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Resumo 
 

 

O crescimento do número de empresas startups de base tecnológica e sua contribuição 

para a introdução de novas tecnologias têm sido reconhecidos pelo mercado e pela 

comunidade acadêmica como elementos de fortalecimento da inovação no país. O presente 

trabalho apresenta um método de apoio a empresas startups por meio da avaliação da relação 

do capital intelectual, nas dimensões do capital humano, estrutural e relacional, nos primeiros 

anos de vida dessas empresas, segundo a visão dos empresários deste mercado quanto à 

influência dos ativos intangíveis no sucesso destas empresas nascentes e combinado à uma 

estrutura de redes. Para isso, realizou-se um levantamento survey com empresários de 

empresas startups de base tecnológica que tiveram projetos aprovados na edição 2014 do 

Edital SESI e SENAI de Inovação, com o objetivo principal de avaliar a importância e/ou 

predominância de determinados tipos de capital intelectual e seus fatores de sucesso nos cinco 

primeiros anos de vida das empresas. Paralelamente, analisou-se um modelo de redes quanto a 

aderência dessa estrutura, por suas características de complementaridade e cooperação, como 

oferta de suporte ao desenvolvimento e sucesso de empresas startups de base tecnológica.  

O método proposto permitiu comparar e identificar lacunas entre o modelo de rede 

estudado e a expectativa dos empresários, por meio do julgamento dos fatores críticos de 

sucesso.  

 

 

Palavras chaves: 1.Empresas Startups de base tecnológica. 2. Capital Intelectual.  3. Teoria 

de Redes.  

  



vii 
 

 
 

Abstract 
 

 

The growing number of technology-based startups companies and their contribution to 

the introduction of new technologies has been recognized by the market and by the academic 

community as elements of innovation strengthening in the country. The present study presents 

a method to support startups through the assessment of intellectual capital, in the dimensions 

of human, structural and relational capital, in the early stages of the startups and the 

entrepreneurs perspective about the influence of intangible assets on the success of these new 

companies. For this, it was conducted a survey with entrepreneurs from technology-based 

startups companies that had projects approved in the 2014 edition of SENAI SESI’s 

Innovation Call, with the main objective to assess the importance and / or prevalence of 

certain types of intellectual capital and their success factors within the first five years of 

companies life. At the same time, it analysed a model of networks as the adherence of this 

structure, considering its characteristics of complementarity and cooperation, as support 

offering to the development and success of technology-based startups companies. 

The proposed method allowed to compare and identify gaps between the network 

model and the expectations of entrepreneurs, through the judgment of the critical success 

factors.  

 

 

Keywords: 1. Technology-based startups companies. 2. Intellectual Capital.  3. Network 

Theory. 
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1. INTRODUÇÃO 

A criação de uma economia empreendedora de inovação impulsionada pela rápida 

expansão de empresas startups é uma alternativa para o crescimento do emprego no século 

21. No entanto, o sucesso dessas empresas está diretamente impactado pela experiência de 

gestão empresarial, pela capacidade de criação, pela manutenção de parcerias e pela forte 

competição externa. O gerenciamento das dimensões do capital intelectual neste tipo de 

atmosfera é uma área promissora de pesquisa (WILLIAMSON, 1975; PEÑA, 2002; 

HORMIGA, BATISTA-CANINO, SÁNCHEZ-MEDINA, 2010; BLANK, 2013; 

MACHADO, 2014).  

Frente a este cenário, o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), cuja 

missão é promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de 

tecnologias, tem buscado desenvolver oportunidades específicas para empresas startups 

dentro de seus programas de inovação e incentivo à indústria. O Edital SENAI SESI de 

Inovação tem como objetivo promover o desenvolvimento de novos produtos, processos e 

serviços inovadores na indústria nacional. Nos últimos anos, o SENAI observou um aumento 

significativo no interesse de empresas startups na participação desse edital. E na edição 2014, 

do total de projetos aprovados, 42% foram projetos de empresas startups de base tecnológica, 

correspondendo a aproximadamente 35% do total de projetos submetidos (EDITAL SENAI 

SESI DE INOVAÇÃO, 2014). 

Além disso, desenvolveu o Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria 

Brasileira, cuja estratégia adotada para viabilização do programa é o trabalho em rede entre 

seus institutos e unidades operacionais localizados em todo o país. Por meio do conceito de 

redes técnicas, o SENAI define procedimentos que objetivam promover a sistematização no 

atendimento à indústria em âmbito nacional (GUIA DE PROCEDIMENTOS DE REDES 

TÉCNICAS DO SENAI, 2013).  

Desta forma, este trabalho busca resposta para as seguintes problemáticas:  

• As empresas startups de base tecnológica identificam diferenças de capital 

intelectual em suas fases de desenvolvimento?  

• Uma vez que sim, existem formas de apoio a esse tipo de empresa alinhado às suas 

necessidades e características? 

Com base na literatura estudada, buscou-se confirmar as seguintes evidências: 
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• A existência de predominância de um tipo específico de capital intelectual em cada 

fase de evolução da empresa startup de base tecnológica; 

• Para cada fase de evolução, empresas startups necessitam de mecanismos de apoio 

diferenciados para fortalecer seu capital intelectual e intensificar suas chances de 

sucesso; 

• Estruturas de redes de inovação e redes colaborativas podem contribuir com o 

desenvolvimento do capital intelectual de empresas startups, pela 

complementaridade e combinação de elementos e recursos. 

 

1.1. Objetivos 
Este trabalho tem como objetivo geral propor um método para identificação de fatores 

críticos de sucesso presentes em cada fase de evolução de uma empresa startup, baseado na 

expectativa de empreendedores; e para avaliação de como esses fatores estão presentes e 

suficientemente desenvolvidos em modelos de rede.  

O método proposto visa a apresentação de cenários comparativos quanto à aderência 

de redes no apoio ao desenvolvimento do capital intelectual de empresas startups, de forma 

que a aplicação continuada do mesmo permita avaliar a evolução dos fatores ao longo do 

tempo. 

Os objetivos específicos são:  

• Identificar fatores específicos de capital intelectual de empresas startups; 

• Identificar modelos de atuação em rede com potencial de auxiliar empresas 

startups; 

• Avaliar o capital intelectual de redes e suas possibilidades de interação com 

empresas startups; 

• Analisar e comparar o resultado de oferta de apoio de redes a empresas startups 

quanto ao capital intelectual. 

 

Este trabalho faz uso da pesquisa de levantamento exploratória, uma vez que visa 

obter uma percepção a respeito de um tópico específico para auxílio na determinação de 

conceitos em relação ao fenômeno de interesse, e também da pesquisa levantamento 

descritiva, a fim de entender a relevância de certo fenômeno e descrever sua distribuição em 

uma população. O caso de aplicação é utilizado em parte da pesquisa por examinar um 

acontecimento contemporâneo, no qual não se pode manipular comportamentos relevantes, 
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utilizando-se de diversas evidências (documentos, entrevistas e observações) (Tabela 1.1) 

(TURRIONI, MELLO, 2012).   

 

Tabela 1.1. Métodos e recursos da pesquisa 

Objetivos específicos Métodos Recursos 

Identificar fatores específicos de 

capital intelectual de empresas startups 
Pesquisa exploratória  

Artigos, teses, revistas e  

planilhas eletrônicas  

Identificar modelos de atuação em rede 

com potencial de auxiliar empresas 

startups 

Pesquisa exploratória  
Livros, artigos, teses e 

planilhas eletrônicas 

Avaliar o capital intelectual de redes e 

suas possibilidades de interação com 

empresas startups 

Pesquisa descritiva e 

exploratória  
Livros, artigos e teses 

Analisar e comparar o resultado de 

oferta de apoio de redes a empresas 

startups quanto ao capital intelectual 

Pesquisa descritiva e 

exploratória 
Livros, artigos e teses 

 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. O capítulo 1 – Introdução – 

apresenta a contexto e escopo da proposta do trabalho, incluindo a motivação e objetivos. O 

capítulo 2 – Revisão Bibliográfica – apresenta os principais conceitos acerca dos temas 

abordados na pesquisa, empresas startups, capital intelectual e teoria de redes, e o cenário 

destas temáticas de pesquisa nas publicações. No capítulo 3 – Método da Pesquisa – detalha-

se a proposta metodológica de realização da pesquisa, incluindo a sequência de atividades e 

recursos disponíveis para concretizar a avaliação da importância do capital intelectual nas 

empresas startups e diagnóstico do capital intelectual das redes SENAI. O capítulo 4 –

Resultados e discussões – apresenta os resultados gerados com a aplicação do método e 

analisa os pontos de avaliação. O capítulo 5 – Considerações finais – analisa e verifica a 

validação do método proposto e os resultados apresentados, incluindo sugestões de projetos e 

trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1. Empresas startups  
Empresas nascentes de base tecnológica, as chamadas empresas startups, são empresas 

jovens ("quase-empresa", inseridas ou não em incubadoras) e inovadoras e de alto valor 

agregado, atuantes em quaisquer áreas de atividades, sejam novas descobertas científicas, 

nova forma de uso de uma tecnologia existente, criação de um novo modelo de negócio, nova 

proposta de valor, novo segmento de clientes ou mesmo uma diferente forma de 

disponibilização do produto. Sua base técnica de produção está sujeita a mudanças frequentes, 

advindas da concorrência centrada em esforços continuados de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, portanto, longos ciclos de desenvolvimento, caracterizando elevado risco. 

