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RESUMO 

 

As organizações devem entender as demandas de mercado, que, por sua vez, devem ser 

estruturadas a partir do entendimento dos públicos de interesse e desdobradas em todos os 

processos internos, para que a organização possa refletir, em seus serviços, estas exigências 

iniciais, gerando um ciclo virtuoso em seus negócios. 

Esta dissertação propõe um método de desenvolvimento de novos serviços, que tem como 

base o entendimento das demandas de mercado apurado junto aos públicos de interesse, além 

de entender se a organização está preparada, em termos de Capital Intelectual (CI), para 

atender a esta nova demanda. 

Com a aplicação do método proposto, foi observado que o atual serviço prestado pela 

organização analisada não estava aderente às demandas do mercado e doze novos serviços 

foram desenvolvidos a partir das demandas observadas. O CI foi avaliado, frente à nova 

proposta de valor apresentada, e as medidas de melhoria necessárias frente ao quadro de 

funcionários foram identificadas, em termos de quantidade, qualidade e sistemática de 

acompanhamento, tendo sido propostas as melhorias necessárias ao processo. 

Conclui-se que o método desenvolvido para identificar as demandas dos públicos de interesse 

foi efetivo e que, através da análise do CI verificou-se o quanto a organização está preparada 

para atendimento das novas demandas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento de Novos Serviços, Capital Intelectual, Demanda de 

Mercado. 
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ABSTRACT 

 

Organizations must understand the market demands, which should be designed from the 

understanding of the target audience and deployed in all internal processes, so that it can 

reflect in their services these initial requirements, generating a virtuous cycle in their business. 

This paper proposes a method to develop new services based on the understanding of market 

demands, determined together with the target audiences, as well as understands whether the 

organization is prepared, in terms of Intellectual Capital (IC), to meet this new demand. 

By applying the proposed method, it was observed that the current service provided by the 

organization analyzed was not aligned to the demands of the market and 12 new services have 

been developed from the demands observed. The CI  was evaluated facing the new value 

proposition presented, and the improvement measures necessary taking in consideration the 

staff have been identified in terms of quantity, quality and systematic of following-up, having 

been proposed improvements necessary to the process. 

In conclusion, the method developed to identify the demands of the target audiences was 

effective and, the analyses of the CI showed how much the organization is prepared to meet 

the new demands.  

 

KEY WORDS: Development of New Services, Intellectual Capital, Market Demand. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de atualizar e manter-se competitivo junto ao mercado, o Instituto 

Euvaldo Lodi de Minas Gerais (IEL-MG) passa por um processo de reformulação de seus 

serviços, com o propósito de apresentar soluções inovadoras e que sejam relevantes para a 

indústria de Minas Gerais. 

Fundado em 1969, o IEL-MG faz parte da Federação das Indústrias do Estado de 

Minas Gerais (FIEMG) e apresenta como missão: “Promover a competitividade da 

indústria mineira por meio de soluções em inovação, capacitação e interação entre 

empresas e centros de conhecimento, universidades e instituições de fomento”. Por sua 

vez, a FIEMG apresenta como propósito “Ser essencial na contribuição à Indústria 

Mineira, gerando resultados que sustentem sua competitividade” (FIEMG
1
, 2014). 

Desde a sua fundação, o principal serviço prestado pelo IEL-MG para as indústrias 

é o de colocação de estagiários, o que o faz por meio de sua Gerência de Estágio 

Empresarial, que realiza a interlocução entre as empresas e os centros de conhecimento de 

Minas Gerais. “O Estágio Empresarial foi o primeiro serviço oferecido e, até hoje, continua 

como um de seus principais serviços. Por meio dele, o IEL encurta a distância entre escolas 

e universidades e estudantes e empresas. O instituto recruta, seleciona e acompanha o dia a 

dia do estagiário.” (FIEMG
2,2014). 

Entendendo este cenário, tem-se que o IEL-MG precisa que o serviço Estágio 

Empresarial (EE) contribua efetivamente para as organizações, apresentando um modelo 

inovador e que atenda às demandas industriais, frente a um mercado dinâmico, e que faça a 

interação entre a indústria e os centros de conhecimento. 

O IEL realiza hoje a gestão do processo de emissão, renovação, gestão e rescisão 

dos Termos de Compromisso de Estágio, assim como mais dois serviços, que são: gestão 

de seguros de vida/acidentes pessoais dos estagiários e acompanhamento dos mesmos 

junto às instituições de ensino. Estes serviços, com exceção do seguro, são os mesmos 

prestados desde sua criação, há mais de quarenta anos. 

Com o objetivo de contribuir com o propósito da FIEMG, dentro de sua principal 

área de atuação, o IEL-MG realizará uma revisão e reestruturação do serviço prestado 
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através da Gerência de Estágio Empresarial com o propósito de formatar um produto que 

atenda aos requisitos estabelecidos pela instituição, ampliando assim o potencial de atender 

as demandas industriais. 

O Estágio Empresarial será redefinido levando-se em consideração as demandas 

dos seus clientes (Figura 1) e principais públicos de interesse, assim como os 

jjdirecionadores estratégicos finalísticos (Figura 2) que foram definidos no planejamento 

estratégico realizado em 2014 pela FIEMG (FIEMG
1
, 2014). 

 

Figura 1: Clientes-Alvo definidos no planejamento estratégico da FIEMG em 2014. 

 

Figura 2: Direcionadores Estratégicos definidos no planejamento estratégico da FIEMG em 2014. 

 

Desta forma, é importante que se estabeleça uma metodologia para o entendimento 

das demandas dos clientes e públicos de interesse, possibilitando entender se o IEL-MG 

está preparado para atender estas demandas. 
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1.1. Declaração do problema 

Diante do cenário observado, principalmente focando no entendimento das 

demandas dos públicos de interesse, esta dissertação se propõe a responder se: É possível 

desenvolver uma proposta de entendimento das demandas dos públicos de interesse 

do serviço Estágio Empresarial? Sendo possível, como entender se o IEL-MG está 

preparado para atender às novas oportunidades de mercado? 

Adicionalmente, para que seja possível entender e organizar toda esta quantidade de 

informações, um método que possibilite a realização destas análises de forma conjugada e 

organizada deve ser utilizado para que os decisores possam direcionar os esforços na 

melhor direção possível, poupando tempo e dinheiro da instituição. 

1.2. Objetivos do trabalho 

1.2.1. Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é: Identificar as demandas dos públicos de interesse 

quanto à prestação do serviço de Estágio Empresarial, do Instituto Euvaldo Lodi de 

Minas Gerais, e verificar se o IEL-MG está preparado em termos de seu Capital 

Intelectual para atendimento destas novas demandas. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Para impetrar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

sobrevindos: 

1. Esclarecer os principais entendimentos sobre Estágio Empresarial; 

 

2. Entender os principais conceitos do Mapa Conceitual (MC), como avalia-lo, como                                      

construí-lo e como extrair os principais conceitos elaborados; 

 

3. Definir quais são as novas demandados dos públicos de interesse; 
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4. Entender os conceitos de CI, da metodologia Intelectual Capital Statement (InCaS) 

para a mensuração do CI e como o método Qualidade, Quantidade, Sistemática (QQS) 

contribui para a para aplicação da metodologia InCaS; 

 

5. Propor um modelo e aplicar para o serviço Estágio Empresarial do Instituto Euvaldo 

Lodi. 

1.3. Estruturação 

Com o propósito de alcançar os objetivos apresentados, esta dissertação está 

estruturada em cinco capítulos. 

O capítulo 1 expõe os fatos que motivaram a elaboração do trabalho, descrevendo o 

contexto atual do IEL-MG e apresentando o modelo que a organização pretende alcançar 

por meio da contribuição efetiva à indústria mineira. Traz também a declaração do 

problema e os objetivos propostos. 

No capítulo 2 são apresentadas as atuais circunstâncias do serviço a ser avaliado, 

assim como a fundamentação teórica sobre os Mapas Conceituais (MC´s) e CI. Com isso, o 

autor apresenta as bases do conceito dos MC´s e descreve o método do MC utilizado no 

trabalho e no estudo de caso, além de elucidar os motivos da escolha e como o mesmo será 

aplicado. Quanto ao CI, busca-se o esclarecimento sobre CI e o devido desdobramento 

quanto à sua mensuração, alem de esclarecer os parâmetros de sua aplicação nas 

organizações. São descritas a metodologia InCaS e QQS para elucidação deste 

conhecimento. 

O capítulo 3 traz a proposta para elaboração e análise dos MC´s e CI. Para este 

propósito o autor define os passos a serem desenvolvidos quando da estruturação dos 

MC´s, esclarecendo o propósito da construção dos MC´s, quais são os sujeitos da pesquisa, 

as perguntas a serem elaboradas para aos especialistas e as etapas da construção dos MC´s 

propriamente dita. A abordagem estabelecida para o CI abrange as etapas de definição do 

modelo de negócios, análise e mensuração do CI, refinamento dos resultados, definição 

dos indicadores e elaboração do documento final. 
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Para o 4º capítulo o autor realiza a aplicação do modelo proposto, seguindo a 

estruturação apresentada no capítulo 3. São realizadas entrevistas com os públicos de 

interesse, avaliando-se os MC´s elaborados a partir delas, com o propósito de esclarecer 

quais são as demandas que estes públicos apresentam relativas ao serviço de Estágio 

Empresarial. São então apresentados os resultados à luz da metodologia proposta e 

definidas as alterações necessárias para que o IEL-MG possa prestar um novo serviço 

orientado pelas demandas dos principais públicos de interesse. 

Enfim, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões do trabalho realizado, com 

seus principais benefícios e limitações. Também são propostas quatro sugestões de 

trabalhos futuros e os possíveis impactos gerados para o IEL-MG, decorrentes da aplicação 

do trabalho desenvolvido. 

  



19 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para realizar a abordagem segundo a metodologia de Mapas Conceituais (MC´s)                

– visando o entendimento das demandas dos públicos de interesse do serviço Estágio 

Empresarial; e verificar a competência do IEL-MG frente ao atendimento destas demandas, 

através da metodologia Intelectual Capital Statements for Europe (InCaS), deve-se 

entender os principais conceitos sobre o serviço a ser avaliado e efetivar uma revisão 

bibliográfica sobre os conhecimentos existentes relacionados aos assuntos, assim como 

suas publicações. Para tanto, serão pesquisados os seguintes objetos: 

 Estágio Empresarial; 

 Mapa Conceitual; 

 Capital Intelectual. 

2.1. Estágio Empresarial 

Os programas de Estágio Empresarial têm como propósito a inserção do jovem 

estudante no mercado de trabalho. Muitas vezes, este é o primeiro contato que estes jovens 

têm com a realidade organizacional fora do meio acadêmico e servem para que eles 

entendam como as organizações funcionam no “mundo real”, como e quando podem 

assumir novas e mais importantes responsabilidades, como lidar com as exigências 

impostas pelo mercado, como lidar com as diferentes gerações em um mesmo ambiente, 

como satisfazer as próprias necessidades de independência através de uma posição no 

mercado de trabalho, como formar a sua identidade profissional e, principalmente, como se 

dão as relações organizacionais, entre os indivíduos, seja esta dentro das organizações ou 

com as relações com os públicos de interesse. Vale ainda lembrar que a transição do jovem 

para o mundo do trabalho é um dos experimentos mais significativos em suas vidas e que 

pode impactar em todo o seu desenvolvimento profissional, entendendo que esta transição 

não implica apenas na transição de ambientes, mas uma transição de identidade (MELO e 

BORGES, 2007; SILVA e TEIXEIRA, 2013). 

Na forma legal, a definição de estágio segundo o artigo I
o
:, Lei Nº 11.788, de  25 

Dezembro de 2008 é: 
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“Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 

finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos.” 

Fonte: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm 

Segundo a percepção dos jovens, a falta de oportunidade de trabalho decorrente da 

inexperiência aparece como segunda resposta mais frequente e qualificação através do 

estágio como quarto atributo em uma lista dos fatores que influenciam na transição 

universidade – mercado de trabalho (MELO e BORGES, 2007). 

Na avaliação da universidade, os jovens fazem as afirmações: “Inadequada 

preparação para o mercado”, “Sem integração teoria-prática”, “Não prepara para a rotina 

do trabalho” e “Não incentiva a prática” como as quatro principais avaliações negativas 

das universidades, entre onze citações (MELO e BORGES, 2007). 

E quanto à avaliação referente às organizações, consideram como primeiro 

obstáculo a “Maior exigência de qualificação”, sendo que na pesquisa formulada aparece 

ainda em primeiro lugar como uma dificuldade de se conseguir emprego o fato de “Falta 

de experiência” (MELO e BORGES, 2007). 

Percebe-se que, em todas as citações consideradas, o estágio supervisionado pode 

contribuir significativamente com o desenvolvimento profissional, proporcionando uma 

prática no dia-a-dia organizacional antes que os estudantes estejam fora das universidades, 

disputando uma vaga no mercado de trabalho, auxiliando os mesmos a associarem as 

teorias aprendidas nas universidades com as práticas organizacionais. Seis temas são 

apresentados quanto à contribuição do estágio no desenvolvimento de carreira, descritos 

como “Características da experiência de estágio”, sendo eles: enquadre no trabalho, tarefas 

vinculadas à profissão e variedade, responsabilidade e autonomia, superação de desafios, 

clima de trabalho e relação com supervisores e feedback. Ainda no trabalho de (SILVA e 

TEIXEIRA, 2013), destaca-se que “Os resultados salientam a importância do estágio 

dentre as experiências acadêmicas para a transição de estudante a profissional”. 
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Pode-se entender que “Atualmente os estágios representam uma forma de “inserção 

profissional organizada”, estruturada na convergência dos sistemas educativo e 

produtivo...” (ROCHA-DE-OLIVEIRA e PICCININI, 2012). 

Tem-se portanto que o estágio é um caminho, reconhecido pelas escolas, estudantes 

e organizações, que proporciona ao jovem um caminho legal para a sua inserção no 

mercado de trabalho, alinhando as suas experiências não voltadas ao mundo do trabalho às 

experiências adequadas ao seu desenvolvimento profissional, permitindo que a escolha 

quanto à formação acadêmica esteja ajustada ao desenvolvimento profissional, preparando 

o jovem para o mercado de trabalho. 

2.2. Mapa Conceitual 

A teoria que serviu de base para o desenvolvimento da ferramenta MC foi a Teoria 

Cognitiva de Aprendizagem de David Ausubel (psicólogo norte-americano), chamada 

ainda de Teoria de Assimilação de Ausubel (TRINDADE e HARTWIG, 2012; NOVAK, 

2011). Esta teoria se contrapõe à aprendizagem que se dá exclusivamente pela 

memorização, repetitiva ou mecânica, que se fundamenta nas associações arbitrárias, sem 

integrar seus elementos ao conhecimento pela cognição; (AUSUBEL, 1963; AUSUBEL, 

2000). 

D. P. Ausubel, psicólogo norte-americano, identificou que a aprendizagem pode ser 

classificada de duas formas diferenciadas (AUSUBEL, 1968). A primeira delas, que não 

foi a adotada pelo psicólogo, é a aprendizagem mecânica, onde o aprendizado se dá por 

meio de decorar um novo conhecimento e este conhecimento não se relaciona com a 

estrutura cognitiva aprendiz, evidenciando apenas a memorização dos conteúdo. Ausubel, 

no entanto, foca seus estudos em um modelo que se soma àquilo que o aprendiz já sabe, ou 

seja, no conhecimento previamente estabelecido, chamado aprendizado significativo. 

(NOVAK e CAÑAS, 2010; TAVARES, 2007). 

Apesar destas duas formas de aprendizado – mecânica e significativa – conviverem 

mutuamente em um mesmo sistema, cada uma delas traz consigo uma força maior quando 

se trata de uma forma de assimilação de conhecimento. A Figura 3 traz exemplos de 

quando cada tipo de aprendizagem é mais indicada, tendo-se que, para o propósito deste 
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trabalho destaca-se no quadrante superior direito a clara indicação do modelo de 

Aprendizagem Significativa, gerando o mapeamento dos conceitos e pesquisa científica. 

Considerando um processo integrado de desenvolvimento, tem-se que a aprendizagem 

mecânica auxilia para que o aprendiz inicie o processo de aprendizagem e gere o novo 

conhecimento baseado na aprendizagem significativa (NOVAK e CAÑAS, 2010). 

 

Figura 3: Variação do aprendizado – mecânico a significativo. Fonte: NOVAK e CAÑAS, 2010 

Percebe-se que, para o trabalho de pesquisa científica, a Aprendizagem 

Significativa apresenta maior indicação para utilização frente à aprendizagem mecânica. 

A Teoria Cognitiva de Aprendizagem indica que o aprendiz assimila melhor uma 

nova informação, quer seja um conceito, ideia ou proposição, através de uma ancoragem 

em conhecimentos preexistentes ao indivíduo, em sua estrutura cognitiva. Ou seja, novos 

conhecimentos são adicionados por meio de associações a outros conhecimentos, que já 

fazem parte da estrutura cognitiva do aprendiz, construindo então novos significados 

(AUSUBEL, 1963). 

Apenas após a publicação da Teoria Cognitiva de Aprendizagem quanto à 

aprendizagem significativa, publicado em 1963, é que Joseph Novak obteve uma 
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consistente base teórica para o desenvolvimento de seu trabalho, onde a principal ideia 

estabelecida é a diferenciação entre aprendizado mecânico (por memorização) frente ao 

aprendizado significativo (adição de conhecimento) (NOVAK, 2010). 

Os MC´s foram criados em 1972 a partir de um programa de pesquisa elaborado na 

Universidade de Cornell. Esta pesquisa estudou a habilidade de crianças para adquirir 

conceitos básicos em uma matéria de ciências e o desdobramento decorrente deste 

aprendizado levou à necessidade do desenvolvimento de uma ferramenta que pudesse 

descrever as mudanças no entendimento do conceito destas crianças (CAÑAS e NOVAK, 

2008). 

Segundo Cañas e Novak, “Mapas conceituais são ferramentas gráficas para 

organizar e representar tecnologia.”, ou ainda “... são ferramentas gráficas para a 

organização e representação do conhecimento.” (CAÑAS e NOVAK, 2008). Esta 

ferramenta é um meio que facilita a aprendizagem significativa explorada por David 

Ausubel. 

Na pesquisa realizada por Novak com crianças e adultos, evidenciou-se que a 

aprendizagem significativa foi o fator mais importante na estruturação de sólidos e 

expressivos conhecimentos (NOVAK e CAÑAS, 2006). Somente na década de 80, Novak 

desenvolve MC´s para ajudar os pesquisadores a criar novos conhecimentos. Já em 1990, 

Novak, através de um trabalho na Procter and Gamble, descobriu que os MC´s não 

somente organizaram melhor o conhecimento, mas facilitaram o trabalho criativo realizado 

pela equipe de pesquisa. Portanto a aprendizagem significativa, através da elaboração dos 

MC´s, é uma importante ferramenta para a criação de novos conhecimentos (NOVAK e 

CAÑAS, 2006). 

Apesar dos MC´s terem sido criados inicialmente como ferramenta para avaliação 

de entrevistas, a grande maioria dos estudos encontrados atualmente referem-se ao meio 

acadêmico e de como os MC´s auxiliam na estruturação de um novo modelo educacional, 

onde a ferramenta auxilia os estudantes a aprender como aprender (NOVAK, 2010). 

Foram descobertos outros estudos para utilização da ferramenta, tendo sido 

verificado por Joseph Novak que os MC´s auxiliam os aprendizes a “aprender a aprender, a 

captura de conhecimento explícito e tácito realizada por especialistas, auxiliar no 

planejamento de ensino, facilitar o trabalho criativo em todas as disciplinas, e facilitar a 
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melhoria dos métodos de gestão e de marketing.”. Noções estas que são intrínsecas ao 

desenvolvimento do trabalho proposto nesta dissertação (NOVAK, 2010). 

