fator em particular para o alcance dos 

objetivos? ” 

Cada membro da equipe ordena os fatores de acordo com sua percepção de importância, 

cada fator é somado e calcula-se o peso percentual que representa seu impacto sobre o sucesso 

do negócio na visão dos membros da equipe, conforme exemplificado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Pontuação de Impacto 
Fonte: European Comission DG Research (2010) 

 
Para o exemplo apresentado na Figura 12 o fator de CI que mais tem maior influência 

no sucesso do negócio é competência profissional e o de menor influência é a cultura 

organizacional. 

Por outro lado, a matriz de impacto cruzado é mais completa, recomendada para 

organizações maiores e mais complexas, oferecendo análises mais profundas sobre as inter-

relações entre os intangíveis e suas ligações para o sucesso do negócio e estratégias, requerendo 

maior tempo de workshop (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

Sua aplicação capta a influência mútua entre os fatores, como exemplificado da  Figura 

13, analisando cada fator do CI sobre outros fatores e não havendo efeito a pontuação é (0), 

atribui-se (1) se o efeito é fraco, (2) se médio e (3) se forte. A avaliação ocorre aos pares entre 

as linhas e colunas. Como exemplificado na Figura 13, avalia-se qual o efeito que GP-1 – 

comercializar serviços tem sobre GP-2 – Executar serviços com sustentabilidade, neste caso, a 

foi atribuída nota 3. Em continuidade se avalia qual o efeito que GP-1 comercializar serviços 
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tem sobre GP-3 – gerenciar a execução, neste caso foi atribuída a nota 2. Assim segue-se a 

avaliação frente a todos os demais processos e fatores. Nesta figura, foram realizadas interações. 

Na Figura 13 GP significa processo do negócio, HK – Capital Humano, SK – Capital Estrutural 

e BK – Capital Relacional. 

Matriz de Impacto Cruzado 

ID 

Processos do negócio 
/  

Fatores de Capital 
Intelectual 

G
P

-1
 

G
P

-2
 

G
P

-3
 

G
P

-4
 

H
K

-1
 

H
K

-2
 

H
K

-3
 

H
K

-4
 

S
K

-1
 

S
K

-2
 

S
K

-3
 

S
K

-4
 

B
K

-1
 

B
K

-2
 

B
K

-3
 

B
K

-4
 

B
K

-5
 

Soma 
Ativa 

G
P

-1
 

Comercializar 
Serviços 

x 3 2 3 2 0 3 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 34 

G
P

-2
 

Executar serviços 
com sustentabilidade 

3 x 3 3 3 1 2 3 0 1 3 3 2 2 2 1 1 33 

G
P

-
3 Gerenciar a execução 1 3 x 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 0 1 28 

G
P

-4
 

Desenvolver soluções 
em rede 

3 3 2 x 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 3 34 

H
K

-1
 

Competência 
Profissional 

3 3 2 3 x 2 1 2 2 3 1 3 1 3 3 2 3 37 

H
K -2
 

Competência Social 3 1 1 3 2 x 3 3 3 3 1 0 2 3 3 3 3 37 

H
K

-3
 

Motivação dos 
empregados 

3 2 2 2 0 3 x 2 2 3 1 1 2 3 3 2 2 33 

H
K

-4
 

Capacidade de 
Liderança 

3 3 3 3 2 2 3 x 2 2 1 2 2 3 3 3 3 40 

S
K

-
1 Cultura Corporativa 3 3 3 3 1 2 3 2 x 3 1 1 2 3 3 2 2 37 

S
K

-2
 Cooperação interna e 

transferência de 
conhecimento 

2 3 3 3 2 1 0 0 1 x 0 1 0 1 3 2 2 24 

S
K

-3
 

Instrumentos de 
gestão 

3 2 3 1 2 1 1 3 1 0 X 1 0 0 0 0 0 18 

S
K

-
4 Estrutura Disponível 2 3 2 2 1 0 1 0 0 2 0 x 1 2 3 2 1 22 

B
K

-1
 

Número total de 
clientes 

3 3 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 x 2 1 1 1 21 

B
K

-2
 Número de 

reclamações de 
clientes recebidas e 
registradas 

2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3 x 3 2 1 27 

B
K

-3
 

Relacionamento com 
a Indústria 

3 1 1 3 0 0 0 0 3 1 1 1 3 1 x 2 1 21 

B
K

-4
 

Relacionamento com 
Sindicatos Patronais 

2 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 x 1 12 

B
K

-5
 

Relacionamento com 
outros parceiros 

1 2 2 3 3 2 0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 x 22 

            Total 480 
Legenda: 
0 – Sem efeito; 1 - Efeito Fraco;  
2 – Efeito Médio; 3 – Efeito Forte 
Esta influência pode ser positiva ou negativa. 

Exemplo: O processo “Comercializar Serviços” exerce forte 
influência (3) sobre o processo “Executar serviços com 
sustentabilidade” 

Figura 13 – Matriz de Impacto Cruzado 
Fonte: (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010) 

Somando as notas obtidas nas linhas, é obtido o ordenamento dos processos e fatores de 

capital intelectual com maior impacto. O impacto relativo percentual do processo ou fator é 

obtido pela divisão da soma da ativa da linha pelo total da soma ativa, multiplicado por 100. O 

valor desta operação em conjunto com a média obtida na avaliação QQS (Quantidade, 
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Qualidade e Sistemática) permite elaborar a matriz – gestão de portfólio, apresentada na Figura 

14. 

A avaliação de QQS fornece o status quo do capital intelectual que fica representada em 

uma matriz – gestão de portfólio – com quatro quadrantes, apresentada na Figura 14 que 

permitem identificar, visualmente, as áreas de intervenção mencionadas a seguir no passo 4. 

 

Figura 14 – Matriz Gestão de Portfólio 
Fonte: European Comission DG Research (2010) 

 
Os quatro quadrantes podem ser interpretados como segue: 

• 1º Quadrante (Desenvolver): representa importância relativa alta com alto 

potencial de melhoria. Em aparecendo um fator neste quadrante, indica que sua 

situação atual é muito baixa no que se refere aos aspectos de qualidade, 

quantidade e sistemática, indicando que intervir os fatores que neste quadrante 

aparecerem trará maiores impactos na organização. 

• 2º Quadrante (Estabilizar): representa importância relativa alta, mas com baixo 

potencial de melhoria. Fatores de capital intelectual neste quadrante indicam que 

obtiveram classificação elevada quanto a quantidade, qualidade e sistemática e 

representam pontos fortes da organização. Pois se encontram com boa avaliação 

devem ser estabilizados e monitorados. 

• 3º Quadrante (Analisar): este quadrante representa baixa importância relativa, 

mas com alto potencial de melhoria. Em geral são fatores que se beneficiam de 

intervenções gerenciais, porém, tem pouca influência nos objetivos estratégicos. 
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Não há necessidade de intervir de imediato nestes fatores, no entanto, cabe 

avalia-los com mais detalhe no sentido de identificar quais podem influenciar 

outros fatores. 

• 4º Quadrante (Não há necessidade de ação): fatores com baixa relevância e baixo 

potencial de melhoria são representados neste quadrante e podem ser ignorados 

por já estarem em uma condição bastante boa. Intervenções nestes fatores pouca 

ou nenhuma melhoria influenciam os objetivos estratégicos. 

 

No âmbito desta dissertação, para definir o status quo do capital intelectual e fornecer 

subsídios para a implementação de uma gestão baseada no gerenciamento do capital intelectual, 

as etapas apresentadas até momento são suficientes. Os próximos passos serão apresentados 

para contribuir em trabalhos futuros que tenham por objetivo implementar a gestão de capital 

intelectual através da análise de indicadores, refinamento das estratégias e ainda declarar seu 

capital intelectual. 