(FINEP, 2000; RIES, 2012; REVISTA EXAME PME, 2015). 

Por isso, a sobrevivência dessas empresas está relacionada com a capacidade de 

estabelecimento de redes de acesso à informações diversas e recursos com custos mínimos de 

redundância, conflito e complexidade, e uma aliança com competidores estabelecidos que 

ofereçam mais oportunidades para o aprendizado e menor risco de rivalidade. Em empresas 

startups de alta tecnologia, como na área de biotecnologia, essas alianças podem ser 

particularmente eficazes para alavancar a inovação, embora em todos os tipos possam facilitar 

o acesso a recursos complementares, necessários para um crescimento bem sucedido. (BAUM 

et al., 2010; BLANK, 2013) 

Diversos autores apresentam as fases de desenvolvimento de uma empresa startup 

baseadas no fluxo de caixa ou no aporte de investimentos ao longo do tempo. Freeman e 

Engel (2007) sugerem quatro períodos de desenvolvimento de uma empresa iniciante, 

marcados por eventos financeiros que motivam mudanças na estrutura organizacional e na 

gestão das atividades da empresa (Figura 2.1). 

O Período I - “Empreendedorismo puro”

O 

 é caracterizado pela definição do conceito do 

negócio, obtenção dos recursos financeiros, formação da equipe, identificação de clientes, 

análise da concorrência, construção do protótipo, obtenção do primeiro contrato (cliente); 

Período II – “Foco estratégico”

 

 remete o conhecimento e implementação do 

negócio, clareza sobre o modelo de negócio, identificação de parceiros estratégicos, 

desenvolvimento de relacionamento com fornecedores, transição de um protótipo para um 

produto escalável, formação de uma equipe completa, levantamento de recursos próprios; 

http://www.finep.gov.br/o_que_e_a_finep/conceitos_ct.asp#pesquisa�
http://www.finep.gov.br/o_que_e_a_finep/conceitos_ct.asp#desenvolvimentotecnologico�
http://www.finep.gov.br/o_que_e_a_finep/conceitos_ct.asp#desenvolvimentotecnologico�
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Figura 2.1. Evolução da empresa empreendedora 

(Fonte: Freeman & Engel, 2007) 

 

O Período III – “Construção dos sistemas”

O 

 se refere ao estabelecimento de controles 

financeiros, divisões no trabalho, relações de subordinação e autoridades, desenvolvimento de 

sistemas de controle interno, existência de sistemas operacionais (produção, terceirização, 

distribuição, vendas, serviços e garantias); 

Período IV: “Gestão empresarial”

Já Dornelas (2008), com base no investimento de risco das empresas, define os 

principais estágios das empresas como: 

 concerne a abertura de capital, formalização da 

cultura e a racionalização da estratégia. 

• Fase da ideia

• 

: o capital inicial da empresa é oriundo do próprio empreendedor, da 

família e/ou amigos, ou de capitais anjos; 

Fase de início

• 

: considera-se que a empresa já está constituída e em geral tem menos 

de um ano de vida. Nesta fase, o produto está sendo melhorado, sua aceitação no 

mercado está em análise e o negócio ainda é considerado de alto risco. 

Fase de expansão: fase em que ocorre o desenvolvimento da empresa e geralmente 

tem de dois a três anos de existência. Há necessidade de aumento de capital para 

acelerar o crescimento e com isso o início da entrada de investimentos de capital de 

risco. A cobrança por resultados intensifica-se. 
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• Fase da consolidação

Considerando as abordagens apresentadas pelos autores quanto às fases de 

desenvolvimento das empresas, percebe-se que em ambas, os três primeiros estágios são os 

que de fato correspondem ao período de gestação e abertura de novas empresas e período cuja 

estruturação adequada é fundamental para o amadurecimento e consolidação das mesmas no 

mercado. 

: fase de expansão da empresa com consolidação do negócio, 

geração de resultados previstos pelos investidores iniciais e possibilidade de 

abertura de capital.  

Ries (2012) apresenta um modelo de inovação contínua baseado nos conceitos da 

manufatura enxuta, processo que nasceu no Japão com o Sistema de Produção Toyota, e que 

preza pela redução dos desperdícios no processo de manufatura de bens físicos. A Startup 

Enxuta (Lean Startup) é um método baseado em falhas rápidas e valorização do aprendizado 

contínuo, favorecendo a experimentação em detrimento ao planejamento elaborado, atenção 

ao feedback do cliente em detrimento à intuição e o design interativo e colaborativo de 

produtos em detrimento aos modelos tradicionais de desenvolvimento de produto (Figura 2.2) 

(RIES, 2012; BLANK, 2013; RIBEIRO,2014). 

 

 

 
Figura 2.2. Ciclo de Feedback Construir-Medir-Aprender 

(Fonte: Ries, 2012) 
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No contexto da Startup Enxuta, o termo pivotar (“mudar” ou “girar”) recebe grande 

importância e designa uma mudança radical no rumo do negócio. Uma decisão de mudança 

no plano de negócios, por parte do empreendedor, após testar uma estratégia e não ter obtido 

os resultados esperados, caracteriza uma pivotagem no negócio. Empresários de empresas 

startups costumam mudar mais frequentemente de estratégia, uma vez que o negócio foi 

recém-criado. Por essa razão, o verbo costuma ser bastante utilizado em aceleradoras e 

incubadoras (REVISTA EXAME PME, 2015) 

Além disso, pouca pesquisa científica tem sido realizada sobre o tema de como 

startups pivotam para geração de valor. A maioria dos trabalhos publicados concentra-se em 

análise empírica de estudos de caso. A literatura sobre o assunto tem sido escrita fora do 

campo de pesquisa (HIRVIKOSKI, 2014). 

Um estudo realizado por Ribeiro (2014) indica que a metodologia Startup Enxuta é 

muito conhecida pelos empreendedores, embora os estudos acadêmicos sejam quase 

inexistentes. A pesquisa apresenta ainda resultados positivos (medidos pela captação ou não 

de recursos) na aplicação de feedback acelerado (testes com clientes para obtenção de retorno 

mais rápido), utilização de um Produto Mínimo Viável nos primeiros testes com clientes e 

métricas da contabilidade para inovação (medição do aprendizado e não dos resultados 

financeiros). 

O método Startup Enxuta segue três princípios básicos (BLANK, 2013): 

1. Os empreendedores aceitam a ideia de que seus planejamentos e pesquisas são um 

conjunto de hipóteses ainda não testadas. Tais hipóteses devem ser resumidas em 

um quadro chamado Business Model Canvas (OSTERWALDER, 2011), que é 

basicamente um diagrama que define como uma empresa cria valor para si e para 

seus clientes; 

2. Abordagem “sair a campo” (do inglês “get out of the building”), que consiste no 

desenvolvimento de clientes para testar as hipóteses. Nesse processo, potenciais 

clientes são ouvidos e convidados a opinar sobre os elementos do modelo de 

negócio, incluindo as características do produto, preços, canais de distribuição e 

estratégias de aquisição de clientes acessíveis, no qual, é feita uma investigação 

das necessidades e características do mercado antes de especificar detalhadamente 

o produto. A ênfase do processo está na agilidade e velocidade, para em seguida 

iniciar o ciclo, redesenhando pequenos ajustes (iterações) ou realizando alterações 

significativas no modelo (pivotagem); 
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3. Desenvolvimento ágil: Eliminação do desperdício de tempo e recursos por meio 

do desenvolvimento do produto de forma iterativa e incremental, também 

chamado de processo de criação de Produtos Mínimos Viáveis (PMVs). 

 

Com o surgimento dos conceitos da Startup Enxuta, o método tradicional de 

lançamento de novas empresas, que por décadas tem sido seguido, passou a ser questionado 

quando comparado à uma alternativa de tornar o processo de criação de uma empresa menos 

arriscado (BLANK, 2013).  