Em 1987, Novak, Cañas e outros membros da Florida Institute for Human and 

Machine Cognition começaram a trabalhar colaborativamente. Entendendo os MC´s como 

importante instrumento para elucidação de conhecimento e para que houvesse a sua 

integração com o World Wide Web (WWW), foi desenvolvido um software que melhorou 

substancialmente o potencial desta ferramenta, que hoje é apresentado sob a versão do 

CmapTools. Esta versão da ferramenta on-line é hoje utilizada em escolas, universidades, 

centros de conhecimento, organizações e agências governamentais e não governamentais, 

por todo o mundo. Conjugado com outros métodos educacionais, o uso do CmapTools 

possibilita a construção de um novo modelo educacional (CAÑAS e NOVAK, 2008). 

Em 2003 já existiam pelo menos nove softwares que poderiam ser utilizados para 

desenvolver MC´s. Neste mesmo estudo, os autores indicaram que já existiam outros tantos 

desenvolvimentos destinados a este propósito (WEIDEMAN e KRITZINGER, 2003). 

2.2.1. Mapas Conceituais para elucidar o conhecimento 

Hoje em dia é fundamental que uma organização defina suas estratégias alinhadas 

aos seus processos de negócio e principalmente que esses reflitam as demandas de 

mercado, para que possa gerar valor aos seus públicos de interesse. Tal alinhamento 

permite que os esforços da organização estejam voltados para atingir um objetivo comum 

(TONOLLI JÚNIOR et al., 2012). 

Este alinhamento estratégico deve partir ainda de uma clara demanda de mercado, 

ou de uma forma mais abrangente, a demanda deve ser estruturada a partir dos públicos de 

interesse e ser desdobrada em todos os processos internos para que possa refletir em seus 

serviços estas exigências iniciais, gerando um ciclo virtuoso em seus negócios (TONOLLI 

JÚNIOR et al., 2012). 

Métodos de elucidação do conhecimento dos públicos de interesse devem 

considerar tanto aspectos declarados e de fácil entendimento, quanto aspectos não 

declarados que, portanto, não se apresentam de forma clara e estruturada. Ainda, para que 

os decisores possam definir o caminho menos subjetivo quanto possível, devem ser 
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considerados os fatores quantitativos, de mais fácil entendimento, e qualitativos, de mais 

difícil absorção (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2014). 

Os MC´s são representações gráficas, onde os conceitos são representados de forma 

hierárquica e apresentam ligações entre si conectando-se por palavras ou frases curtas que 

expressam a relação entre eles. Representam uma estrutura que vai desde os conceitos mais 

abrangentes até os menos inclusivos. São utilizados para auxiliar a ordenação e a sequencia 

dos conteúdos, de forma a estipular processos principais para a aprendizagem, e gerar 

capacidade para integrar e processar as informações, realizando influência mútua entre 

indivíduo e meio (NOVAK e CAÑAS, 2010). 

“Mapas conceituais tem a intenção de representar significativo 

relacionamento entre conceitos na forma de proposições” 

NOVAK e GOWIN, 2008 

Os MC´s têm o propósito de sintetizar textos e permitir que um pesquisador 

apresente, sobre a estrutura cognitiva de um determinado experimento, a tradução e a 

síntese do mesmo sob a forma de diagramas hierárquicos, representando ali quais são os 

conceitos e as relações entre estes conceitos. Têm ainda o propósito de explicitar mais 

claramente, hipóteses fundamentais da rede conceitual dos indivíduos (CARVALHO et. 

al., 2001; CAÑAS
1
 et. al., 2003; NOVAK e GOWIN, 2008). 

Pode-se dizer também que o MC é uma ferramenta adequada para estruturar e/ou 

explicar um conhecimento que está presente sob a forma tácita em um especialista, 

conseguindo organizá-lo de uma forma que gere um conhecimento explícito, tornando 

mais claras as conexões que este especialista entende existir entre os conceitos existentes 

em um determinado assunto (TAVARES, 2007). 

Identificou-se que os MC´s ajudam a aprender a aprender e que a captura de 

conhecimento explícito e tácito advindo de especialistas, apoia o planejamento, promove a 

criatividade e provoca a melhoria da gestão e dos métodos de marketing, onde está focado 

o conceito estimulado nesta dissertação que provoca a utilização dos MC´s no 

desenvolvimento de um novo serviço (NOVAK e GOWIN, 2008; NOVAK e CAÑAS, 

2010). 
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Os resultados advindos do desenvolvimento dos MC´s referentes a um estudo, que 

a princípio pode parecer muito simples, quando utilizado de forma adequada, ou seja, 

organizando-se adequadamente os conceitos representados pelas palavras e as presunções 

ou ideias são elaboradas com palavras de ligação bem escolhidas, pode ser uma ferramenta 

profunda e poderosa. Percebe-se então que o MC apresenta ao mesmo tempo uma 

simplicidade e uma complexidade, com profundos significados (NOVAK e CAÑAS, 

2010). 

“Já ficou provado que a produção de mapas conceituais ajuda 

alunos a aprenderem, pesquisadores a elaborarem novos 

conhecimentos, administradores a melhor estruturarem e 

gerenciarem organizações, escritores a escreverem melhor e 

professores a avaliarem o aprendizado.” 

NOVAK e CAÑAS, 2010 

Existem três características que diferenciam os MC´s de outras representações 

(ONTORIA et al., 2005): 

1. Hierarquização: Os conceitos aparecem em ordem de importância (mais inclusivos 

acima e menos inclusivos de forma subordinada – abaixo); 

2. Seleção: apenas o essencial de uma mensagem é expresso. Eleger os termos que se 

referem aos conceitos mais importantes, antes da elaboração do MC é uma ação 

valiosa. 

3. Impacto visual: para adquirir uma boa apresentação, a recomendação é de que 

devem ser apresentadas apenas as relações fundamentais entre as ideias e de forma 

bastante concisa. 

2.2.2. Conceitos de Mapas Conceituais 

Ontologia é uma forma de representação do conhecimento, cuja construção consiste 

bastante resumidamente em: especificar conceitos nucleares e suas relações com outros 

conceitos delimitados por um certo domínio de conhecimento. Essa representação deve 

comunicar a explicação do domínio definido, assim como definido pelos especialistas. 

Assim, a construção do conhecimento através dos MC´s pode ser aplicada para mitigar o 
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gargalo na obtenção de conhecimentos que é próprio quando do desenvolvimento de novos 

serviços (BRILHANTE et al., 2006). 

Ontologia é ainda uma forma de organização de informações, normalmente 

elaborada por especialistas, que apresenta a reprodução formal de conhecimento. A 

estrutura de uma ontologia é baseada na definição dos conceitos e dos relacionamentos 

semânticos entre eles (MORAIS e AMBRÓSIO, 2007). 

MC´s são portanto uma forma de ontologia acessível, informal, simples e que traz 

toda a reprodução do conhecimento tácito e explícito presente no entendimento de 

especialistas (NOVAK, 2010). 

Segundo a Teoria Cognitiva de Aprendizagem, o aprendiz adquire primeiramente 

um conceito mais geral e adicionalmente busca conhecimentos relacionados ao primeiro. 

Esse processo de aprendizagem significativa edifica um modelo agregado de informações 

arranjadas hierarquicamente dentro de um acurado domínio de conhecimento, sentindo que 

possui o controle do conhecimento adquirido e capaz de empregar esse conhecimento na 

solução de problemas, ou na construção do pensamento criativo (NOVAK, 2010). 

Outro conceito importante de se estabelecer é o de Aprendizagem Significativa, que 

apresenta seis princípios básicos (IVIE, 1998; MOREIRA, 1997): 

1. Metáfora: é a representação de um sistema integrado. Os conceitos são ordenados 

e ligados entre si, seguindo as regras lógicas da mente humana de organizar o 

conhecimento em categorias, assumindo uma hierarquia de conceitos onde os 

mais específicos se apresentam submissos a conceitos mais genéricos. Esta é a 

ideia fundamental que embasa toda a teoria da aprendizagem de Ausubel. 

2. Estrutura cognitiva: é o conceito de que novos conhecimentos são invariavelmente 

construídos com base no que o aprendiz já sabe. Uma estrutura cognitiva clara e 

organizada facilita a retenção de novas informações, portanto a aprendizagem. 

3. Hierarquia: é a representação de como o conhecimento é organizado. Conceitos 

devem ser apresentados de forma hierárquica – dos mais abrangentes até os mais 

específicos. É mais fácil apreender quando se tem como ponto de partida os 

conceitos mais abrangentes/gerais e como ponto de chegada conceitos menos 

abrangentes/específicos. 
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4. Subsunção: é o conceito de que uma nova ideia é classificada em um ou mais 

conceitos, prioritariamente preexistentes na estrutura cognitiva, fornecendo uma 

estrutura básica em torno do qual o conhecimento é organizado. 

5. Ancoragem: é quando os principais conceitos (subsunções) agem como 

ancoragem para novas informações. Quanto mais estruturado estiver o 

conhecimento, maior será a capacidade de ancoragem do mesmo. Este princípio 

indica porque a aprendizagem significativa é armazenada mais tempo do que no 

modelo tradicional de aprendizagem. 

6. Organizadores: é a forma de auxiliar com que os alunos assimilem novas 

informações, preenchendo as lacunas entre o que já é conhecido e o que é para ser 

aprendido e são ainda mais úteis quando os aprendizes não possuem os conceitos 

relevantes necessários para integrar novas informações em seus sistemas 

cognitivos. 

A conceituação de aprendizagem significativa é trazida, pois os MC´s se baseiam 

na Teoria Cognitiva de Aprendizagem que, por sua vez é fundamentada neste conceito. A 

teoria de Ausubel apresenta a ideia de que o desenvolvimento criativo de um novo 

conhecimento pode ser entendido como um nível avançado de aprendizagem significativa, 

processo que pode ser facilitado pela utilização de MC´s (NOVAK e CAÑAS, 2010). 

Um exemplo inicial para dar familiaridade ao leitor quanto aos MC´s e gerar 

clareza ao entendimento é o desenvolvimento de um MC estruturando a própria 

Aprendizagem Significativa, conforme identificado na Figura 4.  



29 
 

 

Figura 4: Mapa Conceitual – Aprendizagem Significativa de Ausubel. Fonte: MOREIRA, 2013. 

Como a Aprendizagem Significativa é o principal conceito da teoria de Ausubel, 

ela ocupa a posição hierarquicamente superior no desenho do MC. As demais condições 

são desdobramentos do conceito inicial, com suas linhas e palavras de ligação. Nesta 

representação destacam-se também os tipos (representacional, conceitual e proposicional) e 

as formas (subordinada, superordenada e combinatória) de aprendizagem significativa 

(MOREIRA, 2013). Maiores detalhamentos sobre a construção do MC serão dados no 

Capítulo 3 onde será abordado o tema em sua plenitude. 

MC´s apresentam os conceitos, normalmente dentro de caixas, e os relacionamentos 

entre estes conceitos são indicados por linhas de conexão que apresentam, por sua vez, as 

palavras ou frases de ligação que conectam dois conceitos apresentados (WEIDEMAN e 

KRITZINGER, 2003; MOREIRA, 2013; BORK, 2015). 

Alguns autores apresentarem outros tipos de MC´s, tais como: Teia de Aranha, 

Fluxograma, Entrada e Saída (TAVARES, 2007). 
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Para efeito desta dissertação, foi adotado apenas o tipo considerado pelos criadores 

da ferramenta, onde os MC´s apresentam a característica de que os conceitos devem ser 

apresentados de uma forma hierárquica, apresentando os conceitos mais inclusivos (gerais) 

na parte de cima enquanto os mais específicos devem aparecer mais abaixo na 

representação gráfica. O ideal para a representação da ferramenta é que sejam elaboradas a 

partir de uma questão particular (busca da resposta), ou questão focal. Em outras palavras, 

o MC deve buscar a elucidação de uma situação/evento a qual desejamos compreender na 

forma de organização do conhecimento (NOVAK e CAÑAS, 2010). 

Três conceitos são ainda utilizados na construção dos MC´s e são eles: subsunção – 

perceber como algo novo refere-se a algo conhecido; diferenciação – perceber como algo 

novo distingue-se de algo conhecido; e reconciliação – do que a primeira vista parece uma 

contradição com algo conhecido (CRANDALL et al., 2006). 

Outro conceito fundamental existente na estruturação da ferramenta é sobre a 

inserção de ligações cruzadas, que se apresentam como as ligações entre diferentes 

domínios de conceitos existentes nos MC´s (NOVAK e CAÑAS, 2010). 

Antes porém do término da conceituação dos MC´s, é importante que um último 

conceito seja esclarecido, o de “ancoragem”. Quando se fala de ancoragem, a metáfora 

advinda da palavra sugere que os conceitos iniciais sejam tão fortes quanto imutáveis, o 

que no caso da construção do MC não é necessariamente uma verdade, pois estes conceitos 

iniciais podem sofrer alterações assim que os novos conhecimentos forem sendo agregados 

ao saber inicial, pois os conhecimentos anteriores e novos interagem entre si, criando 

novas perspectivas do saber, ficando o primeiro mais elaborado, claro e diferenciado 

(MOREIRA, 2013). 

Por fim, segundo Novak, a aplicação dos MC´s ainda possui um longo caminho a 

ser trilhado, mas espera-se que o uso desta ferramenta, assim como do CmapTools irá 

aumentar ao passo que mais pessoas, de várias disciplinas, percebam o valor do modelo 

(NOVAK, 2010). 
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2.2.3. Construção do Mapa Conceitual 

“O que ocorre entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos é uma interação 

cognitiva.” (MOREIRA, 2013). 

Os MC´s podem ser utilizados em diversos contextos e finalidades. Neste trabalho 

o contexto a ser explorado é o da utilização como ferramenta de sintetização de textos, 

palavras e arcabouço cognitivo de especialistas e pesquisadores sobre determinado 

conteúdo, ou seja, na captura de conhecimento explícito e tácito, construção do 

pensamento criativo e principalmente na organização do conhecimento, com o intuito de 

absorver os conhecimentos tácitos e explícitos dos públicos de interesse que serão 

entrevistados. Através desta aplicação, pode-se então traduzir e desenvolver diagramas, 

que explicitarão os conceitos e as relações entre estes conceitos, assim como apontar com 

clareza as presunções primárias que o especialista, conhecedor do tema proposto, apresenta 

em seu conhecimento já adquirido, Figura 5 (CAÑAS e NOVAK, 2006; TAVARES, 2007; 

NOVAK e GOWIN, 2008). 

 

Figura 5: Mapa Conceitual. Fonte: Adaptado de NOVAK e GOWIN, 2008. 
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Feitas estas considerações adicionais, pode-se passar para a fase de elucidação de 

como é realizada a construção dos MC´s. 

Como já indicado, na construção dos MC´s, os conceitos são inseridos em caixas ou 

uma forma geométrica, enquanto as relações entre eles são determinadas por linhas às 

quais são adicionadas palavras ou até mesmo frases explicativas, Figura 6. Estas conexões 

têm o propósito de esclarecer qual é o tipo de relação existente entre os conceitos que se 

encontram nas caixas, que procuram aclarar relações proposicionais significativas. Esta 

representação portanto é composta por três elementos: o conceito,  a ligação e a palavra de 

ligação (NOVAK e CAÑAS, 2010; CRANDALL et al., 2006; ONTORIA et al. 2005). 

 

Figura 6: Exemplo de MC – os conceitos (em caixas azuis), a ligação entre eles (linha em vermelho) e a 

palavra de ligação (em verde). Fonte: o autor. 

Os conceitos que aparecem no MC (dentro de figuras geométricas) são as 

significações dos objetos traduzidos e particularizados pelo entrevistador descrevendo o 

pensamento do entrevistado. Estes conceitos podem fazer referência aos acontecimentos 

(passiveis de comprovação) ou aos objetos (passiveis de observação) (BORK, 2015). 

Alguns autores apresentam caminhos viáveis para se estruturar/construir um MC. 

Foi adotada, para esta dissertação, a orientação de Crandall et al., 2006, do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), que no livro (Working Minds - A Practitioner’s Guide to 

Cognitive Task Analysis (Mentes Trabalhando – Um Guia do Praticante da Análise de 

Tarefas Cognitivas), capítulo 4, trata da utilização do MC com o mesmo propósito que este 

trabalho deseja abordar, ou seja, para entender e organizar o conhecimento que está 

presente na mente de especialistas, através de entrevistas realizadas por um pesquisador 

(CRANDALL et al., 2006). 

Os MC´s tem como objetivo básico ajudar os pesquisadores explorarem o que o 

especialista tem sob seu conhecimento (domínio) sob a forma de conceitos, princípios e 
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eventos e representar este conhecimento de forma que o decisor de uma organização possa 

compreender e colocar em uso para uma tomar suas decisões (CRANDALL et al., 2006). 

Este processo de elucidação do conhecimento é empírico e resulta em uma 

representação detalhada do conhecimento, que pode ser formal e até mesmo computável, o 

que pode facilitar a organização do conhecimento deixando transparentes as habilidades e 

conceitos que apenas os especialistas antes possuíam (CRANDALL et al., 2006). 

Os modelos de elucidação existentes, geralmente envolvem a descrição dos 

processos, que apesar da importância, normalmente caem em uma escala micro de tomada 

de decisão. Já os MC´s representam um método de induzir o conhecimento e a 

representação do mesmo, utilizados então para transmitir o conhecimento adquirido, 

podendo ser utilizados em marketing, na preservação do conhecimento, no 

compartilhamento do conhecimento, no apoio à decisão e na revelação das habilidades de 

especialistas (CRANDALL et al., 2006; BORK, 2015). 

Considerados como diagramas, os MC´s envolvem nós e links. Os nós representam 

os conceitos, colocados em figuras (caixas). Normalmente utilizando apenas palavras, mas 

podem ser frases curtas (até três palavras) ou até mesmo figuras ou símbolos. Estes 

conceitos se relacionam entre si através de linhas, que se utilizam de “etiquetas” que 

expressam qual é o tipo de relação entre os dois conceitos ligados. A tríade nó–link–nó 

representa a menor forma de uma proposição, que pode ser lida como expressão simples e 

significativa (CRANDALL et al., 2006; BORK, 2015). Conforme exemplo da Figura 7, 

pode-se ler que “Os funcionários da organização são capacitados segundo as melhores 

práticas existentes de mercado.”. Esta frase apresenta quatro proposições: existe pelo 

menos um funcionário, o funcionário deve ser capacitado, existem melhores práticas de 

mercado e a capacitação deve ser segundo estas melhores práticas. 

 

Figura 7: Exemplo de tríade nó–link–nó. Fonte: o autor. 



34 
 

Nos MC´s as ideias envolvem expressividade (semântica e sintaxe), a forma 

(morfologia), interações (formatação de sentido) e dinâmica (CRANDALL et al., 2006). 

Expressividade: as linhas representam relação única (conceito X relacionado ao 

conceito Y). O tamanho das linhas pode indicar a força associativa dos conceitos, ou grau 

de parentesco semântico. As ligações entre nós representam conexões entre ideias, mas não 

envolve categorização (CRANDALL et al., 2006). 

Forma: o conceito mais básico é colocado no topo do diagrama e os subordinados, 

ou específicos, aparecem em direção ao fundo, expressando subordinação e diferenciação 

entre outras (CRANDALL et al., 2006). 

Interações: a principal característica diferenciadora é que os MC´s apresentam 

“ligações cruzadas” que indicam relações que cruzam diferentes ramificações, espelhando 

a complexidade do mundo real ao mesmo tempo em que causa uma busca deliberada por 

novas conexões, promovendo a criatividade e a inovação (CRANDALL et al., 2006), como 

exemplificado na Figura 8. 

 

Figura 8: Parte de MC indicando ligações cruzadas entre diferentes ramificações. Fonte: o autor. 
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Dinâmica: o pesquisador usa da espacialidade como ferramenta para gerar 

significados, expressa diversas relações e ideias a serem expressas, promove a utilização de 

ligações cruzadas e evita uma forma alongada onde existam a predominância de ligações 

cruzadas sobrepostas. Os MC´s devem tornar-se facilitadores para a memória e jamais 

devem ser “lançados em pedra”, pois o conhecimento é dinâmico. Os MC´s devem ser 

considerados como “coisas inacabadas” e os especialistas devem sempre acrescentar ou 

modificar os mesmos (CRANDALL et al., 2006). 