Passo 3 – Medição: neste passo são atribuídos indicadores que permitam medir o 

desempenho dos fatores de capital intelectual e seu desenvolvimento ao longo do tempo. Além 

disso, determinar indicadores de capital intelectual é benéfico para monitoramento de fatores 

de capital intelectual (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

Para a determinação destes indicadores devem ser considerados a situação atual do 

negócio e o status quo do capital intelectual e o cálculo realizado com base e uma clara 

definição. 

Passo 4 – 2º Workshop (Refinamento da Estratégia e Métricas): nesta etapa são 

avaliadas as informações coletadas nas etapas anteriores e fará a interpretação dos dados 

gerados na análise QQS e matriz de impacto cruzado ou pontuação de impacto identificando os 

pontos fortes e fracos, análise de impacto e identificação das áreas de intervenção, explicada no 

passo 2. Desta etapa derivam as ações estratégicas e ações de melhoria ou manutenção do 

capital intelectual. 

Passo 5 – Trabalho Interno (Declaração de Capital Intelectual): A equipe reúne os 

resultados do processo com dois objetivos, comunicar internamente como ferramenta de gestão 

e/ou externamente como instrumento de comunicação com stakeholders (investidores, clientes, 

e bancos, por exemplo) (MERTINS; WILL, 2007). 

Para comunicação interna, a European Comission DG Research (2010) recomenda que 

a versão seja detalhada o suficiente para permitir que sejam implementadas ações nos fatores 
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de CI com alto potencial de melhoria e a manutenção dos  que tem importância relativa alta 

mas, com baixo potencial de melhoria, devendo constar os objetivos estratégicos, o status quo 

do CI, campos de intervenção, indicadores de acompanhamento das melhorias e plano de ação. 

Já para a comunicação externa com stakeholders, as informações constantes na 

declaração devem ser objetivas, incluindo um prefácio que explique a importância do CI para 

a empresa, resumo executivo, descrição do modelo de negócio, status quo do CI com suas 

definições e avaliações do capital humano, estrutural e relacional, plano de desenvolvimento e 

lista de indicadores. 

 Pelo exposto constata-se que ferramenta apresentada é relevante para as organizações 

que pretendem atuar com gestão de capital intelectual por alinhar as estratégias do negócio com 

os recursos necessários para seu alcance. 

No capítulo seguinte, será apresentada a metodologia proposta para integração entre Business 

Model Canvas e Intellectual Capital Statement – InCaS. 
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3 METODOLOGIA PROPOSTA 

Neste capítulo será abordada a metodologia proposta para identificar a proposta de 

valor, os processos do negócio e diagnosticar o capital intelectual. 

Propõe-se uma integração entre as ferramentas Business Model Canvas e Intellectual 

Capital Statement-InCaS composta de quatro fase principais, a saber, mobilização, 

compreensão, design e avaliação do capital intelectual, desenvolvidas por meio de workshops. 

A principal integração entre as ferramentas ocorre na fase 3 – Design - cujo objetivo de 

modelar o negócio e nesta fase adapta-se o Business Model Canvas de modo a permitir a coleta 

de informações necessárias, processos do negócio e recursos-chave, para o diagnóstico do 

capital intelectual. Além disso, o Business Model Canvas contribui na interpretação dos 

resultados obtidos pelo InCaS em virtude de sua inerente integração dos elementos do negócio 

e, portanto, amplia a análise de forças, fraquezas, oportunidades de melhoria e clarifica as áreas 

de intervenção sobre o capital intelectual. 

As quatro fases da metodologia proposta são descritas como segue: 

Fase 1 – Mobilização 

Esta etapa tem como objetivo fazer a preparação para se obter um modelo de negócios 

e um diagnóstico adequados às necessidades da organização. 

Neste sentido é primordial a identificação da equipe pela escolha de membros de 

diferentes unidades, setores e níveis hierárquicos, níveis de experiência e especialidades e 

ainda, com boa percepção de mercado. 

A definição dos objetivos tem o papel de estabelecer uma comunicação adequada entre 

os membros da equipe, permitindo que se mantenha o foco sobre os objetivos desejados. Estes 

últimos podem ser inovar o modelo de negócios atual, desenvolver um modelo de negócios para 

um novo produto, área tecnológica e outros que possam ser identificados e, ainda, diagnosticar 

o capital intelectual necessário para implementar este modelo de negócio. 

Ao definir o escopo, a equipe evidencia a intenção de modelar o negócio e diagnosticar 

o capital intelectual abrangendo toda organização, setor, linha de negócio ou um novo 

empreendimento. 

Definir um moderador é importante para facilitar o processo como um todo. Assim 

como defendido na metodologia InCaS, pode ser um gestor de projetos, gestor de negócios ou 

profissional externo, com posição imparcial durante os workshops, permitindo uma visão 

externa ao processo. 
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A avaliação do “nível de condicionamento” trazida da metodologia InCaS, contribui 

para identificar na organização aspectos relacionados ao grau de maturidade, por exemplo, 

aspectos financeiros, fontes de recursos, estilos de liderança, seu modelo de governança. Estes 

definem os riscos que podem impactar no desenvolvimento da metodologia e é responsabilidade 

dos gestores a identificação de meios que mitiguem estes riscos. Apesar disto, segundo 

European Comission DG Research (2010), mesmo que uma organização não esteja plenamente 

familiarizada com os conceitos de gestão estratégica e suas ferramentas, não está impedida de 

trabalhar com a ferramenta, no entanto, este fato incorre em ser necessário maior tempo para 

realização dos workshops para alcançar as próximas etapas.  

Fase 2 – Compreensão 

Após ter cumprido a fase de mobilização é necessária a imersão para um completo 

entendimento acerca do ambiente no qual a organização está inserida e, para sua realização, 

recomenda-se workshop com a equipe. Esta fase é proposta tanto pelo BMC como pelo InCaS 

para que a organização examine o ambiente externo e reconheça as perturbações de mercado 

auxiliando na elaboração de modelo de negócios mais sólidos, influenciar as escolhas na fase 3 

– Design tornando as decisões mais fundamentadas e permite ainda, por meio de um negócio 

inovador, que a organização colocar-se como influenciadora do ambiente que está inserida 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

A metodologia proposta leva em consideração as orientações de Osterwalder e Pigneur 

(2011) para mapear o ambiente externo em quatro dimensões principais, que seriam: forças do 

mercado, forças da indústria, tendências principais e forças macroeconômicas. Um 

detalhamento destas dimensões é apresentado na Figura 15. 
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Figura 15 – Análise de ambiente de negócios 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011)
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Identificar a missão, visão e valores da empresa, assim como os direcionadores ou 

objetivos estratégicos auxiliam na compreensão sobre a direção em que a organização pretende 

avançar e permitem uma melhor definição dos segmentos de clientes que deve ou que se 

pretende atender, um melhor direcionamento a proposta de valor, com a identificação dos 

fatores de sucesso do negócio bem como os fatores de capital intelectual que serão 

posteriormente utilizados na fase 4. 

Avaliar o modelo de negócio existente pressupõe que a organização, onde está se 

aplicando a metodologia, tem um modelo definido e implementado. Para este tipo de situação, 

dependendo do grau de maturidade da organização, pode ser aplicada uma análise do ambiente 

conforme 3.1, porém, mais detalhadas, observando os 9 blocos constituintes do Canvas, já que 

o InCaS não deixa claro o método adotado. Um fator crítico para o sucesso desta etapa é 

questionar premissas existentes e os padrões de modelo de negócios. Esta análise contribuirá 

para inovar o modelo de negócios existente conforme preconizado por (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011).  