 

Tabela 2.1. Comparação entre o método tradicional e Startup Enxuta (Lean Startup) 

Tradicional Startup Enxuta (Lean Startup) 

Estratégia 

Plano de Negócio  
Direcionado para implementação 

Modelo de Negócio 
Direcionado por hipóteses 

Processo de novos produtos 
Gerenciamento do produto 
Prepara oferta para mercado com um plano linear, 
passo-a-passo 

Desenvolvimento do cliente 
Sair a campo e testar hipóteses 

Engenharia 
Desenvolvimento ágil ou em estágios 
Construção do produto de forma iterativa, ou 
especifica completamente o produto antes construí-lo 

Desenvolvimento ágil 
Construção do produto de forma iterativa e 
incremental 

Organização 

Departamentos por função 
Contratação por experiência e habilidade para executar 

Equipes de desenvolvimento ágil e de clientes 
Contratações por aprendizado, desenvoltura e 
velocidade 

Relatório Financeiro 
Contabilidade 
Declaração de renda, balanço patrimonial, 
demonstração do fluxo de caixa 

Métricas relevantes 
Custo de aquisição do cliente, tempo de vida, valor 
para o cliente, rotatividade, viral 

Falha 

 Exceção 
Correção por execução 

Esperado 
Correção pela iteração de ideias e pivotagem 

Velocidade 

 Calculada 
Opera com dados completos 

Rápida 
Opera com dados suficientemente bons 

(Fonte: Adaptado de Blank, 2013) 

 

Blank (2013) defende ainda que o método Startup Enxuta apoia novas empresas a 

lançar produtos cujos clientes realmente desejam, de forma mais rápida e com menor custo 

que os métodos tradicionais, tornando empresas startups menos arriscadas, combinado ao fato 
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de ter surgido em um momento em que outras tendências de negócios e tecnologias 

favorecem a formação de empresas startups.  

 

2.1.1. Startup Enxuta: Produto Mínimo Viável 

A complexidade de um produto mínimo viável pode variar desde um teste muito 

simples até protótipos reais, porém o conceito principal é evitar o desperdício na fase de 

desenvolvimento do produto, com ênfase estrita ao que realmente se faz necessário para o 

processo de aprendizagem (RIES, 2012). 

Um Produto Mínimo Viável (do inglês Minimun Viable Product) caracteriza a maneira 

mais rápida de seguir o ciclo construir-medir-aprender de feedback com o menor esforço 

possível. O objetivo do MVP é testar hipóteses fundamentais do negócio (RIES, 2012). 

Moogk (2012) define o produto mínimo viável como uma versão do produto completa 

o suficiente para demonstrar o valor que traz ao cliente, de forma que as startups possam 

validar seu próprio valor e suas hipóteses de crescimento o mais rápido possível. 

 

2.1.2. Startup Enxuta: Pivotagem 

Um pivô é um tipo específico de mudança estruturada, projetada para testar uma nova 

hipótese fundamental a respeito do produto, modelo de negócios e/ou do motor de 

crescimento, quando a estratégia do produto, serviço ou de toda a empresa, é drasticamente 

modificada e uma nova direção é então iniciada (RIES, 2012; HIRVIKOSKI, 2014). 

O método Startup Enxuta categoriza dez tipos mais comuns de pivôs (RIES, 2012; 

HIRVIKOSKI, 2014): 

• “Zoom-in”

• 

: uma simples característica em um produto torna-se o produto como um 

todo; 

“Zoom-out”

• 

: é a situação inversa, uma única característica não é suficiente para 

suportar o produto como um todo; 

Segmento de Cliente

• 

: a hipótese do produto é confirmada de forma parcial, 

solucionando o problema correto, mas para um segmento de cliente diferente ao previsto 

inicialmente; 

Necessidade do Cliente: a hipótese do produto também é confirmada parcialmente, 

porém identifica-se que o cliente-alvo tem outro problema a ser solucionado, além do 

previsto inicialmente; 
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• Plataforma: mais específico, refere-se a uma mudança de um aplicativo para uma 

plataforma e vice-versa

• 

; 

Arquitetura de Negócios: mudança na decisão de operar o negócio seguindo duas 

arquiteturas principais, a de modelo de sistemas complexos – alta margem e baixo 

volume, ou de modelo de operações em volume – baixa margem e alto volume

• 

; 

Captura de Valor

• 

: alteração no modo como o valor criado pela empresa é capturado, 

ou como as empresas captam receita para seu produto, tais mudanças podem tem 

consequências futuras; 

Motor de crescimento

• 

: mudança de estratégia de crescimento para buscar um 

crescimento mais rápido ou mais lucrativo; os principais motores de crescimento de 

startups são viral, recorrente e pago; 

Canal

• 

: alterar o modo com que o produto é entregue para o cliente, um canal diferente 

pode ter grande efetividade; 

Tecnologia

A decisão de pivotar pode vir desde a intuição do empreendedor até indicadores 

externos como o feedback de clientes (HIRVIKOSKI, 2014). Os principais sinais que indicam 

a necessidade de pivotar são a falta de eficácia dos experimentos com o produto e a percepção 

de melhorar a produtividade do desenvolvimento do produto (RIES, 2012).  

: descoberta de uma tecnologia totalmente diferente para obter a mesma 

solução, este tipo de pivô é comum em negócios estabelecidos e a nova tecnologia pode 

trazer benefícios como um melhor preço ou desempenho do produto. 

 

2.2. Capital Intelectual 
O termo Capital Intelectual é definido como o conhecimento existente de uma 

organização que é critico para seu sucesso (MERTINS et al., 2006). Segundo Stewart (1998) 

o capital intelectual pode influenciar a vantagem competitiva de uma organização, sendo um 

bem intangível. 

Mertins, Alwert & Will (2006) trazem a abordagem europeia da gestão do Capital 

Intelectual para pequenas e médias empresas, com adaptações à realidade brasileira, sob a 

forma de apresentação de lições aprendidas na implementação real do método ICS 

(Intelectual Capital Statement) em pequenas e médias empresas brasileiras do setor de óleo e 

gás. Pelo uso do método do ICS é possível às pequenas e médias empresas aprender como 

melhor utilizar seus capitais humano, estrutural e relacional para melhorar suas próprias 

capacidades e assim se posicionarem de forma mais competitiva.  
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O projeto InCaS, Declaração do Capital Intelectual para a Europa (do inglês 

Intellectual Capital Statement for Europe) utiliza uma abordagem baseada na metodologia 

ICS alemã cuja diretriz descreve a estrutura e o conteúdo básico do ICS, bem como o modelo 

geral e o procedimento de criação do ICS. Dentro do processo de criação, a análise 

organizacional avalia e documenta o capital intelectual sob três dimensões: humano, 

relacional e estrutural (Figura 2.3).    

 
Figura 2.3. Modelo estrutural do método InCaS. 

(Fonte: Alwert, Bornemann, Kivikas (2004), adaptado de Mertins & Will (2007) 

 

Dentre os métodos de avaliação e gestão do capital intelectual (CI) destaca-se o 

projeto alemão “Wissensbilanz – Made in Germany”, metodologia desenvolvida por meio de 

um consórcio liderado pelo Instituto Fraunhofer IPK em Berlin na Alemanha, cuja aplicada 

foi voltada a pequenas e médias empresas alemãs (Federal Ministry of Economics and 

Labour, 2004) e baseada no InCaS. 

Os resultados obtidos por meio da aplicação do método apresentam conclusões 

qualitativas e quantitativas sobre a relevância estratégica dos elementos do capital intelectual 

e suas variações conforme o setor empresarial. O processo de avaliação do capital intelectual 

inicia-se com a visão e estratégia da organização, considerando o ambiente de negócios em 

que está inserida (MERTINS, WILL, 2009).  

O Capital Intelectual pode ser dividido em três tipos (MERTINS, WILL, 2006): 
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• CAPITAL HUMANO: o capital humano refere-se ao conjunto de elementos dos 

recursos humanos ligados às habilidades, experiências, competências e motivação 

dos funcionários, sendo desta forma, uma propriedade dos mesmos, a incorporação 

da cultura e filosofia da empresa voltada ao atendimento das necessidades e 

expectativas dos clientes, também está relacionada à definição do capital humano; 

• CAPITAL ESTRUTURAL: o capital estrutural abrange as estruturas e os processos 

da organização, necessários por parte dos funcionários de forma a garantir a 

produtividade e a inovação. Consiste nas estruturas inteligentes e intangíveis que são 

propriedade da organização, bem como sua tecnologia, invenções, dados e 

publicações geridos por ferramentas de gestão e processos definidos;  

• CAPITAL RELACIONAL: o capital relacional consiste nas diferentes tipos de 

relações que a organização estabelece, ou seja, as relações com clientes, 

fornecedores, parceiros e a sociedade, na forma como apresenta e comercializa seus 

produtos e serviços e estabelece suas relações financeiras e contratuais. 

Para cada um dos tipos de capital intelectual são definidos fatores críticos que então 

são avaliados conforme as perspectivas de quantidade, qualidade e sistemática. Para Mertins e 

Will (2007) é fundamental a identificação dos fatores do capital intelectual, relevantes para os 

processos estratégicos de negócios e que agregam valor à empresa (Tabela 2.2). 