O tempo razoável para a criação de um MC é em torno de uma hora, criando dois 

MC´s semi estruturados com trinta a quarenta conceitos cada um. Para tanto, deve-se 

seguir seis etapas fundamentais para a sua criação (CRANDALL et al., 2006). Estas etapas 

estão apresentadas da Tabela 1. 

Tabela 1: Seis etapas de criação do MC. 

ETAPA OBJETIVO 

1- Selecionar o domínio 

e foco 

Tornar o processo e o produto intrinsecamente ligados aos 

objetivos da pesquisa. E explorar o conhecimento do entrevistado 

em relação ao domínio. Estabelece um propósito. 

2- Elaborar e organizar 

o “Estacionamento de 

Conceitos” 

Elaborar os conceitos que são diretamente ligados ao tema e 

coloca-los no topo do MC e os menos inclusivos distribuir ao 

longo da estrutura. 

3- Ligar os conceitos Identificar palavras ou frases curtas que façam a ligação entre os 

conceitos. Identifica o valor das ligações que ligam os conceitos. 

4- Refinar Acrescentar, excluir e mudar os conceitos, assim como adicionar, 

subtrair e alterar os links. Devem ser realizadas uma ou duas 

operações desta natureza.  

5- Aperfeiçoar Buscar novas ligações ou ligações cruzadas que possam fazer 

sentido entre os conceitos. Esta etapa permite um olhar inovador 

sobre os conceitos relacionados. 

6- Construir Adicionar links que tragam informações adicionais que podem 

ser: Imagens, mídia digital, páginas da web, vídeos, 

detalhamentos, gráficos entre outros, que tragam um repertório 

significativo ao domínio estudado. 

 

Fonte: CRANDALL et al., 2006. 
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A proposição deste método é baseada em entrevistas com especialistas que possam 

contribuir com o seu conhecimento e habilidades cognitivas para elucidação do domínio 

desejado, participando portanto do processo um entrevistador (facilitador) e um (ou mais) 

entrevistados (especialista) (CRANDALL et al., 2006). 

O processo de elaboração das etapas do MC, indicado na Tabela 1, é detalhado a 

seguir (CRANDALL et al., 2006; BORK, 2015): 

1- Selecionar o domínio e foco (CRANDALL et al., 2006): 

 

 O entrevistado toma conhecimento dos conceitos do MC; 

 O entrevistado e o entrevistador identificam a “questão foco” do problema, o 

domínio que deve ser explorado, utilizando perguntas que devem ser respondidas 

durante o processo. “Todo Mapa Conceitual responde a uma questão focal e uma 

boa questão focal pode conduzir a um Mapa Conceitual muito mais rico” 

(NOVAK, 2010); 

 Forma-se então uma “Big Picture”, ou seja, uma primeira versão a ser trabalhada; 

 A questão focal é expressa como um nó solto (cabeçalho) em direção ao canto 

esquerdo superior do espaço; 

 Guiado pela questão focal, o entrevistado é convidado a identificar de 5 a 10 

conceitos mais amplos (e de 15 a 25 conceitos segundo NOVAK, 2010), gerais ou 

mais importantes. Pode ser criado por um processo deliberativo e livre de 

associações; 

 Pode aparecer mais de uma palavra nomeando um mesmo conceito ou até mesmo 

frases. Os conceitos devem ser esclarecidos para definir se são sinônimos ou 

distintos e as frases serão utilizadas depois para expressar significados adicionais; 
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A Figura 9 exemplifica a aplicação desta etapa, apresentando parte de um MC já 

elaborado, destacando-se no canto superior esquerdo a questão focal: Quais são as 

demandas das organizações, alunos e centros de conhecimento que podem ser atendidas 

pelo Estágio Empresarial? 

 

Figura 9: Seleção de domínio e foco realizado para construção de MC. Fonte: o autor. 

2- Elaborar e organizar o “Estacionamento de Conceitos” (CRANDALL et al., 

2006): 

 

 O entrevistado é motivado a realizar um “Brain Storm” – Tempestade de Ideias 

para elaboração de conceitos; 

 Os conceitos que surgirem são trazidos para o espaço do MC e ordenados pelo 

grau de generalidade de modo que, quanto mais geral o conceito mais acima ele 

estará no espaço definido; 

 Organiza-se então estes conceitos através de post-its ou, preferencialmente, com o 

auxílio de um programa de computador (NOVAK, 2010); 
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A Figura 10 exemplifica a aplicação desta etapa, representando a estrutura de um 

“estacionamento” elaborado antes de sua utilização para estruturar o MC. 

 

Figura 10: Elaboração e organização de um “Estacionamento de Conceitos”. Fonte: o autor. 

3- Ligar os conceitos (CRANDALL et al., 2006): 

 Agora o entrevistador, a partir das definições do entrevistado, começa a 

vincular os conceitos que devem ser classificados de forma a expressarem 

relações entre os conceitos, como: causais (“leva a”, “produz”), de 

classificação (“inclui”, “é um exemplo de”), nominais (“é conhecido 

como”), de propriedade (“pode ser”, “tem características”, “consiste em”), 

explicativas (“é motivo de”), de procedimento ou método (“resulta em”, é 

“feito por”, “é uma maneira de fazer”), contingencias e dependências 

(“requer”, “muitas vezes é”), probabilísticas (“é mais provável”, 

“raramente é”), eventos (“vem antes de”) ou incerteza e frequência de 

relações (“é mais comum do que”).  

 São estas palavras que especificam as relações entre os conceitos para que 

a tríade (nó-link-nó) seja lida como uma proposição; 

A Figura 11, parte da definição da questão focal identificada na Figura 10 e, com o 

auxilio dos conceitos estabelecidos na Etapa 2, apresenta as ligações dos conceitos 

realizadas pelo entrevistador em consonância com o conhecimento absorvido junto ao 

entrevistado, através das frases de ligação. 
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Figura 11: Etapa de ligar os conceitos de um MC. Fonte: o autor.
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4- Refinar (CRANDALL et al., 2006): 

 

 Primeiramente faz-se o acréscimo, exclusão e mudança dos conceitos, assim como 

adiciona-se, subtrai-se e altera os links; 

 Verifica-se então se os conceitos aparecem apenas uma única vez. Caso contrário 

os mesmos devem ser rearranjados, o que pode levar a uma reconstrução de outras 

regiões do MC; 

 Verifica-se ainda se toda tríade expressa uma proposição; 

 De forma geral, havendo quatro ou cinco conceitos ligados sob uma dada 

concepção, significa que algum conceito intermediário pode ser proposto, gerando 

novos insights; 

 

5- Aperfeiçoar (CRANDALL et al., 2006): 

 

 Agora o entrevistador busca novas ligações ou ligações cruzadas que possam fazer 

sentido entre os conceitos, no sentido de aperfeiçoar o trabalho. Ligações cruzadas 

demonstram que os entendimentos das relações entre os subdomínios do MC, no 

entanto é necessário ser eletivo, pois todos os conceitos estão interligados de 

alguma forma (NOVAK, 2010); 

 Este é um excelente momento em que o conhecimento tácito vem a tona, o que 

poderia não ocorrer se não provocada esta reflexão; 

 Nesta etapa também, o próprio entrevistado (especialista) adquire novos 

conhecimentos sobre o domínio estudado; 

Na Figura 12, o MC apresenta as novas ligações entre os conceitos, advindas de 

uma reflexão e análises conjuntas do entrevistador e entrevistado, assim como surgem as 

ligações cruzadas entre diferentes ramificações, gerando ganhos sobre o entendimento do 

contexto e novos aprendizados (inovação). 
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Figura 12: Etapa de aperfeiçoamento de um MC. Fonte: o autor. 
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6- Construir (CRANDALL et al., 2006): 

 

 Chega agora o momento de se adicionar recursos ao MC; 

 Recursos são então inseridos como ícones (hiperlink) imediatamente abaixo dos 

nós do conceito; 

 Como evidenciado na Tabela 1, podem ser adicionados vários tipos de recursos 

que explicitam e contribuem com o entendimento do que está colocado no MC. 

Estes ícones agregam valor ao material e são complementares ao mesmo; 

 Insere-se então junto ao nó superior do MC um link para o que os autores chamam 

de “mapa de mapas”. Que nada mais é do que um lugar único onde todos os links 

estarão relacionados, facilitando a busca e visualização total de todas as ligações 

do MC; 

 Uma revisão final do MC então é realizada para transmitir clareza e uma estrutura 

adequada ao modelo desenvolvido (NOVAK, 2010). 

 

É importante lembrar que os MC´s nunca são estruturas acabadas, devendo ser 

sempre revistas e reformuladas sempre que necessário um novo estudo (NOVAK, 2010, 

CRANDALL et al., 2006). 

2.2.3.1. Considerações importantes 

Os MC´s devem ser elaborados por pesquisadores que entendam sobre o domínio 

que estão “mapeando” e preferencialmente com experiência na elaboração dos mesmos, 

podendo assim contribuir de forma ativa quando da construção (CRANDALL et al., 2006). 

Os MC´s não são como outros diagramas que utilizam combinações de elementos 

gráficos (Exemplo: Mapas Cognitivos), onde diversas ideias são representadas pelos nós, 

mas tipicamente expressas por frases ou parágrafos curtos (CRANDALL et al., 2006). 

Nos MC´s pode-se ver todos os conceitos importantes de uma só vez e devem ser 

representados em papel, quadros ou qualquer material que permita a utilização de 
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marcadores e elaboração de notas. Existe a possibilidade da utilização de softwares 

específicos para o assunto (CRANDALL et al., 2006; BORK, 2015). 

Visando facilitar a construção dos MC´s, o software CmapTools (CMAP TOOLS, 

2015), foi elaborado e disponibilizado gratuitamente por Novak, Cañas e outros membros 

da Florida Institute for Human and Machine Cognition, com o propósito de melhorar o 

potencial desta ferramenta e popularizar o método desenvolvido (CAÑAS e NOVAK, 

2006). 

Antes de iniciar a construção dos MC´s, é importante ao entrevistado entender o 

que é esta ferramenta, inclusive conceitualmente, facilitando o processo como um todo. 

Ainda assim o entrevistador deve abordar o processo com ceticismo (CRANDALL et al., 

2006). 

Os entrevistadores devem contribuir para construir, em conjunto com os 

entrevistados, o conhecimento do assunto abordado e ter a habilidade de construir a 

representação do conhecimento ao mesmo tempo em que elucidam o conhecimento. 

Dentro desta elaboração, outro ponto importante para o bom desenvolvimento do trabalho 

é que sempre que as discussões sobre um determinado conceito perdurarem além do 

razoável, o entrevistador deve migrar para outra questão, retornando, mais tarde, ao 

conceito “problemático”, (CRANDALL et al., 2006). 

A leitura dos MC´s deve se dar preferencialmente no sentido descendente, mas esta 

não é necessariamente a única forma de leitura. Um bom MC deve possibilitar também 

uma leitura tanto no sentido ascendente, bem como horizontalmente, favorecendo a 

exploração de relações entre os conceitos (COSTAMAGNA, 2001). 

2.2.4. Avaliação de um Mapa Conceitual 

Para que se saiba se os MC´s podem ser considerados como instrumentos de 

conceituação e que tenham cumprido os propósitos estabelecidos, é necessário que se faça 

uma análise da sua qualidade, é preciso entender se ele ficou realmente bom. 

Inicialmente, para a construção de bons MC´s, deve-se iniciar com uma sólida base 

construída através de uma boa seleção dos conceitos relacionados ao tema principal 
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(TAVARES, 2007). Bons MC´s devem ainda ter abrangência – gerar uma descrição clara e 

precisa do conhecimento; devem manifestar relevância global e possuirem o direito de 

“granulidade” – abordar temas muito específicos, que são desnecessários, ou muito 

amplos, que saem pela tangente (CRANDALL et al., 2006). 

A avaliação dos MC´s deve levar em consideração (CRANDALL et al., 2006): 

 Preparação; 

 Estruturação de dados; 

 Descoberta e significado; 

 e Representação. 

Estas etapas estão mais descritas na Tabela 2. 

Tabela 2: Processos e procedimentos para análise. 

Fase Objetivo Atividade Procedimento 

Preparação 

Ir de um processo 

intuitivo e 

informal ao um 

processo de 

questionamento. 

Preparar a 

entrevista e dado 

de observação. 

Registros de dados completos 

e revistos, 

questões e problemas do 

projeto revisados, 

planejamento das varreduras 

nos dados. 

Estruturação 

dos dados 

Decompor dados 

em elementos 

discretos; 

examinar pedaços 

e partes; verificar 

sua confiabilidade. 

Imersão nos 

dados: identificar 

elementos e 

segmentos, 

desmontar o 

quebra-cabeças, 

examinar pedaços 

e partes. 

Listas, classificações, 

intervalos, codificação, 

catalogação, contagem de 

frequência, estatística 

descritiva. 

Descoberta de 

sentido 

Identificar questão 

central, problemas 

e correntes 

emergentes de 

sentido. 

Estruturar, 

integrar, 

contrastar e 

comparar. 

Conjuntos, categorias,  

padrões e temas, 

gaps e discrepâncias, 

rankings, índices, 

contrastes, testes estatísticos. 

Representação 

dos achados 

Fazer o sentido 

visível e trazer a 

tona a história 

contida no dado. 

Comunicar, 

mostrar, ilustrar e 

representar. 

Relato de histórias e 

incidentes, tabelas, gráficos, 

storyboards, linhas de tempo 

e eventos, MC´s. 

 

Fonte: CRANDALL et al., 2006. 
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Quando da execução da análise dos MC´s, deve-se lembrar que não existem 

indicadores quantitativos que norteiem esta avaliação, não existem definições exatas 

quanto ao número de pesquisadores/facilitadores, entrevistados/especialistas, pois esta é 

uma condição intrínseca de cada área de conhecimento. As análises são portanto de cunho 

qualitativo e devem buscar interpretar a informação fornecida pelo entrevistado quando da 

confecção dos MC´s, no intuito de perceber as evidencias referentes ao domínio e 

conhecimento do assunto (BORK, 2015). 

2.3. Capital Intelectual 

Empresas mais bem adaptadas e com maior capacidade elaboração se prevalecem 

àquelas organizações que possuem a visão focada em ativos financeiros e não apresentam 

grande capacidade de organização e criação de valor. Os ativos de conhecimento 

aumentam e são mais elaborados a medida que são utilizados, se tornando imensuráveis e 

seguindo uma lógica inversa aos ativos materiais empregados nas organizações que tendem 

ao desgaste a medida de sua utilização (LASTRES e ALBAGLI, 1999; GRIMALDI e 

HANANDI, 2013). A chave do sucesso migrou para a geração, aplicação e exploração de 

conhecimentos e não mais estão lastreadas nos bens tangíveis das organizações (WILL e 

MERTINS, 2013). Assim, as organizações que têm a competência de valorizarem o seu CI 

são reconhecidas como uma evolução calcada na era do conhecimento. 

As organizações e até mesmo os países apresentam uma necessidade cada vez 

maior de acompanhar intensas transformações em suas estruturas produtivas e nos sistemas 

de produção sem fronteiras, para que participem da Cadeia Global de Valor (CGV), com 

novas relações de negócios centradas no conhecimento e em ativos intangíveis 

(MAČERINSKIENĖ e ALEKNAVIČIŪTĖ, 2015). 

Este novo modelo de desenvolvimento econômico, voltado à era do conhecimento, 

está totalmente estruturado no desenvolvimento humano, portanto na capacidade do CI 

gerar valores tangíveis e contabilizáveis. Estas novas competências organizacionais, 

somadas às competências tradicionalmente verificadas nos ativos financeiros são as que 

conduzem as organizações ao êxito de curto e longo prazos, Figura 13 (BISCHOFF et al., 

2013; F-JARDON E MARTOS, 2014). 



46 
 

 

Figura 13: Modelo de geração de vantagens competitivas, adaptado de F-JARDON e MARTOS 2014. 

O CI é hoje percebido como um importante recurso dentro das organizações, que, 

por sua vez, fazem grandes esforços para que os mesmos se desenvolvam e apresentem 

resultados que se expressem em vantagens competitivas para estas mesmas organizações 

(JOIA, 2001; F-JARDON e MARTOS, 2014; RAM e MONTIBELLER, 2013). 

Segundo Luiz Joia, “o conhecimento podia ser intangível, mas isso não significava 

que não podia ser medido” (JOIA, 2001). 

Este tópico, portanto, se dedica a apresentar um melhor esclarecimento sobre CI e o 

desdobramento quanto à sua mensuração. 

2.3.1. Conceitos 

Desde 1945, Frederick Hayek apresentou uma pesquisa sobre o uso do 

conhecimento na sociedade (HAYEK, 1945). 

Apesar do conhecimento gerado pela sociedade ter sido considerado como 

relevante desde 1945, apenas em 1990 iniciaram-se os estudos com o intuito de identificar 

métodos e metodologias para mensurar o (MATOS, 2013). Em 1991 Stewart define o 

termo CI e mais recentemente trás a seguinte definição: “CI é conhecimento que 

transforma matéria prima e as faz mais valiosas” (STEWART, 1997). 
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Em 1993 a Skandia ASF (organização sueca de seguros), sob a coordenação de Leif 

Edvinsson, se apropria deste termo e é a primeira organização a divulgar o seu primeiro 

relatório de CI (Skandia Navigator) considerando que “os conhecimentos coletivos 

arraigados no capital humano e no capital estrutural dão à Skandia AFS una vantagem 

competitiva em seu mercado” (BROOKING, 1997). 

Em 2012 foram levantados doze modelos de medição do CI que apresentaram 

significativa área de integração, com vários elementos em comum que referenciaram à 

relação entre CI e a geração de valor para as organizações, com a possibilidade de se 

agrupar indicadores para medição por tipo de CI (humano, relacional e estrutural), 

culminando na conclusão de que, para o segmento avaliado, as diferenças apresentadas 

pelos modelos, não impedem que todos sejam utilizados para a medição do CI 

(MONAGAS-COCASAL, 2012). 

Estudos sobre o tema desenvolveram formas de mensurar o CI e em 2013 Florinda 

Matos descreve 54 métodos para mensurar o CI, qualificando-os de acordo com a seguinte 

ordenação (MATOS, 2013): 

 05 - Market Capitalization Methods (MCM) – Métodos de Capitalização de Mercado 

 31 - Scorecard Methods (SC) – Métodos de Pontuação 

 15 - Direct Intellectual Capital Method (DIC) – Método de CI Direto 

 04 - Return on Assets Methods (ROA) – Método Sobre Retorno de Ativos 

Apenas em 2006 surgiu, através de um projeto coletivo de pesquisa fundado pela 

European Commission DG Research, o método denominado “Intellectual Capital 

Statement – Made in Europe” (InCaS) (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 

2010). Devido à sua capacidade de avaliação, demonstração e gerenciamento do CI, este 

método foi escolhido para aplicação no desenvolvimento deste trabalho. 

Algumas definições clássicas de CI são ainda observadas abaixo e servem de 

referencial para uma melhor compreensão quanto ao assunto, são elas: 

 Edvinsson (1996): O CI estabelecerá o real valor das organizações que 

gerenciarem, trabalharem e investirem nele. O CI se compõe de capital humano 

(capacidade de aperfeiçoamento) capital estrutural e capital relacional, além do 



48 
 

conhecimento, know-how e outros ativos intangíveis (EDVINSSON e SULLIVAN, 

1996). 

 Brooking (1996): O CI é um somatório dos ativos centrados no ser humano, na 

infra estrutura,  na propriedade intelectual e no mercado. São os ativos que 

permitem que a organização funcione. Em uma organização existe algo mais do 

que ativos materiais (BROOKING, 1996). 

 Edvinsson e Malone (1999): O CI sempre foi decisivo no surgimento das 

civilizações, organizações e indivíduos. Existe uma imensa lacuna entre os valores 

contábeis e a percepção de valor atribuída pelo mercado a uma organização. Esta 

lacuna é preenchida por uma estrutura fluida, composta pela capacidade dos 

empregados, trabalhos em grupo, redes de comunicação dentre outros recursos 

intangíveis (EDVINSSON e MALONE, 1999). 