Neste sentido o workshop deve ser direcionar a equipe a responder as questões 

identificadas na Figura 15 pelo uso de técnicas apropriadas, como é o brainstorm. 

Identificar os segmentos de clientes é uma etapa fundamental no processo de 

modelagem de negócios pois, como já explicado anteriormente, são a razão de existência de 

uma organização e é para estes que a proposta de valor deve ser direcionada. Nesta etapa, a 

metodologia proposta se baseia nas orientações de Osterwalder e Pigneur (2011) que afirmar 

que um brainstorm é recomendado para esta identificação, à luz da missão, visão e 

direcionadores estratégicos quando houverem.  

Assim como é necessário para aplicação do InCaS, na metodologia proposta, concluídas 

as duas primeiras fases a equipe detêm um arcabouço de informações que permitem adentrar 

na fase 3 – Design com maior segurança, otimizando o tempo de realização do workshop por 

evitar discussões que derivem o foco para outras questões. 

Fase 3 – Design 

Esta fase tem como objetivos a definição da proposta de valor e a construção do canvas 

do negócio, fazendo sua modelagem. Segundo Osterwalder e Pigneur (2011) na fase de design 

o modelo de negócios é adaptado ou modificado em resposta a uma reação do mercado. Assim 

como colocado pelos autores, propõe-se como fatores críticos de sucesso nesta etapa a cocriação 

com pessoas de toda a organização (equipe), a habilidade de enxergar além da situação atual e 

a dedicação de tempo para explorar múltiplas ideias. 
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O processo de design não é linear, é um processo orgânico, motivo pelo qual não foi 

disposto na Figura 16 uma seta indicando fluxo de sequência entre suas duas atividades 

principais, definir proposta de valor e construir canvas. Contudo, a metodologia proposta  

recomenda que a partir da identificação de clientes obtida na fase 2, seja definida a proposta ou 

as propostas de valor para cada segmento de clientes utilizando-se a ferramenta de Canvas de 

Proposta de Valor apresentada por Osterwalder et al. (2014) explicada na Seção 2.1.3 

identificando as tarefas, dores e ganhos dos clientes e produtos/serviços, analgésicos e 

geradores de ganho, pois complementa as ferramentas adotadas no Business Model Generation 

de (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Ainda, dependendo da experiência da equipe, podem 

ser utilizados outros métodos identificados por esta como mais apropriados. 

No que tange à construção do Canvas a equipe deve, a partir dos segmentos de clientes 

e proposta de valor, identificar os demais sete blocos da ferramenta como detalhado na seção 

2.1.3. Enfatiza-se a necessidade de um design participativo como forma de aumentar a 

probabilidade de aceitação das ideias e facilitar a sua implementação futura. Neste momento é 

importante gerar e manter modelo de negócios sustentáveis e os membros da equipe necessitam 

praticar o desapego o status quo no momento da ideação, explorando múltiplas ideias que 

conduzem, possivelmente, à melhores alternativas (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Pela proposta da metodologia, nesta fase a equipe deve focar suas atenções, quando 

identificar as atividades-chave, nos processos do negócio e de apoio necessários para 

implementar seu modelo, que serão analisados na fase 4. 

O mesmo ocorre na identificação dos recursos-chave, onde a metodologia proposta 

exige que, os recursos identificados sejam classificados em capital humano, estrutural e 

relacional e sejam inseridos no Canvas os fatores de CI, em número de 3 a 5, para 

implementação do modelo de negócios. Para facilitar este processo, a equipe deve ser instruída 

acerca destes conceitos. O papel do moderador com conhecimento nestes aspectos é primordial 

para o sucesso desta identificação e posterior diagnóstico do capital intelectual – fase 4. Para 

organizações inexperientes recomenda-se considerar os fatores de capital intelectual 

apresentados no Quadro 5, no entanto, o Quadro 4 apresenta uma gama de opções que podem 

ser utilizadas em função das necessidades da organização. 

Concluída a construção do Canvas a equipe pode analisar os modelos e verificar a 

aderência destes frente às necessidades dos clientes, objetivos estratégicos, missão e visão, 

escolhendo o modelo que será adotado. 
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Neste momento a equipe tem um modelo de negócios o que habilita a seguir para a 

próxima fase na qual o capital intelectual será analisado em detalhes, servindo como 

instrumento de apoio à decisão sobre a sua implementação imediata ou futura. 

Fase 4 – Avaliação do Capital Intelectual 

Esta etapa tem por objetivo realizar o diagnóstico do capital intelectual pelo uso da 

análise dos fatores de CI e dos processos do negócio sob as dimensões quantidade, qualidade e 

sistemática, uma aplicação direta do passo 2 da ferramenta InCaS detalhada na seção 2.3.2, por 

meio de workshop, que segundo Mertins e Will (2007) é uma ferramenta adequada para este 

fim. 

A Figura 16 representa o framework desenvolvido para a metodologia descrita. 
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Figura 16 – Metodologia Proposta 
Fonte: o Autor
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4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a aplicação da metodologia proposta para 

integração do Business Model Canvas ao Intellectual Capital Statement na unidade operacional 

SENAI Rondonópolis. 

4.1 Contextualização 

A unidade operacional SENAI Rondonópolis (SENAI Rondonópolis) é uma das 

unidades do SENAI MT que possui núcleo denominado Soluções em Tecnologia e Inovação, 

dedicado ao negócio Tecnologia e Inovação e possui profissionais com competências que 

permitem atender às demandas das áreas de alimentos e bebidas, gestão, inovação e manutenção 

e produção. 

A unidade operacional é responsável pela execução das iniciativas estratégicas que 

derivam do painel estratégico do SENAI-MT e, especificamente, o núcleo de Soluções em 

Tecnologia e Inovação está ligado diretamente ao direcionador estratégico Tecnologia e 

Inovação. Este é composto por três direcionadores estratégicos: 

• Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a 

competitividade da indústria; 

• Prover soluções de tecnologia e inovação adequadas às demandas e desafios da 

indústria de forma sustentável e; 

• Desenvolver a atuação em redes que possibilite a ampliação da oferta de 

serviços. 

Em virtude das características da unidade operacional SENAI Rondonópolis sua 

contribuição ocorre no segundo direcionador acima citado, prover soluções de tecnologia e 

inovação adequadas às demandas e desafios da indústria de forma sustentável. Com objetivo de 

avaliar o cumprimento deste direcionador estão definidos os indicadores de percentual de 

sustentabilidade dos serviços técnicos e tecnológicos e percentual de aumento da receita da 

prestação de serviços de consultoria em tecnologia. 

Neste contexto o SENAI Rondonópolis desenvolve suas atividades em busca de atingir 

estes indicadores e, para tanto, necessita de um modelo de negócios e identificar os recursos 

humanos, estruturais e relacionais que contribuem para este objetivo. 
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4.2 Aplicação no SENAI  Rondonópolis 

Para a aplicação da metodologia proposta, primeiramente, houve uma breve 

apresentação, ao gerente da unidade, com objetivo de apresentar a metodologia, os objetivos, 

processo, benefícios e necessidades em termos de equipe, além de verificar seu interesse neste 

trabalho. A partir do interesse demonstrado prosseguiu-se com a aplicação, cujos passos são 

apresentados a seguir. 

Como explicado no capítulo 3, a metodologia proposta é composta de 4 fases:1) 

Mobilização, 2) Compreensão, 3) Design e 4) Diagnóstico do Capital Intelectual 

4.2.1 Fase 1 – Mobilização 

Esta fase tem o objetivo de fazer a preparação para se obter um modelo de negócios e 

diagnóstico adequados às necessidades da organização. 