 

2.2.1. Avaliação do Capital Intelectual: QQS Assessment 

 

A avaliação dos fatores de capital intelectual, quanto à quantidade, qualidade e 

sistemática (“QQS Assessment”), possibilita a identificação da situação atual quanto aos 

pontos fortes e fracos, sendo conduzida como uma autoavaliação pela equipe do projeto, por 

meio de um método de inteligência coletiva. Os pontos de intervenção podem ser priorizados 

realizando-se uma análise de impacto, cujo objetivo é analisar a importância relativa de cada 

fator, que relaciona a influência mútua de todos os fatores (MERTINS, WILL, 2007).  
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Tabela 2.2. Fatores harmonizados do Capital Intelectual  

 

(Fonte: Mertins, Wang e Will, 2009)  
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Para a realização da avaliação do capital intelectual, sugerem-se questões para 

orientação que podem ser passadas para a equipe avaliadora, de modo a garantir um 

entendimento uniforme da orientação estratégica e operação da organização (ALWERT et al, 

2004): 

• Identificação dos principais produtos e serviços ; 

• Quais os processos de negócio mais importantes para a organização; 

• Qual o capital intelectual que influência no sucesso da organização; 

• Como são definidos os fatores de influência do capital intelectual e tais fatores são 

compreendidos por toda a organização. 

 

Pela complexidade da avaliação, a criação de uma representação gráfica na forma 

gráfica com quatro quadrantes, o Portfólio de Gerenciamento do Capital Intelectual (“IC 

Management Portfolio”), cujos fatores são representados como pontos no gráfico segundo os 

resultados da avaliação realizada por uma equipe pré-determinada, de acordo com os 

interesses da organização. Os fatores críticos são avaliados quanto ao quesito quantidade, 

avaliando-se a estrutura existe e julgando-se o quanto existe do fator e o mesmo está 

suficiente para atingir o objetivo proposto; quanto à qualidade, o julgamento é realizado 

avaliando-se como o fator crítico existente está suficientemente bom e desenvolvido para 

atingir os objetivos e por fim, quanto à sistemática, avalia-se se o fator está sistematicamente 

sendo desenvolvido ou mantido de forma a aprimorá-lo ou mantê-lo estável. Uma das 

possiblidades de obtenção da representação gráfica pode ser a utilização do software 

Wissenbilanz-Nord, desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer (WILL e MERTINS, 2013). 

O gráfico gerado para o portfólio QQS apresenta para no eixo das abscissas os 

resultados da avaliação da qualidade dos fatores críticos, no eixo das coordenadas a avaliação 

da quantidade e o tamanho do círculo de cada ponto representa o resultado da avaliação da 

sistemática. Desta forma, os maiores pontos presentes no quadrante superior direito indicam 

os fatores críticos melhor avaliados e desenvolvidos na organização. Os pontos localizados na 

parte inferior esquerda do portfólio indicam os fatores de possível intervenção futura a fim de 

melhorá-los, ou seja, são considerados fatores fracos segundo a avaliação QQS.  

O posicionamento dos pontos do portfólio QQS permite analizar quais os fatores que 

devem ser priorizados em termos de intervenção, averiguar quais são e criar estratégias para 

manter os fatores fortes bem desenvolvidos e estabelecer indicadores de monitoramento 

desses fatores ao longo do tempo (WILL e MERTINS, 2013). 
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Figura 2.4. Exemplo de portfólio de avaliação QQS 

(Fonte: Fraunhofer IPK, 2014) 

 

 

2.3. Relação das empresas startups e o capital intelectual 
 

A falta de experiência em negócios e a forte concorrência no setor exemplificam 

algumas das dificuldades enfrentadas por novas empresas para sobreviver em sua fase inicial, 

e os fatores de sucesso dessas empresas incluem tanto os fatores tangíveis como os intangíveis 

(PEÑA, 2002). 

Peña (2002) definiu o processo de desenvolvimento de uma empresa startup em 

período “ex-ante”, período de gestação e período de consolidação, identificando os elementos 

tangíveis e intangíveis de cada período. Sugere ainda que o sucesso de uma empresa startup 

pode ser, mesmo que de forma parcial, explicado pelo capital humano, pelo capital estrutural 
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e pelos elementos de capital relacional, em que cada um desses fatores compõe os elementos 

intangíveis, entre eles, as habilidades de empreendedores, o modo de tomada de decisões 

estratégicas, as adaptações ao mercado e a capacidade de trabalho em rede com parceiros 

externas (Figura 2.5).  

 

 

 
Figura 2.5. Framework do CI para empresas startups 

(Fonte: Peña, 2002) 

 

 

Um estudo realizado por Hormiga (2010), com 130 empresas startups a fim de obter 

um melhor entendimento sobre a importância de ativos intangíveis em empresas recém-

criadas, revelou que o capital humano tem forte influencia no desempenho das empresas no 

primeiro estágio de vida.  

Machado (2014) afirma que os ativos de capital intelectual desempenham um papel 

fundamental no crescimento e sobrevivência de novas empresas, realizando uma análise do 

grau de maturidade do capital intelectual em empresas startups incubadas e apresenta um 

modelo de influência do capital intelectual no sucesso de uma empresa startup (Figura 2.6). 
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Figura 2.6. Modelo de influência do capital intelectual no sucesso de uma empresa startup 

incubada. (Fonte: Machado, 2014) 

 

 

2.4. Teoria de Redes 
No caso de uma rede de colaboração tecnológica, os vínculos de colaboração estão 

associados a dois distintos tipos de benefícios da rede: o compartilhamento de recursos, 

permitindo as empresas de combinar conhecimento, habilidades e bens; e os laços de 

colaboração, que podem fornecer acesso a novos conhecimentos, fornecendo informações de 

avanços tecnológicos, novas perspectivas de problemas existentes e que abordagens falhas 

fluam entre empresas diferentes. As relações entre organizações oferecem oportunidades 

estratégicas para os atores envolvidos, mas também influencia as escolhas e restringe a ação 

por meio de acordo e padrões operacionais de comportamentos (AHUJA, 2000; GOBBO JR; 

OLSSON, 2010). 

As redes podem ser analisadas sob diversos aspectos, entre eles os estruturais e 

relacionais e ainda classificadas como densas ou difusas, sendo maior a densidade quanto 

maior for a interconexão na rede. Laços fortes e densos entre os atores de uma rede e os 

aspectos de intercâmbio social, confiança e normas partilhadas caracterizam as chamadas 

redes fechadas; por outro lado, as redes abertas têm como características predominantes, a 
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transferência de recursos e informações, sendo compostos por laços fracos e esparsos entre 

seus atores (GRANOVETTER, 1973; VITORELI et al., 2013).  

Granovetter (1973) introduziu o conceito de “grau de imersão” relacionado ao nível de 

influência da sociedade e/ou rede na qual um indivíduo (ou empresa, instituição) está inserido, 

e sugere ainda que laços fortes em uma rede promovem eficiência na interação e no 

desempenho, enquanto laços fracos servem como uma ponte para novas informações.  

A estrutura de redes organizacionais, segundo Wasserman e Faust (1994) é um 

conjunto dos seguintes elementos: 

• Centralidade

• 

: um determinado ator centraliza a relação com outros atores a fim de 

obter vantagem; 

Equivalência Estrutural

• 

: os atores ocupam posições semelhantes na rede; 

Densidade

• 

: há fortes ligações entre os atores; 

Coesão

 

: um ou mais atores exercem dominância sobre a rede. 

Brito (2002) define a estrutura de redes é constituída pelos seguintes elementos 

morfológicos: 

 Nós: empresas ou instituições que fazem parte da rede; 

 Posições: como ocorre a divisão do trabalho; 

 Ligações ou laços: os tipos de relacionamentos existentes dentro da rede; 

 Fluxos: bens e informações que circulam na rede. 

Diversos estudos apresentam evidências que a força dos laços pode influenciar a 

velocidade de desenvolvimento em fases iniciais de redes de exploração, depende da 

complexidade do conhecimento requerido, e neste contexto, a comercialização de inovações 

radicais requer a gestão dupla dos laços fortes e fracos de uma rede (VITORELI et al, 2013). 

 

2.4.1. Redes de Inovação e Modelos de Inovação em Rede  

A prática da inovação é um desafio para as empresas, e nesse contexto, as redes de 

inovação ganham importância nos estudos acadêmicos uma vez que uma organização, de 

forma isolada, nem sempre tem acesso a todos os recursos necessários, além da escolha entre 

focar em suas competências principais ou diversificar, explorando novas oportunidades de 

mercado (VITORELI, GOBBO JR, 2013). 