 Delgado-verde, et al. (2013): CI é o conjunto de diferentes categorias de 

conhecimento possuídas por uma organização e que são susceptíveis de 

proporcionar uma vantagem competitiva (DELGADO-VERDE, et al., 2013). 

 Stewart (1997): CI inclui os talentos e habilidades de grupos, networks e as 

propriedades intelectuais como patentes, métodos e procedimentos, dentre outras 

(STEWAT, 1997). 

Estas definições abrangem um grande número de autores e somadas aos quase 

quinze anos de estudos (1990 a 2015) realizados sobre o assunto, remete a uma reflexão: 

qual o senso comum encontrado entre os autores? À primeira vista, vislumbra-se que o 

termo CI, como o próprio nome sugere, é uma atribuição ao ser humano e refere-se à 

capacidade que o(s) funcionário(s) de uma determinada organização apresenta(m) em 

agregar valor à mesma. Outro ponto importante e bastante comum, quando da 

contextualização do CI pelos autores, é o fato de que são bens intangíveis, ou seja, está na 

capacidade do(s) funcionário(s) em gerar(em) conhecimento, de se estruturar(em) e de se 

relacionar(em) com indivíduos internos e/ou externos à organização (EDVINSSON e 

SULLIVAN, 1996; BROOKIMG, 1996; EDVINSSON e MALONE, 1999; DELGADO-

VERDE et al., 2013; BISCHOFF et al., 2013; STEWART, 1997). 

Autores adotam o CI como a composição de categorias. Verifica-se que a definição 

passa pela inclusão do Capital Humano (CH), Capital Estrutural (CE), que são citados por 

100% dos autores e ainda do Capital Relacional (CR) com 87% de ocorrência, 

demonstrando a importância destas categorias no estudo do CI organizacional (Tabela 3). 

http://www.qfinance.com/
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Tabela 3: Composição de CI 
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EDVINSSON e SULLIVAN, 1996 X X X        

BROOKIMG, 1996 X X X  X  X    

EDVINSSON E MALONE, 1999 X X X        

DELGADO-VERDE et al., 2013 X X X        

STEWART, 1997 X X X  X X     

MACERINSKIENÉ e 

ALEKNAVICIUTÉ, 2015 
X X X X       

KAYO et al., 2004 X X X  X      

JOIA, 2001 X X X  X X     

BISCHOFF, 2013 X X   X X X X   

MATOS, 2013 X X       X X 

MUNAR et al., 2014 X X X        

ZORZAL, 2014 X X X        

MOTTA, 2014 X X X        

F-JARDON e MARTOS, 2014 X X X        

EUROPEAN COMISSION DG 

RESEARCH, 2010 
X X X        

RELEVÂNCIA (% de ocorrência) 100 100 87 7 33 20 13 7 7 7 

Fonte: o autor. 

Para um melhor entendimento do que é o CI, assim como preconizado pelo InCaS, 

é importante entender três componentes: CH, que refere-se às pessoas; CE, que refere-se à 

própria organização e CR, que refere-se ao relacionamento que a organização tem com o 

entorno. Para contribuírem da melhor forma possível para a geração de riqueza, estes 

componentes devem ser utilizados de forma integrada e balanceada, assim como 

permitirem um intenso fluxo de conhecimento entre eles (EUROPEAN COMISSION DG 

RESEARCH, 2010; BISCHOFF et al., 2013; F-JARDON e MARTOS, 2014). 
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Capital Humano: são os componentes de RH quais sejam: competência, 

habilidade, atitude, valores, experiência, educação, formação, motivação e conhecimento. 

É definido como a capacidade de um único empregado adicionar valor à organização 

(EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). É um fator determinante para o 

êxito das organizações, pois sendo o Capital Humano específico para cada organização, 

lhes concede um diferencial competitivo (F-JARDON E MARTOS, 2014; MATOS, 2013). 

Capital Estrutural: é o que ocorre ente as pessoas, como as pessoas estão 

conectadas e o que ocorre quando os empregados deixam a organização (EUROPEAN 

COMISSION DG RESEARCH, 2010) É incluido aqui o conhecimento tacito dos métodos, 

procedimentos e estruturas organizacionais (DELGADO-VERDE et al., 2013). 

Capital Relacional: é a relação existente entra a organização e o ambiente 

externo, os públicos de interesse (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

Aqui ainda estão os conhecimentos adquiridos mediante as relações formais e informais 

com os interlocutores que estão no entorno da organização (DELGADO-VERDE et al., 

2013). 

Outra questão intrínseca ao tema é que, sendo os ativos tangíveis de uma 

organização, possíveis de serem adquiridos por outra qualquer, através da disponibilidade 

financeira, então a diferenciação existente entre organizações é o CI, pois, como posto, os 

demais recursos organizacionais podem ser adquiridos pelo poder econômico, sempre que 

assim permitir a saúde financeira da organização, (PITELIS e TEECE, 2009). 

2.3.2. Metodologia InCaS 

“A metodologia InCaS é um ferramenta de gerenciamento 

estratégico estruturada para entender e desenvolver o CI de uma 

organização. Ela explica como o CI é relacionado com as metas 

estratégicas, com os processos e com o sucesso nos negócios de 

uma organização, usando indicadores para mensurar estes 

elementos.” 

(EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 
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De forma genérica, o InCaS tem a função de facilitar o desenvolvimento e 

implantação das estratégias organizacionais. Além desta abordagem geral, a elaboração do 

InCaS em uma organização traz benefícios tais como: promoção de diagnósticos das forças 

e fraquezas, auxílio na priorização das ações de maior impacto, otimização e inovação na 

implementação de ações de desenvolvimento organizacional, melhorias junto à 

comunicação interna, promoção da transparência, envolvimento dos empregados, redução 

dos riscos na estratégia, facilitação da comunicação dos valores organizacionais e controle 

das ações a serem implantadas (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

Segundo preconiza o InCaS, uma organização pertence a um ambiente de negócios 

com seus riscos e possibilidades. Esta organização define, normalmente através do seu 

proprietário, o posicionamento estratégico individual, a partir de sua visão, estratégia e 

monitoramento. Em decorrência do posicionamento estratégico sucedem as medidas 

operacionais – desdobradas em processos de negócio e processos de conhecimento. Estas 

medidas operacionais aprimoram os processos organizacionais e a utilização do CI nestes 

processos, gerando o sucesso do negócio, que por sua vez retroalimenta uma nova visão e 

uma nova estratégia organizacional, conforme esquema apresentado na Figura 14 

(EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

 

Figura 14: Modelo Estrutural InCaS. Fonte: European Commission DG Research, 2010. 
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Percebendo a Figura 14 como uma visão geral que define a inserção do CI no 

ambiente de negócios, deve-se agora ter o entendimento sobre o processo a ser praticado 

para a implantação da medição do CI, através do método InCaS, com os respectivos 

desdobramentos quanto aos procedimentos a serem estabelecidos em cada um deles, com o 

propósito de avaliar os aspectos levantados e verificar o alinhamento do InCaS com a 

estratégia da organização, cujos passos são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4: Processo da metodologia InCaS. 

 

Fonte: European Commission DG Research, 2010. 
 

Como desdobramento da metodologia InCaS, tem-se as seguintes orientações para 

os passos estabelecidos (MERTINS e WILL, 2007; EUROPEAN COMISSION DG 

RESEARCH, 2010; MOTTA, 2014; ZORZAL, 2014) 

Passo 0 – PREPARAÇÃO: Levantar o status inicial da organização e preparação para 

receber este novo modelo. Este é o momento de estabelecer a abordagem inicial frente a 

todos os interlocutores do projeto (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

Passo 1 – MODELO DE NEGÓCIOS: Realizar reunião entre os gestores para que se 

defina o modelo de negócio. Decidir em qual estrutura o CI será avaliado. Esta análise 

pode ser feita tanto para a organização como um todo como para qualquer subsistema 

(EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

Passo 2 – ANÁLISE DO CI: Identificar os atuais fatores do CI (CH, Capital Relacional e 

CE), desdobrando-os nos elementos que sejam relevantes para o desenvolvimento 
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organizacional, nas dimensões de qualidade, quantidade e sistematização. Identificar os 

pontos fortes e fracos da organização. A Tabela 5 apresenta um modelo proposto de 

avaliação para cada tipo de CI (MERTINS et al., 2009; EUROPEAN COMISSION DG 

RESEARCH, 2010). É realizado pelas diferentes partes envolvidas dentro da organização 

para que não ocorram percepções tendenciosas. 

Tabela 5: Proposta de avaliação dos fatores do CI. 

TIPO DE CI FATOR A AVALIAR 

CAPITAL HUMANO 

Competência profissional 

Competência social 

Motivação 

Habilidade de liderança 

CAPITAL ESTRUTURAL 

Cooperação interna e transferência de tecnologia 

Instrumentos de gestão 

Tecnologia da informação e conhecimento explícito 

Inovação de serviços 

Otimização de processo e inovação 

Cultura corporativa 

CAPITAL RELACIONAL 

Relações com os consumidores 

Relações com os fornecedores 

Relações com os públicos de interesse 

Relações com os investidores 

Relações com os parceiros de cooperação 

Fonte: adaptado de Mertins et al., 2009. 

Após esta mensuração, verificar o impacto de cada elemento separadamente e 

depois como estes elementos influenciam no todo, apontando onde os esforços devem ser 

concentrados para o desenvolvimento, gerando o maior impacto sistêmico possível 

(MERTINS e WILL, 2007; MERTINS et al., 2009; EUROPEAN COMISSION DG 

RESEARCH, 2010). 

Na seção 2.3.3. deste trabalho será trabalhada a metodologia QQS para implantação 

junto ao trabalho InCaS. 

Passo 3 – MENSURAÇÃO: Definir os indicadores para os fatores do Passo 2. Estes 

indicadores devem espelhar o desempenho dos fatores e possibilitar o acompanhamento da 

performance dos mesmos, indicando sucesso ou insucesso das ações implementadas 

(MERTINS e WILL, 2007; MERTINS et al., 2009; EUROPEAN COMISSION DG 

RESEARCH, 2010). 
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Passo 4 – REFINAMENTO E MEDIÇÕES ESTRATÉGICAS: Realizar a interpretação 

e diagnóstico dos dados levantados até então. Entender o real potencial do projeto. Instituir 

quais são as medidas a serem tomadas frente aos desafios estratégicos (MERTINS e WILL, 

2007; MERTINS et al., 2009; EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010). 

Ainda no Passo 4 avaliar as forças e fraquezas, assim como as inter-relações entre 

CI, processos e desempenho organizacional. Existe a indicação da utilização do Portfólio 

de CI, apresentado na Figura 15, que servirá de apoio para as avaliações (MERTINS e 

WILL, 2007; EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010; ZORZAL, 2014). 

 

Figura 15: Modelo de portfólio de CI. Fonte: adaptado de ZORZAL, 2014. 

O Portfólio de CI demonstra o potencial dos elementos de CI e será abordado 

também na seção 2.3.3. deste trabalho. Esta ferramenta proporciona, aos tomadores de 

decisão, um direcionamento quanto ao desenvolvimento do CI da organização, priorizando 

os elementos que demonstrarem maior relevância ao desenvolvimento organizacional 

(ZORZAL, 2014). 
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Deve-se ter a preocupação de interpretar adequadamente os dados coletados durante 

os passos anteriores, assim como estabelecer uma correlação entre os indicadores e as 

estratégias organizacionais referentes ao CI (MOTTA, 2014; ZORZAL, 2014). 

Passo 5 – DOCUMENTO FINAL: Apresentar os relatórios, cuja estrutura será 

diferenciada em função do que se espera como resultado. Existem duas funções principais 

para a implantação do InCaS, que são apresentadas na Tabela 6 (MERTINS e WILL, 2007; 

EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010; ZORZAL, 2014). 

Tabela 6: Funções da implantação do InCaS. 

FUNÇÃO UTILIZAÇÃO FORMA OBJETIVO 

Ferramenta de 

gestão 
Interna 

Todos os dados são 

explicitados 

Comunicação com os 

stakeholders 

Instrumento de 

comunicação 
Externa 

Algumas informações 

não são divulgadas 
Base para decisões de gestão 

Fonte: MERTINS e WILL, 2007. 

Após estes passos, deve-se ter em mente que o propósito final é estabelecer um 

conjunto de ações que norteiem os decisores a estabelecerem medidas que valorizem o CI e 

aproveitem as oportunidades decorrentes do constante gerenciamento e possam controlar o 

andamento das melhorias pretendidas (MERTINS e WILL, 2007; EUROPEAN 

COMISSION DG RESEARCH, 2010; MOTTA, 2014; ZORZAL, 2014). 
1
 

2.3.3. Metodologia QQS para aplicação da Metodologia InCaS 

O método QQS (Quality, Quantity and Systematic Management) tem como 

principal objetivo apresentar os fatores críticos, determinados quando da execução do 

método InCaS (WILL e MERTINS, 2013). Este objetivo é representado quando do 

desenvolvimento do QQS e apresentado sob a forma gráfica, através do Portfólio de CI 

gerado pelo software Wissensbilanz-Nord (2015), conforme exemplo demonstrado na 

Figura 16 (MOTTA, 2014; ZORZAL, 2014). 

Nota1: Materiais adicionais e que servirão de suporte à implantação do InCaS podem ser baixados no site 

www.incas-europe.org. 

http://www.incas-europe.org/
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A representação do portfólio apresenta quatro quadrantes. Os eixos X e Y definem 

os quadrantes sob a ótica de duas avaliações, enquanto que a dimensão do círculo 

representa a sistemática (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010; MOTTA, 

2014; ZORZAL, 2014). 

 

Figura 16: Modelo de portfólio de CI com quadrantes. Fonte: adaptado de ZORZAL, 2014. 

No eixo Y a avaliação é referente à qualidade, exibindo o impacto do fator em 

relação aos resultados organizacionais (influência relativa). A avaliação é realizada 

submetendo o fator crítico do CI a ser analisado à seguinte pergunta: “Este fator é bom o 

suficiente para alcançar os objetivos organizacionais?” (SEQUEIRA et al., 2013 e 

MOTTA, 2014; ZORZAL, 2014). 

No eixo X será a vez de se fazer a avaliação quanto à quantidade dos fatores 

críticos identificados. Para tanto submete-se cada um destes fatores críticos a uma segunda 

pergunta: “Este fator apresenta quantidade suficiente para que possamos atingir os 

objetivos organizacionais?” (SEQUEIRA et al., 2013 e MOTTA, 2014; ZORZAL, 2014). 

Por fim, para que se possa entender a sistemática da organização referente ao CI, 

deve ser realizada uma terceira pergunta, novamente para cada um dos fatores a serem 
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ponderados: “O fator avaliado é desenvolvido e mantido sistematicamente com o objetivo 

de conservar ou aprimorar o seu estado?” (SEQUEIRA et al., 2013 e MOTTA, 2014; 

ZORZAL, 2014). 

O portfólio, analisado sob a ótica do QQS, dá ao decisor organizacional uma visão 

clara das melhores condições sobre as prioridades de investimentos em CI, assim como 

onde os investimentos trarão o maior retorno real para a organização (SEQUEIRA et al., 

2013). 

No exemplo apresentado na Figura 16, deve-se priorizar o desenvolvimento do 

capital humano HK: 1 e HK:2, enquanto que, para o capital estrutural deve-se priorizar o 

SK: 2. Os fatores de capital humano devem ainda ser prioritários ao capital estrutural, 

devido tanto pela posição que assumem no gráfico (mais acima e a esquerda) como pelo 

maior diâmetro da circunferência que indicam a sua maior influência sobre os demais 

fatores. 

Quando da avaliação dos resultados gerados pelo Portfólio de CI, os gestores 

poderão definir ações a serem implantadas no desenvolvimento dos fatores primordiais 

encontrados e que apresentarão resultados significativos para uma organização e realizar 

um acompanhamento sistemático, por meio de indicadores de performance que darão a 

evolução dos fatores ao longo do tempo (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 

2010; MOTTA, 2014; ZORZAL, 2014). 

Após as avaliações iniciais e da mensuração configurada no portfólio de CI, deve 

ser realizada uma reunião com a equipe de projeto do InCaS para que seja realizada uma 

avaliação do QQS e avaliar os fatores de CI, discutindo os pontos fortes e fracos de cada 

um deles, desenvolvendo assim medidas que visem propor soluções inerentes aos três 

aspectos analisados (qualidade, quantidade e sistemática) para cada um fator considerado 

como decisivo (MERTINS et al., 2009). 

Alguns domínios adicionais podem ser melhorados nas organizações com as 

análises advindas da implantação do InCaS, como: identificação da falta de competência 

em algumas áreas, evidência de falhas de coordenação e comunicação interna, necessidade 

de alteração de processos e práticas,  identificar características contraproducentes advindas 

da cultura organizacional e até mesmo para aumento da capacidade e potencial de inovação 

(SEQUEIRA et al., 2012). 
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No Brasil, estudos iniciais indicaram que o fator “Gestão por Competências” 

relativo ao capital humano foi o que apresentou o potencial de maior impacto sobre o 

resultado nos negócios, considerando que “investindo no desenvolvimento deste fator com 

maior potencial de intervenção, os resultados decorrentes deste investimento são elevados” 

(SEQUEIRA et al., 2013).  
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3. PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DOS MAPAS CONCEITUAIS E CAPITAL INTELECTUAL 

O Modelo proposto para o desenvolvimento do trabalho, apresentado na Figura 17, servirá de base para o desenvolvimento de todo o conceito aqui explorado. 

 
Figura 17: Método de elaboração e análise dos MC´s e CI. Fonte: o autor. 
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A primeira fase de desenvolvimento do modelo proposto consiste no processo de 

elaboração e análise do Mapa Conceitual, composto pelas dez etapas descritas a seguir e 

que serão melhor detalhados no desenvolvimento do trabalho:  

As 10 etapas da primeira fase – MAPA CONCEITUAL: 

1. Propósito do Mapa Conceitual: Momento de se definir o foco do trabalho. O 

que será trabalho, em qual contexto está inserido, porque será realizado o trabalho 

(propósito). 

2. Sujeitos da Pesquisa: Nesta etapa serão identificados quais são os 

especialistas a serem entrevistados que mais podem contribuir para elucidação quanto ao 

tema e propósito do MC. 

3. Perguntas aos Especialistas: O Coordenador do Projeto, junto com sua 

equipe definem quais são as principais perguntas que serão realizadas aos especialistas. 

Esta etapa também é norteada pelo propósito do MC. 

4. Mapas Individuais: Iniciam-se as entrevistas com os especialistas, que serão 

representadas pela elaboração dos MC´s. Cada Especialista terá o seu próprio MC 

construído, o que será útil quando da estruturação dos mapas por tema. 

5. Análise dos Mapas Individuais: Os mapas de cada entrevistado serão 

analisados no intuito de entender as ligações entre os conceitos e verificar qual o 

entendimento que cada especialista apresenta sob o tema abordado. Conceitos iguais 

podem apresentar interpretações diferentes dependendo da visão do especialista. 

6. Mapas por Tema: Somente após a elaboração de todos os Mapas Individuais 

esta etapa ode ser elaborada. Para os principais temas pesquisados durante a estruturação 

dos Mapas Individuais será feita uma consolidação. Os principais temas normalmente estão 

identificados logo abaixo do conceito principal, ou seja, são os primeiros desdobramentos 

realizados quando da construção do MC. A elaboração desta fase deve ser feita pela equipe 

do projeto, preferencialmente com a participação dos especialistas. 

7. Análise dos Mapas por Tema: O mesmo procedimento adotado na etapa 5 é 

aqui realizado. A incidência de conceitos divergentes é bastante diminuída nesta etapa, 
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uma vez que, quando da agregação por tema estes são devidamente priorizados (verificar 

procedimento no item 3.1.6. Mapa por Tema). 

8. Mapa Geral: Para elaboração do Mapa Geral é primeiramente realizada a 

simples junção dos Mapas por Tema. Após este passo o Coordenador do projeto, junto com 

sua equipe, fazem um trabalho de ligação destes mapas, transformando novamente os 

Mapas por tema em um único mapa. Este é o momento de maior agregação de novas ideias 

durante o trabalho. 