A equipe envolvida foi definida na reunião do autor com o gerente da unidade e foi 

composta pelo quadro de consultores (um de gestão, um de alimentos e bebidas e inovação e 

um de produção e manutenção) do núcleo de Soluções de Tecnologia e Inovação (STI), o 

gerente da unidade e a técnica de apoio do núcleo. Esta equipe atende aos requisitos 

preconizados no que tange à níveis hierárquicos, conhecimento de mercado e processos internos 

e níveis de experiências diferentes, sendo adequada para consecução dos objetivos. 

A definição dos objetivos do trabalho tem o papel de esclarecer uma comunicação 

adequada entre os membros da equipe, permitindo que se mantenha o foco sobre os objetivos 

desejados. Na aplicação foi definido que os objetivos seriam os de estruturar o modelo de 

negócios que vem sendo adotado no núcleo de STI e diagnosticar o capital intelectual de 

maneira a subsidiar as decisões do gerente da unidade. Com a definição destes objetivos, ficou 

evidente o escopo-limite de aplicação, núcleo de STI do SENAI Rondonópolis. 

O primeiro workshop teve como objetivo fazer uma apresentação sobre a metodologia 

e seus objetivos. O gerente da unidade enfatizou a importância do trabalho e comunicou à 

equipe os objetivos desejados e o escopo da aplicação. 

O moderador dos workshops foi o próprio autor deste trabalho por possuir maior 

intimidade com as ferramentas. 

A avaliação do “nível de condicionamento” contribui para identificar na organização 

aspectos relacionados ao grau de maturidade. Nesta aplicação foi considerado que, o SENAI 

Rondonópolis está familiarizado com os conceitos de gestão estratégica e suas ferramentas o 
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que contribui para facilitar a aplicação da metodologia. Como já esperado, no entanto, apesar 

da familiaridade com conceitos de gestão estratégica, durante o workshop ficou evidente que a 

maior parte da equipe desconhecia a ferramenta InCaS, sendo necessários esclarecimentos à 

equipe por parte do moderador, que explicou detalhadamente a ferramenta. 

Durante este workshop, foi desenvolvida a Fase 2 – Compreensão, apresentada a seguir, 

no item 4.2.2. 

4.2.2 Fase 2 – Compreensão 

Com objetivo de elaborar um modelo de negócio coerente com o ambiente onde o 

SENAI Rondonópolis está inserido, foi desenvolvida uma análise do ambiente de com as 

dimensões análise competitiva, análise macroeconômica, análise de mercado e previsão, 

conforme preconizado na metodologia proposta. Para cumprir este objetivo, o moderador 

conduziu um debate com a equipe considerando as dimensões citadas e as opiniões da equipe 

foram registradas em um diagrama de debate, representado na Figura 17. Este diagrama permite 

uma visão completa das percepções da equipe e contribui para facilitar a consulta no momento 

de elaborar os canvas de proposta de valor e de modelo de negócio na fase 3 – Design. 

Analisando a Figura 17 é possível identificar, a partir das forças de mercado, quais são os 

segmentos de clientes, suas demandas e fatores que afetam sua competitividade e também, quais 

fatores fazem com que estes clientes sejam atraídos pelos serviços prestados pelo SENAI 

Rondonópolis, gerando receita. As forças da indústria demonstram a preocupação com a 

concorrência por empresas de consultoria, no entanto, pelos participantes da cadeia de valor, 

podem ser encontradas alternativas para mitigar esta concorrência, como estabelecimento de 

parceiras para subsidiar consultorias via incentivos do SEBRAE e diferencial competitivo de 

possuir Institutos SENAI de tecnologias espalhados por todo território nacional. Este último 

constitui uma grande rede de competências e permite atender um sem número de demandas 

industriais. Além disso, a fiscalização do setor público é importante para serviços direcionados 

ao atendimento de normas legais. 

No que diz respeito às principais tendências, no campo de tecnologia os concorrentes 

vêm adotado equipamentos modernos, que deve ser tendência no modelo de negócios. Outro 

fato relevante a necessidade de desenvolver ações regionais para mudar a falta de conhecimento 

do negócio consultoria nas indústrias da região.  

As forças macroeconômicas identificadas afetam o modelo de negócios por 

contribuírem para retração de determinadas demandas o que faz com que o cliente direcione 
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seu foco em serviços estritamente necessários ou que auxiliem na mitigação de algum dos 

fatores identificados. 

Como tratado na literatura, o modelo de negócio sofre influência do ambiente onde está 

inserido e, neste sentido, são diversas as interpretações e, consequentemente, podem derivar 

diversos modelos de negócios. 

A identificação da missão, visão e direcionadores estratégicos e objetivos para aplicação 

decorreu do sistema de gestão implementado no SENAI-MT. 

A partir da análise de ambiente, a equipe foi estimulada a identificar, por meio de 

brainstorm, quais são os segmentos de clientes para os quais o negócio tecnologia e inovação 

atende ou pretende atender. Os membros da equipe identificaram como segmentos de clientes 

as indústrias de grande porte contribuintes ao SENAI, indústrias de grande porte (não 

contribuintes), indústrias de médio e pequeno portes e empresas não industriais. 
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Figura 17 – Diagrama de debate para ambiente de negócios 
Fonte: o Autor 



   74 

 

4.2.3 Fase 3 – Design 

Esta fase tem por objetivos definir a proposta de valor e construir o canvas do negócio. 

Para esta fase foi necessário outro encontro da equipe. Este teve em seu início, com duração de 

30 minutos, uma breve apresentação do canvas de proposta de valor e do Business Model 

Canvas, necessária para rememorar, à equipe, a lógica das ferramentas. 

Com base nas informações obtidas na etapa Fase 2 – Compreensão, definidos os 

segmentos de clientes, partiu-se para a construção do canvas da proposta de valor. A intenção 

inicial era de desenvolver um para cada segmento de clientes identificado, no entanto, em 

função da pouca experiência da equipe, optou-se por desenvolver um, que permitisse visualizar 

as tarefas, geradores de ganho e dores para todos os segmentos. Procedeu-se então com a 

identificação das tarefas do cliente, geradores de ganhos e dores. De posse destes, foi possível 

identificar os produtos/serviços, os criadores de ganhos e os analgésicos. O canvas da proposta 

de valor é apresentado na Figura 18. Do lado direito são identificados três aspectos do cliente, 

primeiramente as suas as tarefas, que estão identificadas em amarelo e representam o que o 

cliente deseja ou necessita fazer. Os dores, em azul, são fatores identificados que dificultam ou 

inviabilizam o cliente de executar as tarefas. Por fim, os ganhos, em verde, são fatores que os 

clientes identificam como benefícios. 

Identificados os fatores, nas três dimensões, partiu-se para o lado esquerdo, no qual é 

desenhada a proposta de valor. Em amarelo, são colocados os produtos ou serviços da proposta 

de valor que auxiliam aos clientes executarem as tarefas identificadas do lado direito. Os 

analgésicos, em azul, são os fatores que a proposta de valor tem para mitigar as dores e, por 

fim, em verde, os criadores de ganho da proposta de valor que representam benefícios 

reconhecido pelo cliente. 

A partir do canvas da proposta de valor elaborado é possível extrair, por exemplo, que 

as consultorias customizadas ajudam as indústrias de todos os portes a aperfeiçoar produtos e 

processos ao atender requisitos legais por ser de aplicação prática. 

Como é possível observar é possível extrair várias propostas de valor a partir do canvas 

da proposta de valor elaborado. Este fato era esperado, uma vez que, o escopo é o núcleo de 

soluções em tecnologia e inovação como um todo e, partir deste, podem ser geradas novas 

propostas específicas para cada área tecnológica. 
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Figura 18 – Canvas da Proposta de Valor 
Fonte: do autor 
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Apesar do exposto, foi possível observar, claramente, o lado esquerdo, responsável por 

definir a proposta de valor é aderente ao lado direito, no qual as necessidades, geradores de 

ganho e dores dos clientes estão identificados. 