Dentro do conceito de redes de inovação, a literatura apresenta dois tipos principais de 

redes: redes de exploração e redes de aplicação. As redes de exploração estão relacionadas 
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com a geração de novos conhecimentos, pois contemplam a busca, descoberta e a 

experimentação; já as redes de aplicação relacionam-se com a seleção, aperfeiçoamento, 

utilização e aplicação de conhecimentos existentes; ambas são complementares e necessárias 

para a geração de valor (VITORELI, GOBBO JR, 2013).  

Harryson, Dudkowski e Stern (2008) apresentam o conceito de “rede de 

transformação”, um tipo de rede intermediária responsável pela interligação entre as redes de 

exploração e as de aplicação, como um complemento ao processo de inovação em redes.  

Gobbo Junior e Olsson (2010) aplicam o conceito de “rede de transformação” a uma nova 

lógica integrando a teoria de redes com o desenvolvimento da inovação (VITORELI, GOBBO 

JR, 2013). 

Neste modelo, as redes de transformação, na transição entre uma rede de aplicação 

para uma de exploração, têm como atores principais empreendedores, universidades, agências 

governamentais e provedores de soluções tecnológicas, sendo constituídas por arranjos 

colaborativos com foco na busca e experimentação do conhecimento e recursos 

complementares. Já o caminho inverso, da rede de exploração para a de aplicação, têm como 

atores as agências financiadoras, capitalistas de risco e empreendedores, que proporcionam 

recursos necessários à empresa para que a mesma possa levar ao mercado seus 

conhecimentos, transformando ideias em inovação (GOBBO JR, OLSSON, 2010).  

No nível de desenvolvimento do produto, o modelo incorpora a Teoria C-K, 

originalmente definida por Hatchuel e Weil (2003), onde C (do inglês concept) é o conceito 

(existente ou não) e K (Knowledge) é o conhecimento, subdivido em K1, conhecimento 

existente e K2, conhecimento requerido (GOBBO JR, OLSSON, 2010). Com este modelo, as 

proposições apontadas pelos autores confirmam que as redes de transformação são meios de 

fornecer os recursos financeiros e de conhecimento que as empresas empreendedoras 

precisam para viabilizar suas inovações (Figura 2.7) (VITORELI, GOBBO JR, 2013). 

Vitoreli e Gobbo (2013) testaram o modelo de inovação em rede em pequenas 

empresas nas áreas de nanotecnologia e química, com a apresentação do conceito de redes de 

transformação na interligação das redes de exploração e aplicação e identificaram suas 

principais práticas: acesso a recursos necessários, interesse na comercialização dos produtos, 

ampliação da rede de contatos, compartilhamento dos conhecimentos e a identificação dos 

principais atores presentes na configuração da rede.  
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Figura 2.7. Modelo de Inovação em Rede 

(Fonte: GOBBO JUNIOR; OLSSON, 2010) 

 

 

2.4.2. Redes colaborativas  

A necessidade de aumentar a competitividade em quase todos os setores da economia 

têm forçado as empresas a se concentrarem nas suas principais competências. Como opção 

para as organizações, em especial as pequenas e médias empresas (PMEs), é a busca por 

parcerias e alianças no momento em que novas habilidades, novos recursos ou conhecimento 

específico para atender uma determinada oportunidade de negócios ou de colaboração são 

necessários (LOSS, 2007) 

O conceito de Rede Colaborativa de Organizações (RCO), do inglês Collaborative 

Networked Organization estuda as manifestações de organizações que trabalham de maneira 

interligada e são organizadas de alguma forma. Tal prática vem ganhando importância para as 

empresas, em especial pequenas e médias, como forma de resposta às dinâmicas de mercado e 

a competitividade global (CAMARINHA-MATOS E AFSARMANESH, 2004).  

Segundo Klen (2007), as Redes Colaborativas são formadas por um grupo de atores 

(como exemplo, instituições e/ou empresas públicas ou privadas) com predisposição de 

colaborar por meio de uma rede para atender a uma oportunidade de negócio ou interesse 
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comum, fazendo uso de tecnologias de informação e comunicação. E Camarinha-Matos e 

Afsarmanesh (2004) definem ainda que o diferencial de uma Rede Colaborativa está na forma 

com que suas operações são executadas com forte suporte de redes de computadores. 

Há diversas manifestações de Redes Colaborativas, com diferentes tipos e formas e 

dentre as principais citam-se as das Organizações Virtuais (OV) e os Ambientes de Criação de 

Organizações Virtuais (ACV) (KLEN, 2007).  

Camarinha-Matos e Afsarmanesh (2006) supõem que a participação em uma rede 

colaborativa tem o potencial de trazer benefícios para as partes envolvidas, incluindo o 

aumento da capacidade de sobrevivência de organizações em um contexto de turbulência de 

mercado, bem como a possibilidade de melhor alcance de objetivos comuns pela superação 

das capacidades individuais. Com base nessas expectativas, alguns fatores se destacam: 

aquisição de maiores dimensões, acesso a novos e mais amplos mercados e conhecimentos, 

compartilhamento de riscos e recursos, agregação de habilidades e capacidades 

complementares que permitem cada entidade focar em suas competências principais.  

Esta nova forma organizacional pode induzir à inovação, com a “criação de novo 

valor”, pelo confronto de ideias e práticas, combinação de recursos e tecnologias e criação de 

sinergias (CAMARINHA-MATOS ET AL, 2006) 

 

2.4.3. Organização Virtual (OV) 

Camarinha-Matos e Afsarmanesch (2004) apresentam o conceito de Organização 

Virtual como um conjunto de organizações ou entidades independentes e distribuídas 

geograficamente que compartilham recursos e habilidades visando um objetivo comum, 

porém não limitadas apenas a uma aliança que visa lucro e capazes de fornecer ao mercado 

um conjunto de serviços e funcionalidades, representando uma única entidade. Essa definição 

de OV é consenso entre diversos outros autores como Bultje e Van Wijk (1998), Filos e 

Banahan (2000), Dimitrakos (2004), Rabelo e Pereira-Klen (2004), que enfatizam ainda o uso 

da Tecnologia da Informação e Computação como propulsores das OVs. (LOSS, 2007) 

As Organizações Virtuais são normalmente formadas por PMEs que buscam estender 

seu alcance como forma de melhorar os seus produtos e serviços, permanecerem competitivas 

e sobreviver no mercado (LOSS, 2007).  

Segundo Katzy et al. (2005), a literatura destaca três topologias de Organizações 

Virtuais: 
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- Cadeia de Suprimentos: a interação entre os parceiros ocorre basicamente entre 

vizinhos, seguindo um fluxo em cadeia. 

- Estrela: há uma organização ou empresa dominante e as conexões acontecem entre o 

ponto central e os demais nós. 

- Par-a-par: Também denominada ponto-a-ponto é caracterizada pelas múltiplas 

interações entre os nós (atores), orientada a projetos e sem atender a uma hierarquia (Figura 

2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Topologias de Organizações Virtuais 

(Fonte: Katzy et al. 2005) 

 

2.4.4. Ambientes de Criação de Organizações Virtuais  

Os Ambientes de Criação de Organizações Virtuais (do inglês Virtual Organization 

Breeding Environment – VBE) podem ser vistos como alianças estratégicas, pois consiste em 

uma parceria entre duas ou mais empresas (competidoras ou não) para complementar o 

fornecimento de produtos ou serviços ao longo da cadeia de valor. Isto representa um arranjo 

sinérgico onde tais organizações estão predispostas em cooperar para executar uma tarefa ou 

uma atividade de negócio e cada uma irão contribuir com diferentes habilidades e capacidades 

para o grupo. (LOSS, 2007). Segundo Klen (2007) há maior efetividade na criação de uma 

organização virtual do que através de uma busca de parceiros generalizada (Figura 2.9). 

Um VBE pode ser definido como um ambiente propício e adequado para o 

estabelecimento de acordos de cooperação, compartilhamento de infraestruturas e confiança  

mútua, contribuindo dessa forma na combinação de elementos facilitadores para a criação de 

uma organização virtual (CAMARINHA-MATOS, 2004). 
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Figura 2.9. Dois tipos de abordagens para formação de Organizações Virtuais. 

Fonte: Klen (2007) adaptado de Afsarmanesh (2005). 

 

De forma geral, um VBE contribui fortemente no incremento do nível de preparação 

de seus membros para participação em potenciais processos colaborativos (KLEN, 2007). 

 

 

2.5. Situação das temáticas de pesquisa nas publicações 
 

A pesquisa das temáticas foi realizada principalmente na plataforma Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com/), considerando o número de publicações a cada 10 anos. 

Um fator interessante a ser observado é que o tema “Teoria de Redes” tem estado presente nas 

publicações desde o ano de 1945, no domínio de pesquisa da “ciência e tecnologia”, porém 

somente após o ano de 1975 o tema surge também dentro do domínio de pesquisa das 

“ciências sociais” (Figura 2.10).  
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Figura 2.10: Situação das temáticas de pesquisa nas publicações. 