9. Análise do Mapa Geral: Novamente o procedimento de análise é realizado, 

agregando-se agora um estudo mais detalhado de quais são os desdobramentos finais para 

esta fase. Estes desdobramentos serão mais bem detalhados no item 3.1.8. Mapa Geral. 

10. Definição: na ultima etapa desta fase, o conhecimento gerado pela aplicação 

dos MC´s são devidamente avaliados à luz das diretrizes da organização. 

Esta fase de elaboração e entendimento dos MC´s tem como objetivo definir os 

principais conceitos para desenvolvimento do novo serviço. 

A segunda fase de desenvolvimento do modelo proposto consiste no processo de 

análise do Capital Intelectual, composto pelas seis etapas descritas a seguir e que serão 

melhor detalhados no desenvolvimento do trabalho: 

As 6 etapas da segunda fase - InCaS: 

1. Preparação: Momento de alinhamento entre as estratégias organizacionais e 

o trabalho a ser realizado. A organização, ou parte dela, toma conhecimento sobre o 

método e são preparados e envolvidos no trabalho a ser realizado. 

2. Modelo de Negócios: Dentro do método estabelecido, resgata-se então os 

resultados obtidos com o MC e é definido quais são os objetivos do trabalho. 

3. Análise do CI: São definidos os fatores a serem avaliados e utilizada a 

metodologia QQS para verificar se estes fatores se encontram em quantidade e qualidade 

adequadas à organização, assim como se define a sistemática de acompanhamento dos 

mesmos. Nesta etapa é realizado todo o trabalho de desenvolvimento da metodologia e 

conhecimento dos resultados. 
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4. Mensuração: Etapa dedicada à definição dos indicadores que servirão como 

orientação para os fatores de CI. 

5. Refinamento e Medições: Etapa onde os resultados são avaliados à luz dos 

direcionadores da organização e são ainda interpretados, gerando o diagnóstico quanto à 

adequação do CI. 

6. Documento Final do CI: Após o diagnóstico realizado, um documento com 

as indicações é estruturado, onde são consolidadas as propostas de ações a serem 

realizadas. 

O QQS – Quantidade - Qualidade - Sistemática: 

O método QQS, aplicado no passo 3 da fase do InCaS, consiste na ponderação dos 

fatores do CI quanto aos aspectos quantitativos, qualitativos e da sistemática de 

acompanhamento. Avaliam a suficiência dos fatores do CI que não devem estar presentes 

nem de maneira insuficiente (falta do fator frente às necessidades), nem alem das 

necessidades da organização (perda de recurso que poderiam ser melhor aproveitados para 

outros fins). 

Esta fase de elaboração e análise do Capital Intelectual tem como objetivo definir o 

conjunto de ações necessárias para o desenvolvimento e valorização do Capital Intelectual 

que atuará junto ao novo serviço desenvolvido. 

3.1. Elaboração e análise dos Mapas Conceituais 

No intuito de resgatar e consolidar os principais fundamentos, os principais 

conceitos são relembrados a seguir. 

Mapa Conceitual: ferramenta que apresenta aplicações em: preservação e 

compartilhamento do conhecimento, apoio à decisão, revelação de habilidades tácitas, 

divulgação e representação do conhecimento, captação e explicitação do conhecimento e 

ainda definição de estratégias de marketing. 

Conceitos: acontecimentos ou objetos que provocam as palavras ou símbolos com 

os quais expressamos os sentidos. Esta estrutura é trazida aos MC´s conforme a 
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experiência pessoal do entrevistado, podendo ter representações iguais ou diferentes para 

cada pessoa. 

Proposições: dois ou mais conceitos unidos por uma ou poucas palavras (palavra de 

ligação). É a menor unidade que apresenta significado no MC. 

Palavras de ligação: palavras que unem os conceitos indicando a relação entre eles. 

Estas palavras não provocam imagens mentais. 

O MC é uma estrutura “viva” e que pode e deve ser modificado a qualquer 

momento. 

A construção dos MC´s referenciou-se nos conceitos estabelecidos no item 2.2.3. 

Construção do MC, sem, no entanto, seguir rigorosamente os passos estabelecidos pela 

mesma, uma vez que o processo apresentado nesta dissertação prevê a elaboração de 

diversos MC´s que foram trabalhados tanto de forma independente como de forma 

conjunta em diferentes momentos. 

3.1.1. Propósito do Mapa Conceitual 

O primeiro passo a ser realizado para o desenvolvimento dos MC´s, antes mesmo 

de sua constituição, deve ser a determinação do propósito para a sua construção. Devem 

ser então definidos o propósito (para que servirá o trabalho, qual o resultado pretende-se 

atingir), o domínio (são os contornos, premissas, recursos, restrições) e o foco (qual o 

objetivo fundamental do trabalho) do trabalho. Este desenvolvimento deve ser realizado 

pelo Coordenador do Projeto, em conjunto com a Equipe de Projeto. 

Algumas perguntas são fundamentais nesta etapa: Qual estratégia da organização 

pretende-se atingir com este trabalho? Qual o público foco do serviço? Quais as 

necessidades deste público devem ser supridas? Quais são as restrições do projeto 

(orçamentárias, escopo, físicas)? Quais são os recursos que podem ser alocados ao projeto? 

Existe algum ponto de partida para o desenvolvimento? Qual desdobramento pretende-se 

dar ao projeto? Quais são os principais termos que devem nortear a construção dos MC´s? 

Como elaboração final deve ser apresentada uma síntese que transmita os principais 

significados quanto ao assunto, ou seja, uma orientação para condução das entrevistas e o 
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propósito que o autor dará ao trabalho, com seus domínios e foco, atendendo a 

característica de seleção na construção dos MC´s. 

3.1.2. Sujeitos da Pesquisa 

Após ter o propósito definido, deve-se entender quem são os públicos de interesse 

para o serviço. Esta etapa define os entrevistados, os especialistas de cada público. 

Estes especialistas são a fonte de toda a informação a ser construída no processo, 

tendo uma importância primordial na construção dos MC´s. Uma escolha mal feita nesta 

etapa prejudica todo o trabalho desenvolvido. 

Os especialistas que serão entrevistados devem apresentar alta representação junto 

aos segmentos de interlocução e possuírem total domínio sobre o tema a que forem 

entrevistados. 

Para auxiliar na definição, devem ser consideradas as seguintes possibilidades: 

 Comunidade; 

 Governo; 

 Clientes; 

 Fornecedores; 

 Empregados 

 Acionistas 

Não precisam estar presentes todos estes públicos, sendo que esta lista serve para 

orientação quando da execução desta etapa do trabalho. 

3.1.3. Perguntas aos Especialistas 

Para iniciar esta etapa, o coordenador do projeto deve elaborar previamente um 

questionário que represente as ramificações a serem analisadas. Esta elaboração deve se 

dar por meio de um brainstorm com a equipe, onde são levantados os principais pontos a 

serem retratados nos MC´s e, aproveitando a oportunidade, elencar as palavras (ou frases 

curtas) que servirão como repertório (estacionamento) no momento da construção do MC. 
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É de fundamental importância que os MC´s iniciem com esta abrangência, para que os 

mesmos atendam as características de seleção e completude, tanto quanto possível. 

Outro ponto fundamental na elaboração das perguntas é a manutenção de uma 

lógica que deve ser orientadora quando da execução do passo seis do modelo 6 (construção 

dos MC´s por tema). As perguntas devem representar um espelho para as ramificações dos 

MC´s e seguirem uma lógica de agrupamento dos conceitos sobre determinado assunto. 

Explicando melhor: as perguntas devem ser estruturadas de forma que o 

coordenador/entrevistador e o especialista/entrevistado possam ter uma clara compreensão 

dos fatores relacionados a cada parte diretamente interessada no serviço proposto, de forma 

independente, e que cada um deles faça parte de uma ramificação dos MC´s. 

Aproveitando-se o momento da elaboração do questionário, estabelece-se também o 

“estacionamento” de ideias, conforme (Figura 18), que será utilizado no momento das 

entrevistas com os especialistas. 

 

Figura 18: Exemplo parte de um estacionamento gerado na ferramenta CmapTools. Fonte: o autor. 

Realiza-se então um piloto para estruturação do primeiro MC, com um integrante 

da Equipe de Projeto. Nesta etapa, a adequação das estruturas previamente concebidas 

deve ser verificada e as alterações que forem necessárias devem ser realizadas, para melhor 

compreensão dos entrevistados e maior aproveitamento quanto ao conhecimento gerado 

nesta fase de entrevistas. Este piloto serve também para que o entrevistador tenha maior 

competência na elaboração dos MC´s. 

Para que seja incentivado um pensamento inovador, durante a execução do piloto 

devem ser discutidas as perguntas formuladas, reforçando, mantendo ou alterando o 

conhecimento inicial sobre determinados conceitos. 
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A agenda das entrevistas com os especialistas deve ser então organizada, com um 

tempo aproximado de uma hora (para cada entrevista). As entrevistas devem ser realizadas 

em ambiente apropriado e que possibilite a concentração no assunto a ser tratado, como 

salas de reunião ou locais que não apresentem movimento e dispersão a nenhuma das 

partes. 

Cabe ressaltar que o entrevistador deve ter prévio conhecimento sobre o assunto a 

ser tratado. Não se pode, ao custo de um enorme insucesso, deixar com que o entrevistador 

não apresente fortes habilidades de relacionamento interpessoal e conhecimento do tema a 

ser trabalhado. 

3.1.4. Mapas Individuais 

Para elaboração deste passo, o entrevistador deve utilizar a ferramenta CmapTools e 

um modelo de referência deve ser seguido como orientação ao desenvolvimento do 

trabalho, como demonstrado na Tabela 7. Os passos do modelo são: identificação, 

organização, avaliação, construção, hierarquização, conexão, avaliação, interconexões, 

exemplificação e manutenção (CRANDALL et al., 2006; NOVAK e CAÑAS, 2010). 

Tabela 7: Apresentação esquemática da construção de um MC. 
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O momento de transcrição das entrevistas é considerado aquele onde o 

entrevistador consolida todo o material que absorveu durante as discrições dos 

especialistas e os colocará na forma do MC. 

Este passo deve ser elaborado junto com o especialista, por ser um momento muito 

rico em reflexões, agregação de novos conceitos, reafirmação das hierarquias, seleção dos 

assuntos mais importantes e melhor entendimento do todo. Novas conexões entre os 

conceitos devem ser elaboradas e novas percepções, que ainda não haviam sido 

vislumbradas devem aparecer, acarretando possibilidades de inovação do assunto tratado. 

3.1.5. Análise dos Mapas Individuais 

Desta avaliação saem os primeiros conceitos inovadores. Os MC´s devem ser 

avaliados inicialmente de forma independente. Alguns conceitos apresentarão 

interpretações divergentes dependendo da área de conhecimento do especialista. 

Dentro desta perspectiva, o MC deve ser avaliado individualmente, identificando os 

principais conceitos e como esses são vistos por cada especialista. 

Após este levantamento, os conceitos, em conjunto com os seus significados, 

devem ser colocados em uma lista de atributos, permanecendo à disposição para consultas 

e avaliações futuras e para a elaboração da lista final de atributos. 

3.1.6. Mapa por Tema 

Após a elaboração da análise individual, o entrevistador deve realizar a 

consolidação dos MC´s por tema. Nesta etapa, as ramificações dos MC´s individuais já 

estarão estruturadas por tema, o que facilita o trabalho de consolidação. 

Para a consolidação por tema, os MC´s individuais devem ser revistos e 

primeiramente identificados os conceitos que apresentaram total convergência, 

considerando os seus respectivos significados. Em um segundo momento o entrevistador 

busca aqueles conceitos que apresentam, juntamente com seus significados, a maior 

confluência possível. Assim deve ser feito, partindo dos que apresentaram as maiores 

confluências aos que apresentaram as maiores divergências. 
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Outro ponto a ser considerado é o significado que os públicos de interesse 

representam diante a organização prestadora do serviço. Para tanto, novamente com a 

Equipe de Projeto, em uma reunião conjunta, deve realizar a análise do grau de 

representatividade dos públicos e levantar a hierarquia existente entre eles, buscando 

atender prioritariamente àqueles com maiores prioridades. 

Os MC´s agora representam os diversos pensamentos sobre uma determinada 

ramificação e devem ser definidos, avaliando com a Equipe de Projeto, aqueles conceitos, 

significados e atributos que farão parte do desenvolvimento do novo serviço. Novamente 

devem ser colocados em uma lista, com o propósito de serem adotados quando da 

construção do novo serviço. 

3.1.7. Análise por Tema 

São então analisados os conceitos, seus significados e os atributos. As mesmas 

considerações elaboradas para a avaliação dos MC´s individuais são utilizadas nesta etapa, 

com a diferença de que aqui a análise trata dos julgamentos finais e não mais da visão de 

cada especialista segundo o seu ponto de vista. 

A avaliação leva em consideração as orientações organizacionais, tais como: plano 

estratégico, visão, missão, direcionadores de mercado e outros definidos quando da 

determinação do Propósito e Restrições no início deste capítulo, item 3.1.1. 

Após este levantamento, os conceitos, em conjunto com os seus significados, são 

colocados em uma lista de atributos, com o propósito de que façam parte da lista final de 

atributos do novo serviço. 

3.1.8. Mapa Geral 

As recomendações feitas para a construção dos MC´s anteriores também devem ser 

consideradas para esta construção. A diferença agora é que o ponto de partida para a 

consolidação final é feita a partir dos MC´s consolidados por assunto. 

A principal tarefa desta etapa é conglomerar os MC´s por tema (ramificações), 

elaborados no passo anterior, e entender as ligações existentes entre cada um deles, 
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recriando os significados entre os conceitos de ramificações diferentes que haviam sido 

consideradas pelos especialistas na construção dos MC´s Individuais. 

Após a elaboração do MC consolidado, o entrevistador reestabelece as ligações 

entre os conceitos e o analisa, em conjunto com os especialistas. Devem surgir novas 

conexões entre as diferentes ramificações. Reforça-se aqui o conceito de que os MC´s são 

instrumentos vivos e passíveis de atualização em diferentes momentos. 

3.1.9. Análise Mapa Geral 

Na análise final o entrevistador elabora uma revisão total dos MC´s à luz dos 

conceitos do que é um bom MC, considerando as orientações do Capítulo 2. 

Após a análise final, os conceitos, em conjunto com os seus significados, devem ser 

colocados em uma lista final de atributos. Esta lista será considerada como o principal 

ponto de partida para a estruturação do novo modelo de serviço. 

3.1.10. Definição 

Nesta etapa os atributos são avaliados à luz das diretrizes da organização e 

validados pela alta administração da mesma. 

Esta lista de atributos tem o propósito de guiar a Equipe de Projeto durante o 

desenvolvimento da nova oferta de serviços. 

Após a organização desenvolver este novo conceito, precisa rever as especialidades 

ligadas às pessoas, entendendo se existe CI adequado para realizar a entrega referente à 

nova proposta de valor. Um serviço que se propunha um determinado escopo de 

atividades, após a sua reestruturação pode e deve agregar novos serviços e ou escopos, para 

tanto, precisa ter uma estrutura capaz de realizar estas novas entregas, o que não era 

necessário frente ao modelo antigo. 

Na próxima seção deste capítulo o CI é trabalhado de forma a identificar as lacunas 

existentes entre a atual estrutura e um novo modelo a ser trabalhado. 
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3.2. Elaboração e análise do Capital Intelectual 

Esta seção trata do processo de elaboração e análise do CI, que compõe a segunda 

etapa do modelo proposto, conforme o Método Proposto. 

3.2.1. Preparação 

Nesta etapa são consolidados os elementos referentes ao modelo de negócio da 

organização. Isto quer dizer que os elementos que dizem respeito aos direcionamentos são 

levantados, tais como: plano estratégico, visão, missão, principais desafios, estrutura 

organizacional e direcionadores que servirão como um retrato da situação atual encontrada. 

Além desta atividade, os empregados envolvidos no processo devem ser preparados 

para entenderem a visão adotada e o que representa cada um dos elementos do CI. 

3.2.2. Modelo de Negócios 

Nesta etapa devem ser avaliados os MC´s consolidados e os requisitos definidos 

para o novo serviço, sendo resgatados os principais conceitos elaborados no processo de 

elaboração e análise dos MC´s. 

Após o levantamento, que deve ser realizado pelo Coordenador de Projeto, os 

empregados da organização devem participar de um workshop onde as proposições serão 

feitas. Estes levantamentos iniciais servem para definir quais são os direcionadores que 

nortearão o desenvolvimento do CI e a definição das lacunas encontradas na atual estrutura 

– como realizar este desenvolvimento e definir as lacunas serão abordados nos passos a 

seguir. 

Para o desenvolvimento dos direcionadores, a referência utilizada para este trabalho 

foi adaptada de Mertins et al., 2009, que compreende a avaliação do Capital Humano 

frente a: Competência profissional, Competência social, Motivação e Habilidade de 

liderança; do Capital Estrutural frente a: Cooperação interna e transferência de 

tecnologia, Instrumentos de gestão, Tecnologia da informação e conhecimento explícito, 

Inovação de serviços, Otimização de processo e inovação e Cultura corporativa; e o 
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Capital Relacional frente à relação com os: Consumidores, Fornecedores, Públicos de 

Interesse, Investidores e Parceiros de Cooperação. 

Dependendo da abrangência deste trabalho e do tamanho da organização, o que é 

especialmente válido para as grandes organizações, líderes de departamentos podem ser 

envolvidos e atuarem como facilitadores do processo, uma vez que se torna impossível que 

todos empregados participem desta ação. 

3.2.3. Análise do Capital Intelectual 

Sobre os direcionadores levantados, os perfis dos atuais integrantes da organização 

(ou parte dela) devem ser avaliados quanto ao Capital Humano, Capital Estrutural e Capital 

Relacional, o que servirá de base para as análises e comparações a serem realizadas no 

decorrer deste processo. 

Para a etapa de definição e análise do CI serão inicialmente definidos os fatores do 

CI a serem avaliados, iniciando a utilização do software Wissensbilanz conforme indicado 

na Figura 19. 

 

Figura 19: Definindo os fatores do CI utilizando a ferramenta Wissensbilanz. Fonte: o autor. 

O coordenador, através de um workshop, realiza então a avaliação do CI em 

conjunto com a Equipe de Projeto, levando em consideração os diferentes pontos de vista a 

serem coletados e documentados, conforme recomendados pelo método InCaS. 
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Após relacionados, os fatores devem ser avaliados quanto à qualidade, quantidade e 

sistemática (Figura 20), obedecendo as três perguntas definidas quando da apresentação da 

metodologia QQS. 

Para análise da qualidade: Este fator é bom o suficiente para darmos sustentação 

ao novo serviço? 

Para análise da quantidade: Este fator apresenta quantidade suficiente darmos 

sustentação ao novo serviço? 

Para análise da sistemática: Este fator é desenvolvido e mantido sistematicamente 

com o objetivo de conservar ou aprimorar o seu estado? 

 

Figura 20: Avaliando a qualidade, quantidade e sistemática do CI. Fonte: o autor. 

Segundo a metodologia QQS cada fator será pontuado em uma escala de 0% a 

120%, sendo 0% para os casos onde a avaliação for de não suficiente ou insatisfatória e de 

120% para os casos onde o fator se apresentar de forma a mais, ou melhor, do que o 

necessário, conforme simbologia apresentada na Figura 21. Ambos os casos são vistos de 

forma negativa, uma vez que o primeiro tende a causar prejuízo pela sua falta e o segundo 

pode gerar um desperdício de um valioso recurso para a sua obtenção ou manutenção. 
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Os demais casos são considerados como: 30% - avaliações parcialmente 

suficientes; 60% - avaliações suficientes em sua maioria e 90% - avaliações suficientes em 

sua plenitude. Na avaliação realizada, serão considerados valores intermediários, fato 

possível quando da avaliação pelos participantes do workshop. 