Para esta etapa foram investidas, aproximadamente, 2 horas. A partir desta etapa a foi 

possível prosseguir o workshop de construção do canvas do modelo de negócios pelo 

preenchimento dos demais blocos. 

Considerando a baixa experiência da equipe com a ferramenta, o moderador conduziu a 

construção do canvas em duas etapas. Na primeira foram preenchidos os blocos referentes aos 

segmentos de clientes e proposta de valor, já identificados anteriormente, seguidos dos blocos 

canais, relacionamento e fontes de receita. Este procedimento tornou o processo mais dinâmico 

e não houve dificuldades na atividade. 

Na segunda etapa foram preenchidos, sequencialmente, os blocos atividades chave, 

recursos necessários, estrutura de custos e parcerias chave. Como esperado, houve dificuldades 

no preenchimento de alguns blocos. No bloco atividades chave, a dificuldade surgiu no 

momento de identifica-las como processos do negócio e de apoio, houve a necessidade de 

revisar conceitos sobre o assunto processos.  

O preenchimento do bloco recursos chave é o mais importante para responder se é 

possível integrar o BMC ao InCaS, porque a equipe deve identificar os fatores de capital 

intelectual nas dimensões humano, estrutural e relacional. Neste sentido, antes de iniciar seu 

preenchimento, o moderador apresentou à equipe os fatores recomendados para cada dimensão. 

Esta iniciativa possibilitou aos participantes uma maior familiaridade com o conceito e foi 

possível realizar o preenchimento. 

Por fim, foram preenchidos os blocos referentes a estrutura de custos e parcerias-chave. 

O canvas do modelo de negócios elaborado pela equipe é apresentado da Figura 19 e 

dele interpreta-se que a proposta de valor melhorar a competitividade industrial, que envolve, 

soluções de tecnologia e inovação integradas à Educação Profissional (EP), desenvolvimento 

de projetos de inovação e consultorias “padrão” atendem às necessidades dos segmentos de 

clientes identificados sendo comunicadas por visitas prospectivas, mídias sociais, mídia escrita 

e equipe de relações com mercado. Este conjunto de propostas de valor atendem o objetivo 

comum de todos os clientes, melhorar sua competitividade e, a partir disso, os clientes estariam 

dispostos a comprar os serviços comercializados. Para facilitar a interpretação, do canvas do 

modelo de negócio, ressalta-se que os post-its que estão com suas cores mescladas atendem à 

ambos clientes. Por exemplo, no bloco “relacionamento com clientes”, visitas técnicas dos 

Consultores, é um canal de relacionamento que atende aos clientes em verde e em amarelo. 
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As fontes de receita do negócio proveem da contratação de serviços via boletos 

bancários ou cartão de crédito e contratos de risco, no caso de aprovação de projetos de 

inovação. 

O relacionamento com os segmentos de clientes acontece por meio de visitas da 

gerência, visitas técnicas dos consultores e pós-execução. Para entregar a proposta de valor são 

necessários os processos de desenvolvimento de soluções em rede, comercialização de serviços, 

execução e gerenciamento dos serviços com sustentabilidade. 

Os recursos principais para executar os processos são profissionais, equipamentos, 

recursos financeiros, sistema de informações e capital intelectual, nas dimensões humano, 

estrutural e relacional. 

As parcerias principais que podem contribuir para entrega de valor para os segmentos 

de clientes são o SENAI – Departamento Regional e suas unidades operacionais, o Serviço de 

apoio à micro e pequenas empresas (SEBRAE), os institutos SENAI de Tecnologia e Inovação, 

as universidades e institutos federais, incubadoras tecnológicas, sindicatos patronais, setor 

público e, por fim, associações comerciais e entidades de classe. 

A estrutura de custos do negócio tem como custos mais dispendiosos os relativos à 

equipe própria altamente especializada e sua capacitação, estrutura de apoio (tecnologia, 

equipamentos e veículos) e mídia para divulgação. É possível reduzir estes custos pela atuação 

em rede com parceiros e terceirizados. 

 No bloco recursos principais, a Figura 19 não apresenta os fatores de capital intelectual 

como proposto na metodologia, esta foi a forma considerada adequada para contribuir com a 

apresentação gráfica do canvas neste trabalho, pois os post-it sobrepostos dificultariam a leitura. 

Na prática, durante o workshop, foi possível, pelo uso dos post-it, inserir os fatores mencionados 

sem prejuízo de apresentação. Diante disso, convém esclarecer os fatores de capital intelectual 

correspondentes aos tipos de capital intelectual que foram identificados pela equipe, conforme 

apresentado no Quadro 6. 

No bloco relativo às atividades-chave, são processos do negócio comercializar serviços, 

desenvolver soluções em rede e executar serviços com sustentabilidade, que pressupõe o 

processo de executar as consultorias buscando a otimização de recursos. O SENAI 

Rondonópolis possui um portfólio extenso de consultorias padrão em suas áreas de atuação e, 

ainda, existe a possibilidade de consultorias customizadas, que também devem ser sustentáveis 

do ponto de vista econômico. Para estas últimas, é necessário desenvolver soluções em rede 

pela utilização das competências de outras unidades operacionais do SENAI e, portanto, é 

necessário gerenciar a execução. Este último um processo gerencial. 
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Figura 19 – Canvas do Modelo de Negócios 
Fonte: o Autor
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Quadro 6 – Fatores de capital intelectual e suas definições 

Tipo de 
Capital 
Intelectual 

Identificador 
Fator de Capital 
Intelectual 

continua 

Definição 

Capital 
Humano 

HK-1 
Competência 
Profissional 

Experiência adquirida na organização ou na carreira do 
funcionário: formação profissional, ensino superior, 
cursos de formação e seminários, bem como 
experiências de trabalho prático adquiridas (no 
trabalho). 

HK-2 Competência Social 

A capacidade de se dar 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 manipulação consciente 
da crítica e os riscos, bem como a criatividade e 
flexibilidade dos colaboradores individuais são 
abraçados no termo "competência social 

HK-3 
Motivação dos 
Empregados 

A motivação para desempenhar um papel dentro da 
organização, para assumir a responsabilidade, 
comprometida com a realização das tarefas e disposição 
para uma troca de conhecimento aberto. A satisfação 
com a situação de trabalho, a identificação com a 
organização, onde a participação com a realização é 
fundamental. 

HK-4 
Capacidade de 
Liderança 

A capacidade de administrar e motivar as pessoas. 
Desenvolver e comunicar estratégias e visões e sua 
implementação. Habilidades de negociação, 
assertividade, credibilidade, bem como a capacidade de 
criar um espaço de autodesenvolvimento relacionado a 
este fator. 

Capital 
Estrutural 

SK-1 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, "fazer e 
não fazer" e ao tratamento das falhas são aspectos 
importantes no processo. 

SK-2 
Cooperação interna 
e transferência de 
conhecimento 

A maneira como os funcionários, unidades 
organizacionais e diferentes níveis de hierarquia trocar 
informações e cooperar entre si (por exemplo, projetos 
integrados). A transferência de conhecimento entre os 
funcionários. Além disso, a transferência de 
conhecimento entre as gerações é perceptível. 