 

Baseado na literatura apresentada indicando a importância de novas empresas 

nascentes, as startups, como alternativa ao desenvolvimento econômico no país, a avaliação 

do capital intelectual, como forma de mensurar o impacto dos ativos intangíveis no valor das 

empresas e a estrutura de redes como proposta de ampliação e complementaridade de 

recursos, o capítulo a seguir propõe um método de comparação entre as necessidades de 

capital intelectual nos primeiros anos das empresas startups e o suporte por meios de redes.  
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3. MÉTODO PROPOSTO 
 

 Baseado nos conteúdos da fundamentação teórica, a proposta metodológica 

desenvolvida no trabalho seguiu o roteiro descrito conforme Figura 3.1., no qual duas partes 

iniciais distintas têm suas etapas de preparação e execução detalhadas e podem ocorrer 

simultaneamente: a avaliação da importância do capital intelectual nas fases de evolução de 

startups e a avaliação do potencial de suporte por meio de redes. Ressalta-se que o método 

proposto visa apresentar um cenário comparativo da situação presente dos fatores críticos de 

sucesso e gerar um plano de ação para melhoria do atendimento à empresas startups, podendo 

ser aplicado em diferentes tipos de redes e para empresas de diferentes setores industriais. O 

método pode ser aplicado de forma continuada, baseado na estratégia das organizações.  

 

 
 

Figura 3.1. Etapas do método da pesquisa 

 

1A. Seleção das Empresas Startups e 
respectivos representantes 

3A. Seleção dos tipos de C.I. e respectivos 
Fatores de Sucesso

4A. Contato com os representantes das 
empresas para aplicação do questionário 

5A. Análise dos dados e identificação do nível de 
importância do C.I  em cada fase de 
desenvolvimento

Avaliação da importância do Capital Intelectual 
nas fases de evolução de startups

2A. Delimitação das fases de desenvolvimento 
das empresas startups 

1B. Seleção de um modelo de redes  

4B. Aplicação do Método QQS Assessment
(Nos Fatores de Sucesso pré-determinados)

5B.  Análise dos resultados

Avaliação do potencial de suporte por 
meio de redes

2B. Workshop com representantes de redes para 
detalhamento do modelo 

Cenário comparativo dos resultados e identificação 
de desvios quanto aos fatores críticos de sucesso

3B. Definição dos fatores de sucesso aplicáveis 
ao modelo de rede

Elaboração das recomendações e plano de ação 
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A avaliação da importância do capital intelectual nas fases de evolução das empresas 

startups segue as etapas a seguir: 

Etapa 1A. A seleção das empresas startups para participação na pesquisa deve seguir 

critérios que permitam a avaliação de empresas segundo um mesmo contexto, tais como, 

tempo de vida da empresa, participação em programas específicos, área e/ou setor industrial 

de atuação, entre outros. No âmbito desta pesquisa, o critério a ser seguido será o de empresas 

startups que possuem relacionamento com o SENAI em algum de seus programas de 

incentivo à inovação. 

Etapa 2A. As fases de desenvolvimento de uma empresa startup podem ser 

delimitadas com base em definições da literatura, tempo de vida das empresas e ou fases de 

processos nos quais as empresas estão inseridas. 

Etapa 3A. Para a seleção dos tipos de capital intelectual e respectivos fatores 

consideram-se modelos apresentados e validados na literatura, mantendo-se a coerência com o 

ambiente no qual as empresas e ou instituições estão inseridos, havendo ainda a possibilidade 

de identificação de novos fatores relacionados à realidade do objeto de estudo por meio da 

validação com a equipe responsável pela pesquisa e alinhados ao objetivo estratégico da 

organização. 

Etapa 4A. A coleta de dados se dá por meio de entrevistas estruturadas e levantamento 

survey, realizado com os representantes das empresas selecionadas. O objetivo dessa etapa é 

identificar os fatores e tipos de capital intelectual prevalecentes em cada fase de evolução da 

empresa, segundo a percepção do grau de importância e necessidade de existência do CI pelas 

empresas, por meio da análise e compilação dos dados resultantes das entrevistas. Na 

abordagem com os avaliadores deve ser claramente explicado que a avaliação da importância 

deve ser realizada para todas as fases, independente da fase na qual a empresa se encontra. 

Para isso os avaliadores devem ser instruídos a refletir sobre suas experiências anteriores, 

atuais e expectativas futuras quanto ao capital intelectual predominante na empresa. Para a 

avaliação deve-se ainda estipular uma escala baseada no grau de importância percebida para 

ao fator em questão e criar a planilha eletrônica a ser enviada para os avaliadores. 

Etapa 5A. Esta etapa consiste na mensuração e análise estatística dos resultados dos 

questionários recebidos. A demonstração e análise dos resultados nessa etapa visa identificar 

os fatores de destaque e considerados mais importantes, entre áreas de atuação e/ou as fases 

de evolução, permitindo assim uma avaliação da predominância do capital intelectual e as 

necessidades de ativos intangíveis para as empresas startups ao longo de seus primeiros anos 
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de vida, sob a ótica dos empresários. Paralelamente à aplicação do método proposto para 

avaliação da importância do capital intelectual nas fases de evolução de startups, realiza-se a 

avaliação do potencial de oferta e suporte às necessidades das empresas quanto ao capital 

intelectual, por meio de um modelo de redes. O estudo de um modelo de redes é justificado 

pelos conceitos de redes apresentados na fundamentação teórica que sugerem a integração, a 

complementaridade e a combinação de diferentes competências na obtenção de resultados. 

Para avaliação do potencial de suporte por meio de redes, cinco etapas são descritas a 

seguir: 

Etapa 1B. A seleção de uma estrutura de organizações, instituições e/ou empresas em 

rede deve levar em consideração a complementaridade na agregação de elementos e a 

combinação de recursos, de forma a obter a melhor contribuição de cada uma das partes 

envolvidas, redes e empresas. 

Etapa 2B. A estrutura de rede selecionada deve indicar representantes/ integrantes para 

a realização de um workshop com o objetivo de esclarecer o conceito da rede, suas 

características, desenho organizacional, forma de atuação e seus relacionamentos, por meio de 

sessão de entrevista coletiva e consenso entre os participantes. A moderação do workshop 

deve ser realizada pelo responsável pela aplicação completa do método proposto. 

Etapa 3B. No workshop com os representantes da rede, partindo-se do objetivo 

estratégico de promover o apoio ao desenvolvimento do capital intelectual em empresas 

startups, e utilizando-se como base os fatores de sucesso apresentados e submetidos à 

avaliação pelos empresários das startups, por meio de técnica de discussão em grupo com a 

contribuição espontânea de ideias por parte dos participantes, definem-se quais destes fatores 

críticos de sucesso são aplicáveis ao modelo de atuação caracterizado na etapa anterior e 

identificando quais capital humano, estrutural e relacional  são necessários para obter o 

sucesso no atendimento às startups, no momento presente e no futuro.  

Etapa 4B

Na avaliação QQS, cada fator de influência é avaliado idealmente sob a perspectiva da 

operação do negócio e da orientação estratégica da organização. Verifica-se desta forma, se o 

. Como última atividade do workshop com os representantes da rede, aplica-

se o método QQS (“QQS Assessment”) para avaliação, em quantidade, qualidade e 

sistemática, da situação atual da rede quanto a seus pontos fortes e fracos no suporte ao 

desenvolvimento do capital intelectual de empresas startups, segundo método de Mertins e 

Will (2007) e detalhado na fundamentação teórica. 
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portfólio de produtos e serviços e a satisfação dos clientes no momento presente atendem o 

esperado e se a organização está preparada para adaptar-se a possíveis mudanças futuras. 

Cada participante designado realiza então uma auto-avaliação de cada um dos fatores, 

seguindo questões orientadoras que podem ser adaptadas de acordo com o fator de sucesso ou 

influência e avaliadas segundo uma escala entre 0 e 90%, permitindo ainda a inclusão das 

razões e comentários de justificativas dos valores de notas mais altas ou mais baixas.  

Em casos de mudanças, os fatores de sucesso (ou fatores de influência) afetam o êxito 

do negócio e a conquista dos objetivos pela organização. (ALWERT et al., 2004). Como 

ferramenta para a avaliação e geração das tabelas e gráficos dos resultados faz-se o uso de 

planilhas eletrônicas (MS Excel®) que devem ser enviadas individualmente a cada um dos 

avaliadores e cujas respostas devem ser encaminhadas ao moderador do workshop e 

responsável pela aplicação do método.   

Etapa 5B

A penúltima etapa do método proposto consiste na comparação dos resultados obtidos 

com os questionários (sob a ótica das empresas startups) e a aplicação do método QQS 

Assessment com os gestores das redes técnicas do SENAI para os fatores críticos de sucesso. 