 

Figura 21: Escala de avaliação dos fatores críticos. Fonte: Instituto Fraunhofer. 

Pode-se observar, nesta fase, que alguns fatores não estejam presentes, ou 

apresentem pouca intensidade, mas a sua falta pode afetar menos ao propósito da gerência 

do que um outro fator que se apresente com mais intensidade. 

Para sanar esta distorção, é então verificado o impacto que cada fator promove 

quando considerado individualmente e de forma sistêmica, ou seja, alem da quantidade, 

qualidade e sistemática de cada um, é realizada a seguinte pergunta: Como este fator pode 

afetar a performance do Estágio Empresarial no mercado? Que será respondida com o 

preenchimento da Matriz de Impacto Cruzado, Figura 22. 

 

Figura 22: Impactos dos fatores do CI utilizando a ferramenta Wissensbilanz. Fonte: o autor. 

A pontuação deve ser então ponderada à luz desta análise e realizada a priorização 

de cada fator seguindo-se a identificação das áreas de intervenção. 
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3.2.4. Mensuração 

Findada a etapa anterior, o Coordenador de Projeto, junto com a Equipe de Projeto, 

devem então definir quais serão os indicadores que servirão para mensurar os Fatores do 

CI, indicando então o nome do indicador, a unidade de medida, a fórmula de cálculo, a 

meta, a polaridade, a periodicidade de monitoramento e a fonte dos dados para coleta 

Os indicadores servirão como controle para cada fator relacionado, o que possibilita 

verificar a melhoria de cada fator ao longo do tempo. 

3.2.5. Refinamento e Medições 

Após a análise do CI, todos os resultados devem ser avaliados e interpretados à luz 

da estratégia da organização, garantindo que indiquem um caminho alinhado com os 

principais direcionadores. 

Neste passo os dados são interpretados e o diagnóstico para elucidar o potencial do 

projeto é realizado. Para tanto, deve-se utilizar o Portfólio de CI conforme indicado na 

Figura 23, que será o apoio para as avaliações. 

 

Figura 23: Exemplo de portfólio de CI gerado pelo Wissensbilanz. Fonte: o autor. 
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Após a elaboração do portfólio do CI os tomadores de decisão devem adotar o 

direcionamento quanto ao desenvolvimento do CI. Esta ferramenta destaca os elementos 

que demonstram maior relevância e facilita a tomada das decisões organizacionais. 

3.2.6. Documento Final do CI 

Estando todas as questões finalizadas, o documento de CI pode agora ser elaborado 

conforme a função pretendida pela organização. Para o propósito desta dissertação a 

função a ser adotada deve ser a de instrumento de gestão a ser adotado pela Gerência de 

Estágio Empresarial, onde os dados devem ser explicitados e algumas decisões serem 

tomadas para que o novo serviço possa ser ofertado ao mercado. 

O software Wissensbilanz gera uma série de saídas que devem ser utilizadas para a 

elaboração do relatório, assim como será visto no Capítulo 4. 
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4. APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

As orientações resultantes do Capítulo 3. PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO E 

ANÁLISE DOS MAPAS CONCEITUAIS E CAPITAL INTELECTUAL, foram seguidas 

tal qual elaboradas. As eventuais divergências e inclusões entre o programado e a execução 

do modelo estão destacadas no decorrer deste capítulo. 

O método proposto será aplicado no serviço de Estágio Empresarial do Instituto 

Euvaldo Lodi, pertencente à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerias. 

4.1. Elaboração e análise dos Mapas Conceituais 

Uma apresentação sobre MC´s foi elaborada e realizada aos integrantes da Gerência 

de Estágio Empresarial para que entendessem a visão adotada e as etapas de construção 

dos MC´s, Apêndice I. 

4.1.1. Propósito do Mapa Conceitual 

As perguntas foram elaboradas e respondidas pela Equipe de Projeto, conforme 

apresentado na Tabela 8. 

Esta elaboração inicial serviu como orientação na condução das entrevistas. 
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Tabela 8: Perguntas e respostas para elucidação do propósito do MC. 

 

Fonte: o autor. 

4.1.2. Sujeitos da Pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram definidos em conjunto com a Equipe de Projeto 

(Clientes - indústrias, Alunos, Centros de Conhecimento e Técnicos), levando-se em 

consideração o Planejamento Estratégico realizado pela FIEMG em 2014. 

Devido à importância dada aos clientes, foram estabelecidas o dobro de entrevistas 

com este público do que com os demais. 

Os especialistas foram então definidos pela Equipe de Projeto e relacionados, para 

que as entrevistas pudessem ser marcadas, Tabela 9. 

Serviço

AVALIAÇÃO DE PROPÓSITO

Estágio Supervisionado

Propósito

Entender as demandas das indústrias mineiras com qualidade e acertividade
no que diz respeito ao serviço Estágio Empresarial, definindo parâmetros para o
desenvolvimento de um novo serviço.

Dominio Estado de Minas Gerais. Gerência de Estágio Empresarial.

Perguntas para identificação do dompinio e foco

Foco Avaliação das demandas das indústrias mineiras.

Quais são as restrições do projeto – 

orçamentárias, escopo, físicas...?

Atuação no território mineiro, orçamento dentro do 

estipulado para 2015, limitado à GE.

Quais são os recursos que podemos 

alocar ao projeto?

Físicos: dependências da GE; Pessoal: integrantes da 

GE (parcial); Financeiros: orçamento 2015.

Existe algum ponto de partida para o 

desenvolvimento?
Serviço de Estágio Empresarial já existente.

Quais são as características fundamentais 

a serem exploradas relativas ao produto?

Entendimento e adequação às demandas das indústrias, 

levando-se em consideração os públicos de interesse.

PERGUNTA RESPOSTAS

Qual o público desejamos atender?
Indústria mineira, assim como definido no Planejamento 

Estratégico da FIEMG - 2014/2015.

Quais as necessidades deste público 

queremos suprir?

Colocação de alunos do ensino superior, com 

capacidades diferenciadas, em atividades de estágio.
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Tabela 9: Definição dos especialistas por grupos de interesse - especialistas. 

 

Fonte: o autor. 

Algumas dificuldades foram encontradas nesta etapa, quanto à marcação de 

agendas com os especialistas, o que impossibilitou a marcação e realização de algumas 

entrevistas. Para sanar este problema, outros especialistas foram agendados, tomando o 

cuidado para manutenção da qualidade dos trabalhos que decorreu da capacidade dos 

públicos entrevistados. 

4.1.3. Perguntas aos Especialistas 

Nesta etapa foram feitas, aos especialistas, as perguntas, previamente elaboradas 

pelo Coordenador de Projeto em conjunto com a Equipe de Projeto e apresentadas na 

Tabela 10. 

Serviço

GRUPOS

Clientes

Alunos

Centros de Conhecimento

Técnicos T1 - Técnico 1; T2 - Técnico 2.

CC1 - Centro de conhecimento 1; CC2 - Centro de conhecimento 2.

DEFINIÇÃO DOS PÚBLICOS DE INTERESSE

IDENTIFICAÇÃO

C1 - Cliente 1; C2 - Cliente 2; C3 - Cliente 3; C4 - Cliente 4.

A1 - Aluno 1; A2 - Aluno 2.
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Tabela 10: Perguntas realizadas aos especialistas. 

 

Fonte: o autor. 

Antes do início das entrevistas com os especialistas escolhidos, uma entrevista 

simulada foi realizada com um técnico, onde constatou-se que as perguntas estavam 

adequadas ao processo, mas outras surgiram no decorrer da entrevista e compuseram o 

MC. Esta primeira entrevista foi realizada propositadamente com um especialista técnico, 

que apresenta alto grau de conhecimento sobre o serviço de Estágio Empresarial e alto grau 

de aproximação com o entrevistador (Coordenador de Projeto). Esta simulação serviu para 

balizar a execução das demais entrevistas, melhorou o entendimento do Coordenador de 

Projeto quanto à ferramenta Cmap Tools, contribuiu para elaboração de senso crítico sobre 

o assunto e deu maior segurança para o andamento das entrevistas subsequentes. 

O “estacionamento” elaborado inicialmente demonstrou ser de grande utilidade 

para orientação e agregação de ideias quando da realização das entrevistas, 

proporcionando, tanto aos especialistas como ao entrevistador uma fonte de consulta para 

elaboração das ideias. 

Serviço:

Explicite

Explicite

Explicite

Explicite

Explicite

Explicite

Explicite

Explicite

Explicite

GRUPO PERGUNTA

PERGUNTAS DO MAPA CONCEITUAL

Estágio Empresarial

Na sua percepção, quais serviços podem ser agregados para 

atender as demandas existentes?

Organizações

Na sua percepção, quais as demandas das organizações são 

atendidas pelo serviço?

Na sua percepção, quais as demandas das organizações não são 

atendidas pelo serviço?

Alunos

Na sua percepção, quais serviços podem ser agregados para 

atender as demandas existentes?

Centros de                         

Conhecimento

Na sua percepção, quais serviços podem ser agregados para 

atender as demandas existentes?

Na sua percepção, quais as demandas dos alunos são atendidas 

pelo serviço?

Na sua percepção, quais as demandas dos alunos não são 

atendidas pelo serviço?

Na sua percepção, quais as demandas dos centros de 

conhecimento são atendidas pelo serviço?

Na sua percepção, quais as demandas dos centros de 

conhecimento não são atendidas pelo serviço?
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4.1.4. Mapas Individuais 

O momento de transcrição das entrevistas foi elaborado em conjunto com os 

especialistas e concomitante ao passo anterior. A utilização da ferramenta Cmap Tools foi 

de primordial importância na facilitação desta etapa. Com a realização das entrevistas aos 

especialistas e utilização da ferramenta, foram então gerados os Mapas Individuais 

(Apêndice II). 

4.1.5. Análise dos Mapas Individuais 

Após a avaliação dos MC´s Individuais foi elaborada uma lista de atributos 

advindos dos conceitos e seus significados para cada MC. A ferramenta Cmap Tools 

disponibiliza esta lista de forma automática, sendo esta uma das vantagens de se trabalhar 

com a ferramenta. Estas listas ficaram à disposição para consultas e avaliações (Figura 24). 

 

Figura 24: Exemplo de lista de atributos com parte de seu respectivo MC – elaborada pelo Cmap Tools. 

Fonte: o autor. 
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4.1.6. Mapa por Tema 

Seguindo o método proposto de identificação dos principais conceitos e 

entendimento do grau de importância dos públicos de interesse (análise junto com à Equipe 

de Projeto), foram elaborados os MC´s por tema. 

A identificação dos principais conceitos, que formaram as principais ramificações 

(Temas) foi realizada desde a etapa das perguntas, onde as mesmas foram elaboradas 

levando-se em consideração os públicos envolvidos diretamente no processo (organizações 

- clientes; alunos - sujeitos da ação; e centros de conhecimento - interlocutores). 

Estes MC´s representam então os diversos pensamentos sobre uma determinada 

ramificação. 

Os resultados deste trabalho estão apresentados no Apêndice III. 

4.1.7. Análise por Tema 

Esta etapa, decorrente da elaboração dos MC´s por tema, trouxe como resultado a 

disponibilização da lista de atributos que foram utilizados como Atributos do Novo Serviço 

de Estágio Empresarial. A lista de cada tema ficou à disposição para consultas e avaliações 

e as mesmas foram avaliadas sempre que necessário pelo Coordenador de Projeto, em 

conjunto com a Equipe de Projeto (Figura 25). 
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Figura 25: Lista parcial de atributos sob a óptica da organização com respectivo MC parcial – 

elaborada pelo Cmap Tools. Fonte: o autor. 

4.1.8. Mapa Geral 

Para elaboração do Mapa Geral, inicialmente foram colocados os MC´s por tema 

lado a lado, entendendo-se então as ligações entre eles. Esta ação permitiu a estruturação 

de todo o conhecimento gerado a partir das entrevistas com os públicos de interesse em um 

único MC. 

Para que esta elaboração fosse possível, após o posicionamento dos MC´s por tema 

lado a lado, foi realizada a impressão do MC Geral com dimensões ampliadas, para que 

toda a Equipe de Projeto pudesse trabalhar conjuntamente no material, conforme pode ser 

observado na Figura 26. Comm isto, as ligações entre as ramificações puderam ser 

trabalhadas e através de uma discussão com a equipe todos puderam interagir e 

reestabelecer as ligações, levando-se em consideração os significados estabelecidos pelos 

especialistas. 
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Figura 26: Equipe de Projeto da Gerência de Estágio Empresarial reestabelecendo as ligações entre as 

ramificações do MC Geral. Fonte: o autor. 

Neste momento, alem das conexões entre as ramificações previamente 

estabelecidas pelos especialistas, novas conexões foram realizadas, novas propostas foram 

sugeridas e ideias que ainda não haviam surgido, apareceram sob a forma de conexões 

entre as ramificações, Figura 27. 

 

Figura 27: Detalhe de um MC trabalhado com a equipe de projeto. Fonte: o autor. 

O MC Geral é apresentado no Apêndice IV e representa o mapa mais geral 

elaborado pelo Coordenador de Projeto. 
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4.1.9. Análise Mapa Geral 

Após a conclusão do trabalho da Equipe de Projeto, foi elaborada a lista final de 

atributos (Figura 28), que apresenta a mais completa relação dos atributos a serem 

considerados. Essa lista serviu como a principal referência para a estruturação dos novos 

serviços de Estágio. Os novos serviços foram definidos pelas prioridades apresentadas 

quando da análise final do Mapa Geral, levando-se em consideração tanto os temas mais 

importantes para cada público, como a importância de cada público para a FIEMG. 

 

Figura 28: Lista geral de atributos com respectivo MC Geral – elaborada pelo Cmap Tools.  

A lista completa está representada no Apêndice V. Fonte: o autor. 
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Foram levantados 236 conceitos, 181 frases de ligação e 302 proposições, sendo 

que as proposições foram adotadas como referência para a análise dos novos serviços. 

Quando da elaboração do trabalho, constatou-se a variedade conjectural das proposições. 

Observou-se que, das 302 proposições, foram obtidas: demanda para novos serviços (186), 

demandas para melhoria da operação atual (81) e não estão ligadas aos serviços da 

Gerência de Estágio Empresarial (35). Para cada uma destas proposições foram adotadas 

medidas diferentes: avaliação de estruturação de serviço, encaminhamento para melhoria 

de processo e avaliação de possíveis novas linhas de atendimento da FIEMG, 

respectivamente. 

A Gerência de Estágio Empresarial se dedicou então a estruturar os serviços que 

pudessem atender às 186 demandas. Este trabalho foi realizado pelos especialistas internos 

e algumas sugestões foram elaboradas em conjunto com a Equipe de Projeto. Após esta 

construção, a proposta de novos serviços foi comparada às diretrizes da FIEMG, 

verificando-se a inexistência de possíveis problemas quanto ao direcionamento 

organizacional. Foi então aprovada uma proposta de trabalho contendo os novos serviços 

propostos pelo Coordenador de Projeto, em conjunto com a Equipe de Projeto, conforme a 

Tabela 11. 

Tabela 11: Lista de novos produtos da Gerência de Estágio Empresarial. 

 

Fonte: o autor 
 

Organização

1 PL INT Plataforma de Integração

2 ES FUT Estágio do Futuro

3 PR APL Construção de projeto aplicativo

4 AC COM Acompanhamento da evolução comportamental do estagiário

5 AC PRT Acompanhamento das práticas de estágio

6 CR PRE Cursos presenciais (Gerência de Educação)

7 EN COM Entrevista por competência

8 TR SUP Treinamento de Supervisores de Estágio

9 AV PSI Avaliação psicológica

10 AP FOR Apoio na formatação de planos de estagio

11 RE SEL Recrutamento e Seleção

12 CR EAD Cursos EAD

13 GE FPA Gestão de Folha de Pagamento

14 GE EST Gestão do Estágio  

N O V O      P O R T F Ó L I O      D E      S E R V I Ç O S

Instituto Euvaldo Lodi

SERVIÇOS
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Após a determinação dos novos serviços, finalmente a lista foi submetida a uma 

análise de consistência e comparada às demandas colocadas pelos especialistas. O serviço 

que mais atendeu às demandas foi o PL INT (173) e o que menos contribui para o 

atendimento das demandas é o GE FPA (28). O resultado final é apresentado na Tabela 12. 

Tabela 12: Checagem de atendimento de demandas. 

 

Fonte: o autor 
 

Por outro lado, apesar da grande abrangência quanto ao atendimento das demandas, 

quando analisados separadamente verifica-se que 4 das 182 demandas não foram atendidas 

pelos novos serviços, ficando o grupo de demandas decorrentes de contratação de 

profissionais fora do atendimento, já que a Gerência de Estágio Empresarial não trabalha 

com colocação de profissionais que não sejam através do serviço de estágio. 

Esta demanda está sendo avaliada pelo IEL-MG para se avaliar a possibilidade de 

se criar um novo serviço capaz de atender à estas demandas. 

4.1.10. Definição 

Os atributos, apresentados sob a forma de uma lista de 14 serviços (Tabela 11), 

foram desenvolvidos como parte do escopo de serviços a serem prestados pela Gerência de 

Estágio Empresarial. 

Todos estes 14 serviços, derivados da análise dos MC´s estão hoje ofertados, sendo 

que, o portfólio antes composto por apenas três serviços, atualmente apresenta-se estendido 

para os serviços aqui indicados, como demonstrado pelo material elaborado pelo IEL-MG 

e apresentado na Figura 29 – capa e Figura 30 – verso. 
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Figura 29: Folder elaborado pela Gerência de Estágio do IEL-MG - Capa. Fonte: IEL-MG. 
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Figura 30: Folder elaborado pela Gerência de Estágio do IEL-MG - Interno. Fonte: IEL-MG.
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4.2. Elaboração e análise do Capital Intelectual 

4.2.1. Preparação 

Os dados estruturantes sobre a FIEMG, foram coletados e serviram como base de 

informações para o desenvolvimento desta etapa do trabalho (Apêndice VI), tendo sido os 

seguintes: 

 Nossa Causa – Estabelece os valores e alinhamentos da organização 

 Definição dos clientes – Planejamento estratégico 

 Definição dos Direcionadores estratégicos – Guias operacionais da organização 

 Direcionamentos para o Estágio Empresarial – Guias para a Gerência de Estágio 

O Planejamento Estratégico elaborado pela FIEMG no ano de 2014, traz os 

principais componentes para entendimento da situação atual, tais como: comportamento 

dos concorrentes, meio em que a organização está inserida, comportamento dos clientes e 

demais elementos externos à organização. Esta dissertação não trata dos meios pelos quais 

estes levantamentos foram realizados. 

Uma apresentação sobre CI foi elaborada e realizada aos integrantes da Gerência de 

Estágio Empresarial para que entendessem a visão adotada e a representação dos elementos 

do CI (Apêndice VII). 

4.2.2. Modelo de Negócios 

Na realização do trabalho de elaboração e análise dos MC´s foram definidos os 

direcionadores e as lacunas da Gerência de Estágio Empresarial, representados pelos novos 

serviços que farão parte do processo de reestruturação dos serviços prestados pela 

gerência. Ou seja, com os novos serviços definidos, buscou-se compreender se as 

competências necessárias para a implantação destes novos serviços estão presentes na 

Gerência de Estágio e/ou no IEL-MG. 

O CI foi então avaliado de acordo com a capacidade da Gerência de Estágio 

Empresarial prestar os 14 novos serviços gerados com o nível de maturidade requerido 

pelos públicos de interesse. 



90 
 

4.2.3. Análise do Capital Intelectual 

Através da realização de um workshop com a Equipe de Projeto, avaliou-se o CI, 

coletando os pontos de vista dos participantes através das perguntas específicas a cada um 

dos fatores: 

 Qualidade: Este fator é bom o suficiente para darmos sustentação ao novo serviço? 

 Quantidade: Este fator apresenta quantidade suficiente darmos sustentação ao 

novo serviço? 

 Sistemática: Este fator é desenvolvido e mantido sistematicamente com o objetivo 

de conservar ou aprimorar o seu estado? 