SK-3 
Instrumentos de 
Gestão 

Ferramentas e instrumentos de apoio aos esforços da 
liderança e, portanto, têm um impacto sobre a forma 
como as decisões são tomadas e comunicadas. Que 
informações são incorporadas no processo de tomada de 
decisão. 
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Tipo de 
Capital 
Intelectual 

Identificador 
Fator de Capital 
Intelectual 

Continuação 

Definição 

 SK-4 Estrutura disponível 

A estrutura disponível influência diretamente o alcance 
dos objetivos. A sua restrição pressupõe que devem ser 
buscados por meio de parcerias ou adquiridos e assim, 
há uma certa demora no atendimento às necessidades 
dos clientes. 

Capital 
Relacional 

BK-1 
Número de clientes 
atendidos 

Número total de clientes que fizeram aquisição de 
serviços / produtos com a organização no último ano 
anterior. 

BK-2 

Número de 
Reclamações 
recebidas no último 
período (ano) 

Número total de reclamações de clientes recebidas e 
registradas no último ano anterior. 

BK-3 
Relacionamento 
com a Indústria 

O relacionamento com a indústria tem impacto direto na 
entrega da proposta de valor. Um bom relacionamento 
permite proximidade e reconhecimento do SENAI com 
provedor de soluções de tecnologia. 

BK-4 
Relacionamento 
com Sindicatos 

O relacionamento com sindicatos patronais permite 
maior penetração nos diversos segmentos da indústria, 
reduzindo custos de visitas técnicas e pode ampliar os 
serviços prestados contribuindo com a sustentabilidade 
do negócio. 

BK-5 
Relacionamento 
com outros 
parceiros 

O relacionamento com órgãos públicos, incubadoras 
tecnológicas, universidades, institutos SENAI de 
Inovação e Tecnologia e associações empresariais e 
entidades de classe amplia a forma de atuação por 
permitir a adoção de competências inexistentes ou que 
necessitem ser desenvolvidas. Este tipo de 
relacionamento auxilia na sustentabilidade do negócio e 
no aumento de receita. 

Fonte: o Autor 

Durante o workshop, à medida em que eram identificados os fatores de capital 

intelectual, foram construídas as definições para cada um deles, como disposto no Quadro 6. 

Estes fatores e suas definições foram obtidos do Quadro 5, exceto, os fatores, estrutura 

disponível, relacionamento com a indústria, relacionamento com sindicatos patronais e 

relacionamento com outros parceiros que foram identificados como relevantes de serem 

avaliados no momento de diagnosticar o capital intelectual na próxima fase. 

Concluída a Fase 3 - Design a equipe pôde seguir para a Fase 4 – Diagnóstico de Capital 

Intelectual. 

4.2.4 Fase 4 – Diagnóstico de Capital Intelectual 

O último workshop realizado na aplicação da metodologia, tem por objetivo realizar o 

diagnóstico de capital intelectual, aplicando diretamente o passo 2 da ferramenta InCaS. Esta 

fase ocorreu em duas etapas, conforme metodologia proposta. Na primeira os fatores de capital 
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intelectual e os processos do negócio foram avaliados quanto à quantidade, qualidade e 

sistemática (QQS). Na segunda, foi aplicada a matriz de impacto cruzado. A partir destas duas 

avaliações pode ser obtido o diagnóstico de capital intelectual. 

De posse dos fatores de capital intelectual e processos no negócio identificados na fase 

anterior e documentados no canvas do modelo de negócios, o moderador conduziu à equipe 

etapa de avaliação de quantidade, qualidade e sistemática. 

Para realizar este diagnóstico por meio da metodologia QQS foi utilizado o software 

Wissensbilanz-Toolbox desenvolvido pelo Instituto IPK Berlim, Alemanha. 

Este diagnóstico é obtido pela análise crítica dos gráficos gerados pelo software e para 

sua geração é necessário inserir os processos do negócio e os fatores de capital intelectual 

identificados na fase de design e fazer a avaliação QQS e análise de impacto. 

Para avaliação QQS foram considerados objetivos do núcleo de STI os indicadores do 

direcionador estratégico - prover soluções de tecnologia e inovação adequadas às demandas e 

desafios da indústria de forma sustentável – são eles: 

• Percentual de sustentabilidade dos serviços técnicos e tecnológicos e; 

• Percentual de aumento da receita da prestação de serviços de consultoria em 

tecnologia. 

Por se tratarem de informações da organização, optou-se por não divulgar as metas para 

estes indicadores, no entanto, para esclarecimento, para ambos, quanto maior o percentual 

melhor. 

O Quadro 7 representa uma síntese do formulário utilizado pelo software para a coleta 

das informações de QQS. 
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Quadro 7 – Síntese de formulário para avaliação QQS 

Objetivos 

• Percentual de sustentabilidade dos serviços técnicos e 
tecnológicos; 

• Percentual de aumento da receita da prestação de serviços de 
consultoria em tecnologia 

Identificador 

Processo de 
Negócio / 
Fator de 
Capital 
Intelectual 

Quantidade Qualidade Sistemática 

Temos o suficiente 

deste fator/processo 

para atingir nossos 

objetivos? 

Este fator/processo é 

bom o suficiente para 

atingir nossos 

objetivos? 

Desenvolvemos ou 

mantemos este 

fator/processo 

sistematicamente para 

manter e/ou melhorar 

seu estado? 
     
     

Fonte: o Autor 

Para a realização do workshop o software foi projetado em tela e os membros da equipe 

votaram, com cartões, de acordo com a Figura 11 – Escala de classificação de quantidade, 

qualidade e sistemática – QQS. Em todas as vezes que houve divergências, os membros 

expuseram seus argumentos e o percentual do consenso entre a equipe foi utilizado. 

O resultado desta votação é apresentado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Resultado da avaliação QQS 
Fonte: o Autor 

Em continuidade com a aplicação foi realizada a última etapa de coleta de informações, 

a análise de impacto. Para esta análise foi utilizada a matriz de impacto cruzado que, apesar de 
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ser mais complexa, contribui para análises mais profundas sobre as inter-relações entre os 

intangíveis e o sucesso do negócio por captar a influência mútua entre os fatores. 

O efeito de mudança dos processos e fatores das linhas sobre os das colunas é avaliado 

atribuindo-se nota (0) sem efeito, (1) efeito fraco, (2) efeito médio e (3) efeito forte. Assim 

como na avaliação QQS, para esta avaliação o software foi projetado em tela e as pontuações 

foram atribuídas pelo consenso da equipe em caso de divergências. A matriz de impacto 

cruzado obtida é apresentada na Figura 21. Destaca-se a última coluna, soma ativa, esta é 

utilizada para calcular o percentual do fator na gestão do portfólio que é dado pela razão entre 

a soma ativa de cada fator e total da soma ativa, multiplicado por 100. 
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Matriz de Impacto Cruzado 

ID 
Processos do negócio /  

Fatores de Capital 
Intelectual G

P
-1

 

G
P

-2
 

G
P

-3
 

G
P

-4
 

H
K

-1
 

H
K

-2
 

H
K

-3
 

H
K

-4
 

S
K

-1
 

S
K

-2
 

S
K

-3
 

S
K

-4
 

B
K

-1
 

B
K

-2
 

B
K

-3
 

B
K

-4
 

B
K

-5
 

Soma 
Ativa 

G
P

-1
 

Comercializar 
Serviços 

x 3 2 3 2 0 3 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 34 

G
P

-2
 

Executar serviços com 
sustentabilidade 

3 x 3 3 3 1 2 3 0 1 3 3 2 2 2 1 1 33 

G
P

-3
 

Gerenciar a execução 1 3 x 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 0 1 28 