O produto dessa comparação auxilia na identificação de desvios frente às necessidades de 

empresas startups em Capital Intelectual e os pontos de oportunidade de desenvolvimento 

para um melhor direcionamento de ações em apoio a esse tipo de empresa. 

. A análise dos resultados permite identificar em quais fatores as redes estão 

mais adequadas em oferecer suporte adequado às startups quantos aos fatores de sucesso do 

capital intelectual e em quais há necessidade de melhor estruturação, mediante a apresentação 

do portfólio QQS gerado como resultado da aplicação do método QQS Assessment com os 

gestores das redes. O portfólio QQS é gerado graficamente apresentando cada fator como um 

ponto cuja coordenada X representa os resultados da qualidade, a coordenada Y representa os 

resultados de quantidade e a área circular representa do ponto representa a sistematização do 

fator. O portfólio mostra/descreve as forças e fraquezas dos recursos e capital intelectual da 

rede e os resultados podem ser usados para determinar os desvios e priorizar os campos de 

ação para se estabelecer como fonte de apoio e suporte à empresas startups em suas fases de 

evolução.  

Por fim, realiza-se a elaboração do plano de ação e recomendações baseadas nas 

oportunidades de desenvolvimento dos fatores críticos de sucesso a fim de obter maior 

aderência dos fatores tanto para as empresas como para as redes. 
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4. APLICAÇÃO DO MÉTODO E RESULTADOS 
 

A aplicação do método proposto foi desenvolvida segundo o detalhamento de cada 

fase a seguir: 

 

Etapa 1A

Para delimitação da pesquisa, foram consideradas todas as empresas startups que 

tiveram projetos aprovados na edição 2014 do Edital SENAI SESI de Inovação, totalizando 

29 empresas. Para fins do Edital, entendem-se como empresas de base tecnológica (EBT) 

aquelas de qualquer porte ou setor que tenham na inovação tecnológica os fundamentos de 

sua estratégia competitiva; como startups entendem-se as empresas incubadas e/ou aceleradas 

em Parques Tecnológicos, cujo faturamento anual seja inferior a R$3,6 milhões e com menos 

de cinco anos de existência. 

. O critério de seleção das empresas startups participantes da pesquisa foi 

baseado nas empresas participantes no Edital SENAI SESI de Inovação 2014, onde teve início 

o processo de incentivo direto à participação de empresas de empresas startups de base 

tecnológica por parte do SENAI.  

 

Etapa 2A

 

. As fases de desenvolvimento de uma empresa startup consideradas neste 

trabalho foram delimitadas com base nas definições da fundamentação teórica, descritas por 

Dornelas (2008) e Freeman & Engel (2007), adaptando-as para a realidade das empresas 

pesquisadas. A fim de garantir o mesmo entendimento a todos os entrevistados, a delimitação 

seguiu o tempo de vida das empresas, respeitando o critério descrito na etapa 1A, 

estabelecendo três fases (períodos ou estágios) de evolução, conforme Figura 4.1.  

 
Figura 4.1 Fases do desenvolvimento de empresas startups definidas para a pesquisa. 

 

FASE I

1º ano de vida da 
empresa  

(fase da ideia ou início)

FASE II
2º ao 3º ano de vida da 

empresa 
(fase da prototipação, 

lançamento do produto)

FASE III
3º ao 5º ano de vida da 

empresa
(fase da consolidação)
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Etapa 3A.

Nesta etapa também foi definida uma escala de zero a cinco para avaliação dos fatores 

quanto à sua importância na fase da vida da startup, baseada na escala aplicada por Machado 

(2014): 

 A seleção dos tipos de capital intelectual e respectivos fatores seguiram o 

modelo de Mertins, Wang & Will (2009), por serem testados e validados com pequenas e 

médias empresas e que representam coerência com o universo de empresas tratado nessa 

pesquisa. Foram adicionados dois fatores de capital humano baseados nos conceitos Lean 

Startup apresentados por Ries (2012) quanto ao sucesso de uma empresa startup: Cultura 

empreendedora e Capacidade de adaptação a mudanças. As definições de cada um dos fatores 

foram revisadas e adaptadas para empresas startups, a fim de assegurar a imparcialidade dos 

avaliadores. 

0. significa que o fator não tem importância nessa fase da vida da startup; 

1. possui pouca importância nessa fase da vida da startup; 

2. possui razoável importância nessa fase da vida da startup; 

3. possui média importâncianessa fase da vida da startup; 

4. possui grande importância nessa fase da vida da startup; 

5. possui extrema importância nessa fase da vida da startup 

 

Etapa 4A

Nessa etapa foram identificados os fatores e tipos de capital intelectual considerados 

mais relevante em cada fase de evolução da empresa, segundo a percepção dos empresários 

quanto ao nível de importância e necessidade de existência do CI nas empresas. A planilha 

contendo o questionário enviado para os empresários entrevistados continha as definições 

específicas de cada fator, e os mesmo foram orientados quanto à necessidade de avaliação nas 

três fases, considerando sua visão acerca de seu momento atual, experiência em fases 

anteriores e perspectiva de futuro quanto à importância do capital intelectual. 

. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas e questionário 

eletrônico (survey), realizado com os empresários proprietários e gestores das empresas 

selecionadas. Primeiramente, foi realizado contato telefônico para apresentação da pesquisa e 

dos objetivos, breve entrevista para alinhamento sobre os conceitos de capital intelectual e 

instruções sobre o preenchimento da planilha. A planilha eletrônica enviada aos entrevistados 

continha o questionário para avaliação, com as orientações da escala de zero a cinco 

(conforme Apêndice I) e a tabela com as definições dos fatores críticos de sucesso (conforme 

Tabela 4.1). 
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Tabela 4.1. Fatores de sucesso do capital intelectual em empresas startups 

 
(Fonte: a autora, adaptado de Mertins, Wang & Will, 2009) 

 

 

Etapa 5A. Nesta etapa os resultados dos questionários recebidos foram  mensurados e 

analisados estatisticamente, na qual foi possível identificar a predominância do capital 

intelectual pela visão dos empresários, quanto às necessidades de ativos intangíveis que 
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devem estar presentes em empresas startups em seus primeiros anos de vida, como potencial 

de apoio ao sucesso das mesmas. 

 

Paralelamente à aplicação do método proposto para avaliação da importância do 

capital intelectual nas fases de evolução de startups, partindo dos mesmos fatores de sucesso 

considerados na pesquisa, realiza-se a avaliação do potencial de oferta e suporte às 

necessidades das empresas, por meio de um modelo de redes. O estudo de um modelo de 

redes é justificado pelos conceitos de redes apresentados na fundamentação teórica que 

sugerem a integração, a complementaridade e a combinação de diferentes competências na 

obtenção de resultados. 

 

Etapa 1B

 

. Nesta etapa da aplicação do método, o modelo selecionado para o estudo foi 

o das redes técnicas do SENAI, uma vez que são de estruturas de apoio ao Edital SENAI 

SESI de Inovação e possuem características de colaboratividade e inovação conforme os 

modelos de redes apresentados na revisão bibliográfica. 

Etapa 2B.

No workshop realizado com os gestores de redes SENAI foram apresentadas questões 

para orientar na identificação das principais características e desenho organizacional do 

modelo de redes seguido pelo SENAI, segundo o processo sugerido por Martinho (2003):  

 Para caracterizar o modelo de redes existente e aplicado no SENAI e como 

este modelo gera valor, foi realizado um workshop com os gestores das redes técnicas do 

SENAI com o objetivo de esclarecer o conceito de redes do SENAI, a proposta de atuação e 

suas relações com empresas startups de base tecnológica. Os seis gestores de redes do SENAI 

convidados a participar da pesquisa e aplicação do método, são cada um, responsáveis pela 

gestão de uma ou duas redes, nomeadas segundo sua principal temática de atuação no 

atendimento à indústria, podendo ser um setor industrial ou uma área de conhecimento 

específico. São as temáticas: Alimentos & Bebidas, Automação, Construção Civil, Design, 

Metrologia, Meio Ambiente & Energias Renováveis, Química e Têxtil & Confecção. 

• Quais são as atividades, produtos e serviços da rede (para os membros e para a 

sociedade)?  

• Quais são os resultados esperados? 

• Quais são as regras que regem os relacionamentos e as atividades da rede? 

• Como se dá a tomada de decisão? 
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• De que forma é feita a administração e o acompanhamento das ações da rede? 

• Que tipo de informação circula pela rede e de que forma? 

• Quais tarefas são necessárias para estimular e manter motivada a participação dos 

membros da rede? 