Realizou-se então o cruzamento destas perguntas com os fatores do CI, onde cada 

participante respondeu seguindo o critério determinado pelo método QQS, segundo a 

escala percentual de avaliação, Figura 31. 

 

Figura 31: Avaliação dos fatores críticos. Fonte: Instituto Fraunhofer 

É importante ressaltar que os julgamentos foram feitos sem que uma pessoa 

soubesse a resposta dos demais, para que as percepções não fossem influenciadas, 

admitindo-se valores intermediários da escala (desde que múltiplos de 10). Após os 

julgamentos individuais os valores foram lançados em uma planilha de apoio (Tabela 13). 
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Tabela 13: Avaliação dos fatores de CI realizado pela Equipe de Projeto. 

 

Fonte: o autor 

 

Após a análise com a Equipe de Projeto, as médias para cada fator foram lançadas 

na ferramenta Wissensbilanz (Figura 32) e informados aos participantes para que todos 

pudessem entender a percepção comum. 

Produto

EP 1 EP 2 EP 3 EP 4
MÉDIA 

EP
EP 1 EP 2 EP 3 EP 4

MÉDIA 

EP
EP 1 EP 2 EP 3 EP 4

MÉDIA 

EP

Competência profissional 80 80 90 80 83 40 50 40 60 48 60 50 60 40 53

Competência social 70 60 80 70 70 50 40 40 50 45 40 40 30 20 33

Motivação 80 90 100 100 93 90 110 100 90 98 70 80 80 80 78

Habilidade de liderança 110 100 90 120 105 100 90 100 110 100 80 60 90 90 80

Cooperação interna e 

transferência de tecnologia
90 100 80 110 95 70 60 70 70 68 50 60 70 70 63

Instrumentos de gestão 90 100 100 100 98 90 100 90 100 95 100 90 90 100 95

Tecnologia da informação e 

conhecimento explícito
80 80 60 70 73 70 90 60 80 75 60 50 50 50 53

Inovação de produto 110 120 100 100 108 100 100 120 110 108 90 90 100 90 93

Otimização de processo e 

inovação
60 60 60 70 63 60 50 40 60 53 40 30 30 30 33

Cultura corporativa 70 80 80 70 75 60 60 50 70 60 80 80 80 80 80

Relações com os 

consumidores
40 30 30 20 30 10 10 20 10 13 0 10 0 10 5

Relações com os 

fornecedores
20 20 10 10 15 10 0 10 20 10 50 60 60 60 58

Relações com os públicos de 

interesse
60 70 70 90 73 50 60 70 90 68 50 60 50 50 53

Relações com os investidores 40 40 30 20 33 20 20 20 10 18 0 10 10 0 5

Relações com os parceiros 70 90 110 100 93 90 90 80 110 93 80 80 80 100 85

CAPITAL 

ESTRUTURAL

CAPITAL 

RELACIONAL

AVALIAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL

CAPITAL 

HUMANO

Estágio Empresarial

TIPO DE CI FATOR A AVALIAR

Qualidade Quantidade Sistemática
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Figura 32: Avaliação final dos fatores de CI com Equipe de Projeto. Fonte: o autor. 

Após o final desta atividade, uma nova questão foi levantada: Como este fator pode 

afetar a performance do Estágio Empresarial no mercado? Foi então discutida 

conjuntamente a abrangência da influência e lançada como senso comum na ferramenta 

Wissensbilanz, Figura 33, onde estão representadas as influências de cada fator sobre o 

conjunto. 

 

Figura 33: Levantamento da influência par-a-par de cada fator de CI sobre os demais. Fonte: o autor. 
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A pontuação referente a cada fator foi então ponderada baseando-se nesta 

influência. Esta atividade originou o entendimento final sobre os fatores de CI, gerado pela 

ferramenta Wissensbilanz e apresentado sobre a forma de um gráfico (Figura 34). 

 

Figura 34: Posição final dos fatores de CI na aplicação do método. Fonte: o autor. 
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4.2.4. Mensuração 

A mensuração dos descritores do CI foi também estabelecida no workshop com a 

Equipe de Projeto, onde os indicadores foram estabelecidos, e, preenchendo-se a Tabela 

14, foram delimitados sete parâmetros para cada um deles: unidade de medida, fórmula de 

cálculo, meta, polaridade, periodicidade, descrição e fonte de dados. 
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Tabela 14: Indicadores e parâmetros. 

 

Fonte: o autor. 

Estes são os indicadores que, avaliados ao longo do tempo, definem o posicionamento do CI da organização. 

FATOR 

DO CI

NOME DO 

INDICADOR

UNIDADE 

DE 

MEDIDA

FÓRMULA DE CÁLCULO META
POLARI-

DADE

PERIODICIDADE DE 

MONITORAMENTO

FONTE 

DOS 

DADOS

CH - 1 Competência profissional % Medição do Wissensbilanz
Quadrante 

II

Quadrante 

I => IV => 

III => II

Semestral
Pesquisa 

interna

CH - 2 Competência social % Medição do Wissensbilanz
Quadrante 

II

Quadrante 

I => IV => 

III => II

Semestral
Pesquisa 

interna

CH - 3 Motivação % Medição do Wissensbilanz
Quadrante 

II

Quadrante 

I => IV => 

III => II

Semestral
Pesquisa 

interna

CH - 4 Habilidade de liderança % Medição do Wissensbilanz
Quadrante 

II

Quadrante 

I => IV => 

III => II

Semestral
Pesquisa 

interna

CE - 1
Cooperação interna e 

transferência de tecnologia
%

100*(No de projetos da GEE 

com outras gerências da 

FIEMG/ Total de projetos da 

GEE)

100% p Semestral
Coordenação 

GEE

CE - 2 Instrumentos de gestão un
Utilização de uma plataforma 

integrada de gestão
1

Não se 

aplica
Projeto

Coordenação 

GEE

CE - 3
Tecnologia da informação 

e conhecimento explícito
%

100 * (No de processos 

cadastados no sistema / No total 

de processos)

80% p Quadrimestral
Coordenação 

GEE

CE - 4 Inovação de serviço %

100 * (No de serviços da GEE 

com menos de 4 anos / No total 

de serviços)

0,4 p Semestral
Coordenação 

GEE

CE - 5
Otimização de processo e 

inovação
%

100 * (No de processos 

revisados a menos de 2 anos / 

No total de processos)

90% p Quadrimestral
Coordenação 

GEE

CE - 6 Cultura corporativa %

100 * (No de pessoas indicadas 

para o "Atitude Nota 10" / Total 

de pessoas da GEE)

50% p Mensal
Coordenação 

GEE

CR - 1
Relações com os 

consumidores
un

Número de visitas realizadas 

pelos integrantes da GEE
45 p Mensal

Controle

GEE

CR - 2
Relações com os 

fornecedores
un

Número de visitas realizadas 

pelos integrantes da GEE
5 p Mensal

Controle

GEE

CR - 3
Relações com os públicos 

de interesse
un

Número total de visitas realizadas 

pelos integrantes da GEE
12 p Mensal

Controle

GEE

CR - 4
Relações com os 

investidores
un

Número de reuniões com alta 

administração
5 p Mensal

Controle

GEE

CR - 5
Relações com os 

parceiros
un

Número de interações realizadas 

com os parceiros de negócio da 

GEE

10 p Mensal
Controle

GEE
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4.2.5. Refinamento e Medições 

Para que se tivesse a priorização das ações a serem estabelecidas quanto ao CI da 

Gerência de Estágio Empresarial, foi avaliado o Portfólio de CI, gerado pelo Wissensbilanz 

e priorizado o quadrante superior esquerdo, conforme preconizado pelo método, Figura 35. 

 

Figura 35: Posição final dos fatores de CI na aplicação do método, destaque para as prioridades. 

Fonte: o autor. 
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O Coordenador de Projeto, em conjunto com a Equipe de Projeto, identificaram os 

fatores a serem desenvolvidos, de acordo com a indicação do gráfico da Figura 35. Foram 

então definidos quatro fatores a serem desenvolvidos. 

 Competência social 

 Otimização de processo e inovação 

 Relações com os consumidores 

 Relações com os investidores 

Os fatores foram priorizados de acordo com as médias estabelecidas pelos 

julgamentos quanto à Quantidade (Média QT), Qualidade (Média QL) Sistemática (Média 

SI), Tabela 15. 

Tabela 15: Avaliação do CI sob a ótica de julgamento da ferramenta Wissensbilanz. 

 
 

 

Fonte: o autor. 

4.2.6. Documento Final do Capital Intelectual 

Após a priorização dos fatores, o Coordenador de Projeto elaborou uma proposta 

mínima viável para estruturação do CI, que foi encaminhada aos tomadores de decisão da 

alta direção, para que sejam tomados os direcionamentos cabíveis quanto à conclusão do 

projeto, conforme apresentado no Apêndice VIII. 

TIPO DE CI FATOR A AVALIAR
MÉDIA 

QT

MÉDIA 

QL

MÉDIA 

SI

CAPITAL HUMANO Competência social 70 45 33

CAPITAL ESTRUTURAL Otimização de processo e inovação 63 53 33

Relações com os consumidores 30 13 5

Relações com os investidores 33 18 5
CAPITAL RELACIONAL

NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO

Fundamental necessidade de desenvolvimento

Alta necessidade de desenvolvimento

Média necessidade de desenvolvimento

Necessidade de manutenção

ESCALA DE DESENVOLVIMENTO
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• Abertura de duas regionais: SUL e NORTE 

• Capacitação 

– Comunicação Entre Gerações 

– Trabalho em time 

– Acompanhamento e medição 

– Comportamento Organizacional 

– Criatividade e Inovação 

– Levantamento e revisão dos principais processos (em andamento) 

– Relacionamento Interpessoal 

– Ética e postura profissional 

– Acompanhamento e medição 

– Sistematização de relatórios internos 

• Acompanhamento e medição 

• Segmentação de clientes 

• Acompanhamento em visitas aos clientes 

• Participação em reuniões de diretoria 

 

A proposta apresentou ainda a reestruturação do quadro organizacional da 

Gerência de Estágio Empresarial (Apêndice IX)  
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

Este trabalho de dissertação teve como objetivo a aplicação dos métodos MC, 

InCaS e QQS na avaliação do serviço de Estágio Empresarial do Instituto Euvaldo Lodi, 

visando a melhoria no atendimento frente às demandas dos públicos de interesse. A 

motivação para este trabalho se deve ao fato de que o IEL-MG passa por um processo de 

reformulação de seus serviços, com o propósito de apresentar soluções inovadoras e que 

sejam relevantes para a indústria de Minas Gerais e de que este é um dos principais 

serviços prestados pela instituição. 

Para a consecução deste trabalho, foram elaborados quatro capítulos. No primeiro 

capítulo o autor apresentou o cenário a respeito da economia brasileira no que concerne à 

importância do segmento de prestação de serviços, assim como algumas das dificuldades 

pelas quais o setor atravessa. Foram também apresentadas a declaração do problema e os 

objetivos geral e específicos do trabalho. 

No segundo capítulo foi realizada a fundamentação teórica, elucidando os 

principais contornos inerentes à prestação do serviço de agenciamento de estágios, onde 

foram abordadas as questões legais e a ambiência deste serviço do ponto de vista dos 

estagiários. Ainda neste capítulo, foram pesquisadas as características relacionadas aos 

MC´s, trazendo ao leitor os conceitos fundamentais do método, sua construção e como 

proceder a sua avaliação. Ao fim do capítulo, foram apresentados os conceitos sobre CI, a 

metodologia InCaS e a metodologia QQS. 

No terceiro capítulo o autor elaborou uma proposta para análise dos MC´s e CI à 

luz do serviço de Estágio Empresarial. Para tanto, foi apresentado um modelo para o 

desenvolvimento do trabalho dividido entre a execução dos MC´s, apresentando o passo-a-

passo proposto e desdobrado em: entendimento do propósito do MC, definição dos sujeitos 

da pesquisa, elaboração das perguntas aos especialistas, construção e análise dos mapas 

individuais, por tema e geral, além da definição dos atributos com o propósito de 

desenvolver a nova oferta de serviços. 

Ainda neste capítulo, foi realizada a elaboração e análise do CI, onde foram 

consolidados os elementos alusivos ao modelo de negócio da FIEMG, estruturação do 
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modelo de negócios a ser adotado, análise, mensuração e refinamento do CI e finalmente 

os direcionamentos para elaboração do documento final do CI. 

Por fim, no capítulo 4, foi realizada a aplicação dos métodos propostos no                             

capítulo 3 ao serviço Estágio Empresarial, seguindo-se os passos e orientações contidas 

nele. Para execução desta etapa do trabalho foram utilizados o software Cmap Tools, para 

elaboração e análise de todos os MC´s e do Wissensbilanz-nord para elaboração e análise 

do CI tomando-se como base os métodos InCaS e QQS. 

Durante a execução do trabalho foram identificados alguns benefícios e algumas 

limitações para as aplicações. Como principais benefícios encontram-se: representação dos 

conceitos e relações entre as percepções dos públicos de interesse; captura, explicitação e 

organização do conhecimento tácito dos especialistas na forma de um conhecimento 

explícito; entendimento das conexões dos especialistas sobre os conceitos existentes em 

um determinado assunto; promoção da criatividade; entendimento sobre as competências 

atuais da organização quanto ao seu CI; identificação dos pontos que apresentam 

necessidade de intervenção sob a ótica do CH, Capital Estrutural e CR; alinhamento das 

propostas com a estratégia da organização; e facilidade de replicar o modelo proposto. 

Dentre as limitações identificadas, podem ser destacadas: falta de comparação entre 

outros modelos de elucidação de conhecimento; falta de informações sobre a 

representatividade do público de interesse; inexistência de estudos que possam comprovar 

a eficácia dos resultados; falta de avaliação se o método proposto pode ser aplicado para o 

desenvolvimento de outros serviços. 

Enfim, pode-se dizer que o objetivo geral do trabalho foi alcançado, uma vez que 

foi possível apresentar um método que utilizou o método de MC´s para identificar as 

principais demandas dos públicos de interesse e, através dos métodos InCaS e QQS 

verificou-se o quanto o IEL está preparado em termos de seu CI para atendimento destas 

novas demandas. Quanto aos 5 objetivos específicos entende-se que também foram 

cumpridos, uma vez que esta dissertação abordou todos eles e apresentou o 

desenvolvimento a contento. 

Como resultado do trabalho desenvolvido, o IEL-MG tem agora um estudo, 

baseado no entendimento das demandas de mercado, que pode gerar um diferencial 

tangível que destaque sua operação frente aos demais prestadores deste serviço. A 
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implantação das ações propostas deve ser feita de forma gradual e um piloto, em escala 

reduzida, deve ser realizado, confirmando-se, ou não, a adesão da nova proposta junto ao 

mercado. 

Como sugestões de trabalhos futuros, algumas propostas são apresentadas para que 

os resultados obtidos possam ser aperfeiçoados: 

 Realização de uma avaliação comparativa entre os resultados encontrados 

pela aplicação do método proposto e outros métodos de reestruturação de 

serviços; 

 Utilização de método que possa garantir a significância dos grupos de 

interesse; 

 Aplicação de testes de mercado que possam avaliar se os resultados 

encontrados estão de acordo com as demandas dos públicos de interesse; 

 Aplicação do método proposto em outros serviços, avaliando a eficácia no 

alcance dos resultados esperados. 
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APÊNDICE I 

 

APRESENTAÇÃO SOBRE MAPAS CONCEITUAIS 

 

Mestrado Profissional em Produção
Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica

MAPA CONCEITUAL

Luís Cláudio de Araújo Lopes

Belo Horizonte, MG
julho de 2015  

Sumário da apresentação:

1. Conceito

2. Modelo

3. Construção

2  

1. Conceito

2. Modelo

3. Construção

3   
1. Conceito

4

Mapa Conceitual:

Ferramenta que apresenta aplicações em: 

preservação e compartilhamento do conhecimento, 

apoio à decisão, revelação de habilidades tácitas, 

divulgação e representação do conhecimento, captação 

e explicitação do conhecimento e ainda definição de 

estratégias de marketing.

 

1. Conceito

2. Modelo

3. Construção

5  

2. Modelo

6  
2. Modelo

7  

1. Conceito

2. Modelo

3. Construção

8  

3. Construção

9  

10

+55 31 8431-6116luiscalopes@hotmail.com.br

Obrigado
Luís Cláudio de Araújo Lopes

Mestrado Profissional em Produção
Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
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APÊNDICE II 

Mapas Conceituais elaborados pelos especialistas: 

 

 C1 - Cliente 1; 

 C2 - Cliente 2; 

 C3 - Cliente 3; 

 C4 - Cliente 4; 

 A1 - Aluno 1; 

 A2 - Aluno 2; 

 CC1 - Centro de conhecimento 1; 

 CC2 - Centro de conhecimento 2; 

 E1 - Especialista 1; 

 E2 - Especialista 2. 
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C1 – Cliente 1 
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C2 – Cliente 2 
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C3 – Cliente 3 

 



113 
 

C4 – Cliente 4 
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A1 – Aluno 1 
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A2 – Aluno 2 
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CC1 – Centro de Conhecimento 1 
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CC2 – Centro de Conhecimento 2 
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E1 – Especialista 1 
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E2 – Especialista 2 
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APÊNDICE III 

Mapas Conceituais consolidados por tema: 

 

 Consolidação – ORGANIZAÇÃO 

 Consolidação – ALUNO 

 Consolidação – CENTRO DE CONHECIMENTO 
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Consolidação – ORGANIZAÇÃO 
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Consolidação – ALUNO 
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Consolidação – CENTRO DE CONHECIMENTO 
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APÊNDICE IV 

Mapas Conceituais CONSOLIDAÇÃO FINAL. 

 Mapa Conceitual Geral 
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MAPA CONCEITUAL GERAL 
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APÊNDICE V 

LISTA DE CONCEITOS – FRASES DE LIGÇÃO – CONCEITOS  

CONCEITO FRASE DE LIGAÇÃO CONCEITO 

futuros empregados que possam 
contribuir com ambiente de 
trabalho 

diferenciados aproveitem conhecimento adquirido 

desenvolvimento de 
capacitações 

que podem ser de prateleira 

aproximar as competências às 
esperadas pela organização 

o que contribui 
desenvolvimento de 
capacitações 

empregabilidade e estejam próximos às boas empresa 

reconhecimento pelas organizações 

eventos que estejam alinhados mercado de tralho 

práticas adotadas podem ser carga horária adequada 

atual de forma simples 

da organizacção início carreira do empregado 

da organizacção querem serviços customizados 

segurança legal proporcione net work 

valores das bolsas são comparados desenvolvimento 

Estágio Empresarial sob a persperctiva da organizacção 

acompanhamento da evolução 
do estagiário 

fundamental segurança para a organização 

futuros empregados sejam éticos 

formação do estudante levando em consideração programas integrados 

informados sobre as 
características do estágio 

de ordem normas da organização 

formação do estudante levando em consideração alinhamento 

relacionamento de forma ética 

do centro de conhecimento buscam agilidade nos processos 

plataforma eletrônica integre centros de conhecimento 

atividades condizentes aprendizado acadêmico 

da organizacção gostaria de 
acompanhamento da evolução 
do estagiário 

desenvolver competências alinhados necessidade das empresas 

possibilidade de agregar 
conhecimento 

com foco em sua empregabilidade futrura 

boas empresa respeitem carga horária 

agente de estágio entenda sua demanda específica 

recrutamento prático e rápido estudantes 

boas empresa reconhecida pelo mercado 

desenvolver competências podem ser técnicas 
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do aluno deseja vagas 

organização contribua integração na organização 

documental que são 

termos de compromisso de 
estágio; 
convênio c instituições de 
ensino; 
seguro de vida de estagiários; 
controles de avaliações; 
conferência de matrículas; 
controle de tramitação dos 
termos de compromissso; 
avisos de vencimento. 