G
P

-4
 

Desenvolver soluções 
em rede 

3 3 2 x 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 3 34 

H
K

-1
 

Competência 
Profissional 

3 3 2 3 x 2 1 2 2 3 1 3 1 3 3 2 3 37 

H
K

-2
 

Competência Social 3 1 1 3 2 x 3 3 3 3 1 0 2 3 3 3 3 37 

H
K

-3
 

Motivação dos 
empregados 

3 2 2 2 0 3 x 2 2 3 1 1 2 3 3 2 2 33 

H
K

-4
 

Capacidade de 
Liderança 

3 3 3 3 2 2 3 x 2 2 1 2 2 3 3 3 3 40 

S
K

-1
 

Cultura Corporativa 3 3 3 3 1 2 3 2 x 3 1 1 2 3 3 2 2 37 

S
K

-2
 Cooperação interna e 

transferência de 
conhecimento 

2 3 3 3 2 1 0 0 1 x 0 1 0 1 3 2 2 24 

S
K

-3
 

Instrumentos de 
gestão 

3 2 3 1 2 1 1 3 1 0 x 1 0 0 0 0 0 18 

S
K

-4
 

Estrutura Disponível 2 3 2 2 1 0 1 0 0 2 0 x 1 2 3 2 1 22 

B
K

-1
 

Número total de 
clientes 

3 3 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 x 2 1 1 1 21 

B
K

-2
 Número de 

reclamações de 
clientes recebidas e 
registradas 

2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3 x 3 2 1 27 

B
K

-3
 

Relacionamento com a 
Indústria 

3 1 1 3 0 0 0 0 3 1 1 1 3 1 x 2 1 21 

B
K

-4
 

Relacionamento com 
Sindicatos Patronais 

2 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 x 1 12 

B
K

-5
 

Relacionamento com 
outros parceiros 

1 2 2 3 3 2 0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 x 22 

            Total 480 
Legenda: 
0 – Sem efeito; 1 - Efeito Fraco; 
2 – Efeito Médio; 3 – Efeito Forte 
Esta influência pode ser positiva ou negativa. 

Exemplo: O processo “Comercializar Serviços” exerce 
forte influência (3) sobre o processo “Executar serviços 
com sustentabilidade” 

Figura 21 – Matriz de Impacto Cruzado 
Fonte: o Autor 

 Concluída a matriz de impacto cruzado é gerada a matriz de gestão de portfólio, 

apresentada na Figura 22, que permite diagnosticar o capital intelectual. 
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Figura 22 – Matriz de Gestão de portfólio 
Fonte: o Autor 

Analisando a Figura 22 é possível concluir que os processos GP-3 – gerenciar a 

execução e GP-4 – desenvolver soluções em rede e os fatores HK-4 – capacidade de liderança 

e SK-1 – cultura corporativa necessitam de desenvolvimento para o alcance dos objetivos 

estratégicos pois tem impacto relativo elevado frente aos demais e sua média na avaliação QQS 

foi baixa. De fato, atualmente o gerenciamento da execução dos serviços é extremamente 

trabalhosa, o que contribui para que hajam possíveis falhas para o alcance de objetivos. O 

mesmo ocorre com o desenvolvimento de soluções em rede, que ainda é tímido. 

A necessidade de desenvolver a cultura corporativa tem origem no fato de que, em um 

primeiro olhar, a instituição não está preparada para integrar as soluções de tecnologia e 

inovação à educação profissional 

O fator HK-1 – competência profissional, está no limite entre a necessidade de 

desenvolvimento e a estabilização e nesta situação, é necessário avaliar qual dimensão do QQS 

afetou este fator. Observando a Figura 20 é possível concluir que a dimensão quantidade foi 

decisiva para este resultado, indicando que há necessidade agir no sentido de melhorar esta 

dimensão. Resultado também esperado, uma vez que a equipe está enxuta. 

De forma análoga deve ser analisado o fator BK-1 – número total de clientes, cujo 

resultado está no limite dos quadrantes analisar e nenhuma ação necessária. 
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Quanto aos fatores BK-5 – relacionamento com outros parceiros, SK-3 – instrumentos 

de gestão, BK-3 – relacionamento com a indústria, SK-2 – cooperação interna e transferência 

de conhecimento e BK-4 – relacionamento com sindicatos patronais, é possível afirmar que 

devem ser analisadas das dimensões que contribuíram para suas médias de QQS serem abaixo 

de 60% bem como, os gestores necessitam avaliar se é viável investir esforços na melhoria 

destes fatores uma vez que, devido ao resultado da matriz de impacto, melhorias nestes fatores 

tem pouco efeito sobre os demais. 

O software Wissensbilanz-Toolbox fornece uma série de outros gráficos que permitem 

identificar as lacunas, de forma visual e, então, a organização, de posse destas informações pode 

traçar planos de ação melhorar seu capital intelectual. 

O objeto deste trabalho é avaliar a possibilidade de integração do BMC ao InCaS e, 

neste sentido, não foram analisadas em detalhes os resultados referentes ao capital intelectual 

obtidos a partir da aplicação da metodologia. 

4.3 Conclusão do Capítulo 

Este capítulo teve como objetivo demonstrar a aplicação da metodologia para integrar o 

BMC ao InCaS proposta no capítulo 3 na unidade operacional do SENAI Rondonópolis. 

Para dar início aos trabalhos, primeiramente foi realizado um encontro com o gerente 

da unidade, para apresentar a metodologia e obter seu apoio. Este passo não está previsto na 

metodologia proposta pois entende-se ser inerente ao processo de implementação de qualquer 

projeto em uma organização e existem diversas maneiras de se obter apoio de gestores como, 

por exemplo, termo de abertura de projeto. 

Em seguida, foram realizados três workshops com a equipe sendo que no primeiro, com 

duração de 4 horas, foram cumpridas as fases 1) mobilização e 2) compreensão, no segundo 

desenvolvida a fase 3) design, este teve duração de 2 horas e no último, com duração de 4 horas 

foi desenvolvida a fase 4) diagnóstico do capital intelectual. Totalizando 10 horas de trabalho 

com a equipe. 

O comprometimento da equipe e a participação ativa da gerência do SENAI 

Rondonópolis foram primordiais para aplicação da metodologia. Foi possível observar que, 

apesar do pouco conhecimento das metodologias BMC e InCaS a equipe, as orientações do 

moderador durante os workshops foram suficientes para cumprir os objetivos deste trabalho, 
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neste sentido experiência do moderador é fator relevante para obter melhores resultados com a 

aplicação da metodologia. Apesar do exposto, foi possível cumprir todas as etapas. 

O núcleo de STI da unidade de Rondonópolis é multidisciplinar, composto pelas áreas 

de gestão, de produção e manutenção e de alimentos e bebidas, com um consultor técnico para 

cada área.  

Durante a aplicação percebeu-se a importância de desenvolver a metodologia 

segmentada por área tecnológica, no sentido de facilitar e direcionar o foco do diagnóstico de 

capital intelectual, o que não foi possível devido ao pequeno número de consultores das áreas. 

No entanto, obteve-se um modelo de negócio e um diagnóstico do capital intelectual para a 

unidade o núcleo de STI como um todo que permitiu obter uma visão sistêmica das lacunas 

existentes no modelo de negócio e do capital intelectual necessário para o alcance dos objetivos. 

Evidenciando o potencial da integração das ferramentas para consecução dos objetivos 

estratégicos. 

Os resultados são fortemente influenciados pela visão dos participantes do processo, 

devido à característica colaborativa da metodologia proposta. Destaca-se que, para o 

diagnóstico do capital intelectual, a percepção dos participantes é relevante, dado que são 

realizados julgamentos na metodologia QQS e na análise de impacto. Por este motivo a escolha 

da equipe e sua experiência e visão sistêmica no negócio são importantes. Outro fato que merece 

destaque é quanto à neutralidade do moderador, preconizada na literatura. Na aplicação o 

moderador é consultor do núcleo de STI e considera-se natural a influência nos resultados 

devido a modelos mentais previamente existentes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação teve por objetivo principal propor uma metodologia que permita 

modelar o negócio com foco na proposta de valor, processos de negócio e diagnosticar o status 

quo capital intelectual que contribui para viabilização do modelo de negócios. 