EAD integrada plataforma eletrônica 

da organizacção é essencial processo de gestão 

do aluno melhor acompanhamento agente de estágio 

processos de recrutamento e 
seleção 

quer 
retorno dos processos que 
participou 

segurança legal proporcione capacitações 

burocracia e seja eletrônica 

cumrimento da lei do estágio contribui para acompanhamento legal 

atendimento de forma simples 

boas empresa possuam desenvolvimento 

plataforma eletrônica integre organização 

desenvolver competências com parcerias faculdades 

processos de recrutamento e 
seleção 

sejam informativos 

boas empresa tenha 
coerência com suas 
necessidades 

informados sobre as 
características do estágio 

para que melhor façam 
acompanhamento dos 
supervisores de estágio 

do aluno quer atendimento 

agente de estágio proporcione boas vagas 

da organizacção espera que agente de estágio 

recrutamento através de bom banco de talentos 

comportamentais em postura profissional 

do centro de conhecimento querem prioridade 

estagiários proporcionando competência técnica 

estagiários alinhados funcionários 

desenvolver competências podem ser comportamentais 

atualizado disponibilizado na plataforma eletrônica 

canal para tirar dúvidas proporcione boas vagas 

da organizacção desejam cumrimento da lei do estágio 

processo de gestão melhorados utilizando uma ferramenta 

eventos auxiliem na empregabilidade 

informados sobre as 
características do estágio 

de ordem legal 

organização podem ser atitude 
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documentos apresentados podem ser conferência de matrícula 

da organizacção precisa de seleção 

comportamentais em projeto de vida 

acompanhamento da evolução 
do estagiário 

fundamental 
acompanhamento dos 
supervisores de estágio 

organização contribua acompanhamento legal 

recrutamento através de divulgação das oportunidades 

plataforma integre centro de conhecimento 

do centro de conhecimento complementação formação do estudante 

faculdades contribuam empregabilidade 

desenvolvimento de 
capacitações 

para funcionários 

divulgação das oportunidades alinhados com a organização 

organização através 
acomapnhamento real do 
supervisor 

desenvolvimento de 
capacitações 

que podem ser presenciais 

processos de recrutamento e 
seleção 

analise perfil psicológico 

relacionamento de forma ágil 

possibilidade de agregar 
conhecimento 

podendo ser prática 

legalidade gerando segurança aos estagiários 

de fácil acesso sejam transparentes 

funcionários através do desenvolvimento das carreiras 

seleção quer receber relatório 

plataforma integrada plataforma eletrônica 

desenvolvimento dos alunos quando colocados organizações 

plataforma onde possa buscar vagas 

valores das bolsas que permitam custear os estudos 

desenvolvimento de projetos em negociação de coflitos 

funcionários das áreas de supervisores 

utilizando uma ferramenta podendo ser plataforma eletrônica 

cumrimento da lei do estágio gerando segurança 

cumrimento da lei do estágio contribui para segurança legal 

divulgação das oportunidades adequados à localidade 

nao for aprovado deseja saber motivo da não aprovação 

funcionários das áreas de RH 

rápida de forma eletrônica 

acompanhamento da evolução 
do estagiário 

fundamental 
checagem das práticas "in 
locco" 

profissionais que sejam diferenciados 

do centro de conhecimento aproximar das organizações 

desenvolver competências com parcerias agente de estágio 

do centro de conhecimento realizar eventos 

desenvolvimento das carreiras alinhamento carreira do empregado 
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informativos esclarecendo 
perfil da organização a se 
trabalhar 

desenvolvimento segundo as melhores práticas de mercado 

desenvolvimento de 
capacitações 

que podem ser customizadas 

desenvolver competências podem ser organizacionais 

boas empresa possuam atividades 

desenvolvimento com foco em sua empregabilidade futrura 

do centro de conhecimento suporte aos alunos 

acompanhamento da evolução 
do estagiário 

na perspactiva técnica 

organizações para o cumprimento das leis 

necessidade das empresas podendo ser organizacionais 

desenvolvimento podendo ser na prórpia organização 

valores das bolsas são comparados para tomada de decisão 

crescimento profissional tenham impacto oportunidades 

Estágio Empresarial sob a persperctiva do centro de conhecimento 

agentes de estágio para colocação melhores organizações 

desenvolvimento alinhados à organização 

da organizacção querem serviços sem burocracia 

empregabilidade podem auxiliar para melhores organizações 

valores das bolsas que permitam ajuda em casa 

processo de gestão que seja desburocratizado 

seleção gostaria de laudo de perfil psicológico 

proativamente maximiza segurança para a organização 

agente de estágio contribuam empregabilidade 

bom banco de talentos que seja assertivo 

valores das bolsas que permitam 
manter necessidades de lazer e 
cultura 

documentos apresentados podem ser 
aderência da formação do 
supervisor com a área de estudo 
do estagiário 

desenvolvimento de projetos auxiliam no relacionamento 

reconhecimento pelas comunidade 

desenvolvimento de projetos com as organizações 

agente de estágio seja o interlocutor entre junto organização 

burocracia e seja integrado 

segurança para a organização na forma operacional 

do centro de conhecimento buscam melhor atendimento 

alinhamento entre prática 

organizações através de programas integrados 

carga horária compatível estudos 

breves duralção 1 dia 

do aluno valoriza prática 

estagiários proporcionando competência comportamental 

prioridade para capacitações complementares 
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vagas para os seus alunos utilizando agentes de estágio 

burocracia e seja ético 

desenvolvimento de projetos em empreendedorismo 

acomapnhamento real do 
supervisor 

que seja capacitado 

empregabilidade alinhamento de demandas empregabilidade 

do aluno deseja desenvolver competências 

processos de recrutamento e 
seleção 

não requeiram experiência 

possibilidade de agregar 
conhecimento 

demandando 
complementarmente 

acompanhamento da evolução 
do estagiário 

desenvolvimento podendo ser no mercado 

plataforma eletrônica que seja simples 

Estágio Empresarial sob a persperctiva do aluno 

do aluno o que mais quer desenvolvimento de carreira 

retorno dos processos que 
participou 

e se nao for aprovado 

do aluno busca crescimento profissional 

supervisores estejam engajados 

customizadas OU de prateleira 

processos de recrutamento e 
seleção 

sejam transparentes 

processos de recrutamento e 
seleção 

que promova processos de contratação 

supervisores façam 
os relatórios de 
acompanhamento 

do aluno valoriza teoria 

utilizando uma ferramenta que realize os processos 
emissão e entrega dos termos 
de compromisso 

boas empresa ajude a estabelecer boas conexões 

boas empresa estabeleça e siga plano de estágio adequado 

agente de estágio proporcione agilidade 

plataforma integre oportunidades 

processos de contratação que encaminhe a boas empresa 

empreendedora para se tornarem funcionários 

do centro de conhecimento querem relacionamento 

organização podem ser conhecimento 

prioridade para desenvolvimento de projetos 

necessidade das empresas podendo ser pessoais 

divulgação das oportunidades através de 
redes sociais, centros de 
conhecimento, rádio ... 

agente de estágio proporcione capacitações 

formação do estudante levando em consideração desenvolvimento de projetos 

burocracia e seja rápido 

nao for aprovado deseja saber orientações de melhoria 

atendimento de forma eletrônica 
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agente de estágio informe necessidade das empresas 

relacionamento de forma moderna 

cumrimento da lei do estágio contribui para segurança para a organização 

seleção são 
dinâmicas; testes psicológicos; 
avaliações; entrevistas. 

teoria aliada à prática 

desenvolvimento de projetos em gestão do tempo 

organizacionais em empreendedorismo 

burocracia e seja confiável 

carreira do empregado alinhamento total a desenvolvimento de carreira 

desenvolvimento de 
capacitações 

que podem ser EAD 

do aluno agilidade nos processos de contratação 

acompanhamento da evolução 
do estagiário 

acompanhamento proativamente 

plataforma integre organizações 

segurança para a organização na forma jurídica 

pessoas que se tornem futuros empregados 

do aluno melhor acompanhamento organização 

rápida de forma simples 

práticas adotadas podem ser 
acomapnhamento real do 
supervisor 

segurança checando a conformidade documentos apresentados 

boas empresa possuam valores das bolsas 

possibilidade de agregar 
conhecimento 

podendo ser teoria 

segurança checando a conformidade práticas adotadas 

comportamentais em trabalho em time 

alinhamento entre teoria 

do centro de conhecimento buscam vagas para os seus alunos 

agilidade nos processos integrados na plataforma 

segurança contribui para confiável 

plataforma eletrônica que seja interativa 

seleção que entenda 
competências esperadas e 
valores da organização 

utilizando uma ferramenta que realize os processos controles de avaliações 

segurança legal proporcione boas vagas 

canal para tirar dúvidas proporcione net work 

do aluno melhor acompanhamento centro de conhecimento 

da organizacção demandam 
desenvolvimento de 
capacitações 

plataforma onde possa se candidatar 

acompanhamento da evolução 
do estagiário 

na perspactiva comportamental 

futuros empregados que possam agregar valor 

profissionais o que valoriza desenvolvimento de carreira 
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do centro de conhecimento acompanhar desenvolvimento dos alunos 

processo de gestão que seja rastreável 

segurança legal proporcione agilidade 

desburocratizado quanto ao documental 

canal para tirar dúvidas proporcione agilidade 

agente de estágio proporcione net work 

processos de recrutamento e 
seleção 

sejam breves 

boas empresa possuam 
possibilidade de agregar 
conhecimento 

desenvolvimento de projetos proporcionem alinhamento 

do centro de conhecimento buscam reconhecimento 

futuros empregados sejam intraempreendedores 

processo de gestão com devolutivas à organização 

seleção que atendam cliente interno do RH 

agentes de estágio oriente organizações 

desenvolvimento gerando visão empreendedora 

da organizacção valoriza seguro de vida 

organizacionais em gestão do tempo 

competências esperadas e 
valores da organização 

para buscar cadidatos alinhados 

práticas adotadas podem ser atividades desenvolvidas 

aos alunos orientados ao mercado de tralho 

desburocratizado através de plataforma eletrônica 

de fácil acesso sejam breves 

desenvolvimento de 
capacitações 

focadas no desenvolvimento 

plataforma eletrônica que seja ágil 

legalidade gerando segurança à organização 

plataforma onde possa se cadastrar 

cumrimento da lei do estágio contribui para cumprimento das leis 

relacionamento de forma clara 

eletrônica através plataforma 

organização podem ser habilidade 

utilizando uma ferramenta que realize os processos 
consulta aos dados básicos do 
seu contrato 

eventos auxiliam no relacionamento 

bom banco de talentos que seja atualizado 

seleção de profissionais 

processos de recrutamento e 
seleção 

integrados na plataforma 
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jurídica deve verificar 

termos de compromisso de 
estágio; 
convênio c instituições de 
ensino; 
seguro de vida de estagiários; 
controles de avaliações; 
conferência de matrículas; 
controle de tramitação dos 
termos de compromissso; 
avisos de vencimento. 

organizações através de alinhamento 

plataforma eletrônica que seja confiável 

plataforma eletrônica integre alunos 

de fácil acesso sejam informativos 

estudantes alinhado com perfil da empresa 

relatório de forma antecipada dos alunos selecionados 

seus alunos são os melhores do 
mercado 

o que contribui reconhecimento 

vagas para os seus alunos ampla divulgação 

do aluno quer oportunidades 

processos de contratação sem burocracia 

processos de recrutamento e 
seleção 

seja bem divulgado 

redes sociais, centros de 
conhecimento, rádio ... 

deseja compartilhar processo de divulgação 

legalidade quanto ao cumrimento da lei do estágio 

capacitações que possibilitem desenvolver competências 

atual de forma eletrônica 

práticas adotadas podem ser recesso remunerado 

práticas adotadas podem ser avaliação periódica do estágio 

perfil psicológico para ser assertiva 

comportamentais em comunicação entre gerações 

capacitações complementares que tenham 
possibilidade de agregar 
conhecimento 

aproximar as competências às 
esperadas pela organização 

complementares para maior 
eficácia no processo 

perfil da organização a se 
trabalhar 

da organizacção precisa de recrutamento 

boas empresa reconheçam o seu trabalho 

processo de gestão que verifique legalidade 

processos de recrutamento e 
seleção 

disponibilize as melhores oportunidades 

organização contribua alinhamento ético 

burocracia e seja simples 

organizacionais em negociação de coflitos 

recrutamento de profissionais 

desenvolvimento de 
capacitações 

para estagiários 
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canal para tirar dúvidas proporcione capacitações 

agente de estágio seja o interlocutor entre junto centro de conhecimento 

futuros empregados alinhamento carreira do empregado 

do aluno quer 
processos de recrutamento e 
seleção 

oportunidades gerando empregabilidade 

melhores organizações entendam que 
seus alunos são os melhores do 
mercado 

processo de divulgação disponibilizado na plataforma eletrônica 

desenvolvimento de 
capacitações 

que contribuam para empregabilidade 

atendimento que possibilite 
acesso ao desenvolvimento 
pessoal 

desenvolver competências através de crescimento profissional 

presenciais OU EAD 

supervisores estejam 
informados sobre as 
características do estágio 

vagas que sejam em boas empresa 

as melhores oportunidades que estejaam alinhadas 
perfil da organização a se 
trabalhar 

estagiários melhores pessoas 

desenvolvimento alinhados à legalidade 

utilizando uma ferramenta que realize os processos contratação do serviço 

aproximar as competências às 
esperadas pela organização 

visando cadidatos alinhados 
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APÊNDICE VI 

Dados estruturantes FIEMG. 

DESDOBRAMENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 Nossa Causa 

 Definição dos clientes. 

 Definição dos Direcionadores estratégicos.  

 Direcionamentos para o Estágio Empresarial 

 

 

 

 

 

 

DESDOBRAMENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 Nossa Causa 
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 Definição dos clientes. 

 

 Definição dos Direcionadores estratégicos.  

 

 Direcionamentos para o Estágio Empresarial 
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APÊNDICE VII 

 

APRESENTAÇÃO SOBRE CAPITAL INTELECTUAL 

1. Conceito

2. Modelo

3. Construção

10  

Mestrado Profissional em Produção
Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica

CAPITAL INTELECTUAL

Luís Cláudio de Araújo Lopes

Belo Horizonte, MG
julho de 2015  

Sumário da apresentação:

1. Conceito

2. Modelo

3. Construção

2  

1. Conceito

2. Modelo

3. Construção

3  

1. Conceito

4

Capital Intelectual:

O CI estabelecerá o real valor das organizações que 

gerenciarem, trabalharem e investirem nele. O CI se 

compõe de capital humano (capacidade de 

aperfeiçoamento) capital estrutural e capital relacional, 

alem do conhecimento, know-how e outros ativos 

intangíveis.

Edvinsson, 1996

 

1. Conceito

5

Capital Intelectual:

O CI sempre foi decisivo no surgimento das 

civilizações, organizações e indivíduos. Existe uma 

imensa lacuna entre os valores contábeis e a percepção 

de valor atribuída pelo mercado a uma organização. Esta 

lacuna é preenchida por uma estrutura fluida, composta 

pela capacidade dos empregados, trabalhos em grupo, 

redes de comunicação dentre outros recursos 

intangíveis.
Edvinsson e Malone, 1999

 
1. Conceito

6

Capital Humano:

São os componentes de RH quais sejam: competência, habilida-

de, atitude, valores, experiência, educação, formação, motivação 

e conhecimento. É definido como a capacidade de um único em-

pregado adicionar valor à organização (EUROPEAN COMISSION 

DG RESEARCH, 2010).
É um fator determinante para o êxito das 

organizações, pois sendo o CH específico para 

cada organização, lhes concede um diferencial 

competitivo (JARDON, 2014; MATOS, 2013).

 

1. Conceito

7

Capital Estrutural:

É o que ocorre ente as pessoas, como as pessoas estão conectadas 

e o que ocorre quando os empregados deixam a organização 

(EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010).

Se inclui aqui o conhecimento tacito dos métodos, 

procedimentos e estruturas organizacionais 

(VERDE et al., 2013).

 

1. Conceito

8

Capital Relacional:

É a relação existente entra a organização e o ambiente externo, 

os públicos de interesse (EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 

2010).

Aqui ainda estão os conhecimentos adquiridos mediante 

as relações formais e informais com os interlocutores que 

estão no entorno da organização (VERDE et al., 2013).

 
1. Conceito

9

Geração de vantagens competitivas, adaptado de Jardon 2014.  

2. Modelo

11

EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010  

2. Modelo

12

EUROPEAN COMISSION DG RESEARCH, 2010  

1. Conceito

2. Modelo

3. Construção

13  

3. Construção

14  15

+55 31 8431-6116luiscalopes@hotmail.com.br

Obrigado
Luís Cláudio de Araújo Lopes

Mestrado Profissional em Produção
Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
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APÊNDICE VIII 

Proposta mínima viável para estruturação do Capital Intelectual 

IEL Estágio Empresarial
LIGANDO O TALENTO ÀS MELHORES OPORTUNIDADES 

  
 

Estágio Empresarial 

Ato educativo escolar supervisionado,

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à

preparação do estudante para o mercado profissional.

O estágio visa proporcionar aprendizagem social,

cultural e profissional compatíveis com a

formação acadêmica, através de relacionamentos,

treinamentos e de aplicação dos conhecimentos adquiridos.
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Importância do Estágio

 É uma das melhoras formas de identificar talentos, pois promove a

qualificação e o desenvolvimento de competências, além de fomentar novos

conceitos e ideias advindas do meio acadêmico;

Não gera vínculo empregatício de qualquer natureza;

 Promove a interação entre o mundo do trabalho e a Instituição de ensino;

 Possibilita a atuação socialmente responsável – a empresa que

contrata estagiários contribui para a complementação da formação do estudante e

colabora com a melhoria da educação;

 Estimula a formação de novos talentos e lideranças

empresariais

 
 

Postos de Atendimento

• Belo Horizonte e Região Metropolitana

• Ipatinga e Região 

• Juiz de Fora e Região

• Uberlândia e Região 

• Uberaba e Região

+

• SUL

• NORTE
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Portfólio

SERVIÇOS 

PRESTADOS

• Recrutamento & Seleção 

• Gestão dos Contratos de 

Estágio 

• Programa de Estágios para 

a Indústria

NOVA PLATAFORMA DE SERVIÇOS

• Plataforma de Integração

• Estágio do Futuro

• Construção de projeto aplicativo

• Acompanhamento da evolução 

comportamental do estagiário

• Acompanhamento das práticas de estágio

• Cursos presenciais (Gerência de Educação)

• Entrevista por competência

• Treinamento de Supervisores de Estágio

• Avaliação psicológica

• Apoio na formatação de planos de estagio

• Recrutamento e Seleção

• Cursos EAD

• Gestão de Folha de Pagamento

• Gestão do Estágio  

 
 

 

Resultado da análise do CI

TIPO DE CI FATOR A AVALIAR
MÉDIA 

QT

MÉDIA 

QL

MÉDIA 

SI

CAPITAL HUMANO Competência social 70 45 33

CAPITAL ESTRUTURAL Otimização de processo e inovação 63 53 33

Relações com os consumidores 30 13 5

Relações com os investidores 33 18 5
CAPITAL RELACIONAL

NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO
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CAPITAL HUMANO

Competência social

AÇÕES DE MELHORIA

• Capacitação

– Comunicação Entre Gerações

– Trabalho em time

• Acompanhamento e medição

 
 

CAPITAL ESTRUTURAL

Otimização de processo e inovação

AÇÕES DE MELHORIA

• Capacitação

– Comportamento Organizacional

– Criatividade e Inovação

• Levantamento e revisão dos principais 

processos (em andamento)

• Acompanhamento e medição
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CAPITAL RELACIONAL

Relações com os consumidores

AÇÕES DE MELHORIA

• Capacitação

– Relacionamento Interpessoal

• Acompanhamento e medição

• Segmentação de clientes

• Acompanhamento em visitas aos clientes

 
 

CAPITAL RELACIONAL

Relações com os investidores

AÇÕES DE MELHORIA

• Capacitação

– Ética e postura profissional

• Acompanhamento e medição

• Sistematização de relatórios internos

• Participação em reuniões de diretoria

  
 

 



143 
 

 

 
  

obrigado

 
  

PROPOSTA
DE ORGANOGRAMA

ORGANOGRAMA
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APÊNDICE IX- 

PROPOSTA DE NOVO ORGANOGRAMA 
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