A metodologia proposta integra o Business Model Canvas ao Intellectual Capital 

Statement – InCaS na fase de modelagem do negócio. Pela aplicação no SENAI Rondonópolis 

foi possível observar que ambas contribuem de maneira significativa no entendimento do 

negócio. De um lado, a modelagem do negócio pelo BMC permitiu à equipe uma discussão 

sobre os aspectos do negócio de maneira mais abrangente. Assim, aprimorou a visão sistêmica 

do negócio e evidenciou a importância ofertar valor aos clientes. Por outro lado, o InCaS tem 

uma contribuição no mesmo sentido, mas com a visão de recursos necessários para consecução 
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das estratégias, nível de relacionamento interno, com clientes e parceiros e por fim, resultados 

da entrega de valor ao cliente. 

Neste sentido, a metodologia proposta contribuiu para o aprendizado organizacional do 

SENAI Rondonópolis, uma vez que tornou o conhecimento tático da equipe em explícito, o que 

contribui para aprimoramento do negócio. 

Como exposto no capítulo anterior, o desconhecimento das ferramentas integradas na 

metodologia é fator importante para o alcance dos objetivos e, desta forma, recomenda-se que 

sejam realizados, durante os workshops, repasses à equipe no sentido de deixa-la familiarizada 

com a metodologia e, assim, facilitar a condução dos trabalhos. Este aspecto também é 

preconizado pela literatura estudada. 

Outra consideração importante, diz respeito à definição da equipe. Esta definição é 

função do escopo de aplicação e, portanto, pode ser definida após a determinação dos objetivos 

a serem alcançados pela aplicação da metodologia. Esta consideração está baseada apenas na 

aplicação realizada e acredita-se ser importante realizar outras aplicações para extrair melhores 

conclusões sobre o assunto. 

No que diz respeito à análise de ambiente utilizada é possível concluir que, dependendo 

do negócio, pode ser simplificada. No entanto, deve-se estar atento para que não seja superficial, 

sob pena de velar informações relevantes ao modelo de negócio. 

A aplicação da metodologia permitiu identificar as propostas de valor do núcleo de STI 

da unidade de SENAI Rondonópolis, os processos necessários para a entrega destas propostas 

aos segmentos de clientes e os fatores de capital intelectual, bem como o diagnóstico do status 

quo destes fatores na organização. 

A partir da aplicação da metodologia é possível concluir que o Business Model Canvas 

pode ser integrado ao Intellectual Capital Statement para identificar a proposta de valor, os 

processos do negócio e fatores de capital intelectual de forma participativa e dinâmica. No 

entanto, recomenda-se que tal aplicação seja validada realizando-se aplicações em outros 

negócios. 

Ainda, permite a qualquer organização diagnosticar o status quo do capital intelectual, 

respondendo à pergunta de pesquisa deste trabalho. 

Conclui-se que o objetivo deste trabalho foi alcançado, com base na aplicação da 

metodologia proposta e que, a partir dos resultados obtidos pode ser elaborado um plano de 

ação de melhorias para elevar o potencial do capital intelectual de maneira a contribuir com o 

alcance dos objetivos estratégicos. Deste modo, nota-se que é possível fazer aplicação em 
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intervalos pré-estabelecidos, de acordo com o interesse da organização, para avaliar a 

efetividade das ações propostas para o capital intelectual. 

Ainda, sempre que uma organização desenvolver um negócio ou produto novos, pode 

aplicar esta metodologia para diagnosticar se seu capital intelectual é suficiente para 

implementar seu processo ou negócio. 

Com sugestões para trabalhos futuros destacam-se os seguintes pontos: 

• Validar a metodologia, aplicando-a em outras empresas ou núcleos de Soluções 

de Tecnologia e Inovação no SENAI. 

• Aplicar a metodologia separadamente por área tecnológica a fim de obter um 

modelo de negócio e diagnóstico de capital intelectual com foco específico. 

• Aplicar a metodologia com propósito de implementar a gestão do capital 

intelectual, definindo indicadores, planos de ação e avaliação da evolução do 

capital intelectual e impacto nos indicadores. 
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ANEXO 1 - Métodos e metodologias de avaliação de capital intelectual 

Classificação Modelo 
continua  

Autor       

DIC 

Citation - Weighted Patents Dow Chemical (1996) 

Technology Broker Brooking (1996) 

Citation-Weighted Patents Bontis (1996) 

Human Resource Costing & Accounting Johansson & Nilson (1996) 

Accounting for the Future (AFTF) Nash H. (1998) 

HRSstatement Ahonen (1998) 

The Value Explorer Andriessen & Tissen (2000) 

Total Value Creation, TVC™ Anderson & McLean (2000) 

Intellectual Asset Valuation Sullivan (2000) 

Inclusive Valuation Methodology McPherson & Pike (2001) 

The 4-Leaf Model Leliaert, Candries et al. (2003) 

The Plexus Model Litschka, Markom et al. (2006) 

Dynamic Monetary Model Milost (2007) 

EVVICAE™ McCutcheon (2008) 

DIC / MCM FiMIAM Rodov & Leliaert (2002) 

MCM 

The Invisible Balance Sheet Sveiby (1990) 

Calculated Intangible Value Stewart (1997) 

Investor Assigned Market Value (IAMV™) Standfield (1998) 

ROA 

Economic Value Added (EVA™) Stewart  & Co (1997) 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) Pulic (1997) 

Calculated Intangible Value Luthy (1998) 

Knowledge Capital Earnings Lev (1999) 

 

Balanced Scorecard Kaplan & Norton (1992) 

IC-Index™ Roos et al. (1997) 

Skandia Navigator™ Edvinsson & Malone (1997) 

 Intangible Assets Monitor Sveiby (1997) 

SC Intellect Model Euroforum (1998) 

 Holistic Accounts Ramboll Group (1999) 

 

Modelo Nova Camisón, Palácios et al. (1999) 

Intangible Value Framework Allee (2000) 

Value Creation Index (VCI) Baum et al. (2000) 

 IC Rating Edvinsson (2000) 

 Intellectual Capital Rating Joia (2000) 

 

Based on EFQM Model Caba & Sierra (2001) 

Knowledge Audit Cycle Schiuma & Marr (2001) 

Intangible Assets Statement Garcia (2001) 

 

Heng Model Heng (2001) 

Meritum Guidelines Meritum (2001) 

Value Chain Scoreboard™ Lev (2001) 

Classificação Modelo 
continuação  

Autor       

 Public Sector IC Bossi (2003) 
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Danish Guidelines Mouritzen, Bukh et al. (2003) 

IC-dVAL™ Bonfour (2003) 
SC 

Chen, Zhu e Xie Model Chen, Zhu & Xie (2004) 
          
 IAbM 

Japanese Ministry of Economy, 
Trade and Industry (2004) 

 SICAP -  EU Project Bueno (2004) 
 Intellectus IADE - CIC (2003) 
 National Intellectual Capital Index Bontis (2004) 
 Topplinjen/ Business IQ Sandvik (2004) 
 Intellectual Capital Value Creation Boedker, Guthrie et al. (2005) 
 Intellectual Capital Statements for Europe(InCaS) InCaS Consortium (2006) 

 Intellectus Model 
Sanchez-Canizares et al. 
(2007) 

 Regional Intellectual Capital Index (RICI) Schiuma, Lerro et al.(2008) 

 ICU Report 
Sánchez, Elena & Castrillo 
(2009) 

Fonte: Matos (2013) 
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