A consolidação do texto que descreve o modelo de rede SENAI foi realizada durante a 

entrevista coletiva. Em seguida, foram apresentados os principais aspectos dos modelos de 

rede descritos na revisão bibliográfica e foi aberta uma sessão de brainstorming para 

caracterização do modelo. Com a contribuição da equipe de gestores construiu-se a tabela que 

melhor traduz o conceito de redes do SENAI e sua forma de atuação.  

 

Etapa 3B

Por considerações individuais, alguns fatores do capital intelectual não foram 

unanimidade entre os participantes do workshop, tais como: motivação dos funcionários, 

capacidade de adaptação à mudanças, instrumentos de gestão, TI e conhecimento explícito, 

cultura corporativa e relacionamento com fornecedores. Porém, por consenso, o grupo indicou 

que a construção do portfólio QQS deveria considerar todos os fatores avaliados, permitindo 

uma apresentação mais completa dos resultados. 

. Os fatores de influência do capital intelectual aplicáveis ao modelo de redes 

do SENAI foram determinados por meio de uma votação em planilha eletrônica, na qual cada 

participante do workshop pôde votar, dentre os fatores de sucesso apresentados às empresas 

startups (etapa 3A), quais destes deveriam estar presentes em uma rede por estarem mais 

aderentes ao objetivo em avaliação, ou seja, o suporte ao desenvolvimento do capital 

intelectual em empresas startups.  

 

Etapa 4B. No workshop com os gestores das redes técnicas do SENAI foi aplicado o 

método QQS (“QQS Assessment”) para avaliação, em quantidade, qualidade e sistemática, da 

situação atual das redes técnicas do SENAI quanto ao atendimento às necessidades das 

empresas startups. Para cada um dos gestores/representantes do SENAI foi enviada uma 

planilha eletrônica, na qual o voto foi realizado segundo uma escala de 0 a 90% para cada 

fator de sucesso, segundo suas percepções quanto à qualidade, quantidade e sistemática, 

orientados ao objetivo do suporte ao desenvolvimento do capital intelectual para empresas 

startups. Para o cálculo do resultado final do fator foi utilizada a média das avaliações. Para 

auxiliar no processo de votação dos fatores de sucesso estratégicos da rede foram 
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apresentadas questões quanto ao conceito de quantidade, qualidade e sistemática para orientar 

os participantes no julgamento de cada fator a ser avaliado (ALWERT et al, 2004): 

• Quanto à QUANTIDADE: A quantidade/volume deste fator é suficiente? A 

organização (a rede) possui o suficiente para atingir seus objetivos? 

• Quanto à QUALIDADE: A(s) característica(s) deste fator é (são) boa(s) o 

suficiente para que objetivos sejam atingidos?  

• Quanto à SISTEMÁTICA: A rede mantém e desenvolve o fator sistematicamente 

para melhorá-lo, expandi-lo ou mantê-lo no mesmo nível? 

Os avaliadores possuíam a liberdade de abster-se do voto nos fatores os quais 

considerassem inadequados para a rede quanto à sua contribuição em relação ao objetivo. A 

planilha utilizada para votação da avaliação QQS está apresentada no Apêndice II e os 

resultados foram obtidos pela média das avaliações em cada fator e para cada dimensão. 

 

 
Figura 4.2. Escala da avaliação QQS 

(Fonte: a autora, adaptado de Fraunhofer IPK (2015)) 

 

Etapa 5B. Nesta etapa da aplicação do método foi construído o portfólio QQS ou 

matriz de avaliação QQS, na qual foram identificados os destaques (pontos fortes e fracos) 

dos fatores críticos de sucesso em suas dimensões de avaliação (quantidade, qualidade e 

sistemática) quanto ao posicionamento nos quadrantes do portfólio. Resultados discrepantes 

foram analisados e colocados para discussão entre os avaliadores, para que houve consenso 

entre os mesmos e detalhamento do entendimento sobre o conceito do fator e a justificativa do 

voto. 
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Na finalização da aplicação do método foi realizada a comparação entre os resultados 

obtidos com os questionários das empresas startups e o portfólio QQS gerado a partir da 

avaliação com os gestores das redes técnicas do SENAI. Nessa etapa, ocorreu a identificação 

dos fatores críticos que segundo a expectativa dos empresários deveria estar presente em cada 

fase e como esse fator estaria suficientemente presente e desenvolvido no modelo de rede 

estudado, de tal forma que possa ser um apoio ao desenvolvimento do capital intelectual da 

própria empresa. 

 

4.1. Resultados da avaliação da importância do capital intelectual nas 

fases de evolução de startups 
 

Na primeira parte da aplicação do método, na qual foi avaliada a percepção da 

importância do capital intelectual pelos empresários, a taxa de resposta com o retorno dos 

questionários preenchidos foi de 55,2%, totalizando a participação de 16 empresas. Para 

avaliação dos resultados foi calculada a média, a variância e o desvio padrão populacional dos 

dados.  

A Figura 4.3 apresenta os resultados das médias de cada fator do capital intelectual nas 

diferentes fases.  

 

Figura 4.3 Resultados da avaliação da importância dos fatores de sucesso nas fases de 

evolução da startup 
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Nota-se que na fase I, houve a predominância dos fatores do capital humano na 

avaliação dos empresários como os fatores de maior importância para a empresa no primeiro 

ano de vida, com destaque para o fator CH-6 “Capacidade de adaptação a mudanças”, 

definido como a capacidade de aprender com os erros e de ter uma reação rápida à novos 

rumos da estratégia do negócio, redefinindo alternativas de mudanças ágeis sem alterar a 

essência da empresa (Figura 4.4). 

 
Figura 4.4. Resultados de cada fator de capital intelectual nas fases estudadas. 

 

Ainda na fase I, quanto ao capital estrutural e o capital relacional destacaram-se os 

fatores críticos de sucesso CE-4 “Inovação de Produtos” e CR-5 “Relacionamento com 

parceiros de cooperação”, respectivamente. O fator “Inovação de Produtos” foi definido como 

as inovações significantes para o futuro da organização, caracterizadas por trazer o 
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aprimoramento ou mudanças radicais aos produtos e/ou processos existentes e eventualmente, 

resultem em um pedido de patente. Já o fator “Relacionamento com parceiros de cooperação” 

refere-se às relações com as associações profissionais, organismos e sociedades, bem como a 

gestão desses relacionamentos, que compreende a aquisição conjunta de clientes, 

fornecedores, investidores, transferência de conhecimento em parcerias de Pesquisa & 

Desenvolvimento, transferência de boas práticas e atividades em rede  

Na fase II também se destacaram os fatores do capital humano, porém notou-se um 

aumento na importância dos fatores do capital estrutural e relacional na fase que representa o 

posicionamento do(s) produto(s) da empresa no mercado. Já a fase III apresentou médias de 

notas mais altas em todos os fatores e maior uniformidade quanto à importância das três 

dimensões do capital intelectual avaliadas sob a ótica dos empresários, sugerindo que esses 

fatores deveriam estar mais desenvolvidos na empresa, na fase em que ela inicia sua 

consolidação no mercado. Em uma perspectiva diferente de apresentação dos dados, reforça-

se a importância do capital humano nos cinco primeiros anos que abrangiam as três fases, sem 

grandes variações nas fases II e III, segundo a avaliação dos empresários. Para o capital 

estrutural e o relacional notou-se relevância mais significativas nas fases II e III (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5. Avaliação da importância dos fatores de sucesso do capital intelectual 
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De acordo com os dados obtidos da avaliação dos empresários, observou-se que pelos 

valores de variância e desvios padrão, os resultados das fases II e III apresentaram menor 

dispersão da população dos dados e, portanto menor desvio em relação à média. Este 

resultado indicou maior uniformidade nas avaliações dos empresários quanto às notas dadas 

para representar a importância dos fatores do capital intelectual nestas fases de vida das 

empresas (Tabela 4.2).  

 

Tabela 4.2. Resultado geral da pesquisa com as empresas startups 

 
 

 

4.2. Resultados da avaliação do potencial de suporte por meio de 

redes 
 

Como premissa, o principal objetivo da rede SENAI é o atendimento da indústria 

nacional, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte e também empresas startups, em 

serviços técnicos, metrológicos e pesquisa aplicada, pela dinâmica de complementaridade de 

competências. 

A formação e operação do modelo de redes do SENAI também recebe influência de 

diversos modelos de redes existentes no mercado, em especial redes colaborativas (quanto à 

organizações virtuais e ambientes de criação de organizações virtuais) e redes de inovação 

(Figura 4.6). 
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Figura 4.6. Influências na formação do modelo de redes SENAI. 

(Fonte: a autora) 

 

Durante o workshop com os representantes de redes do SENAI, após a exposição dos 

conceitos de modelos de redes existentes na literatura, foi realizada uma correlação entre suas 

principais características e as que foram identificadas no modelo de rede SENAI, cujo 

resultado pode ser verificado na Tabela 4.3. 

O mapeamento dessas características para o modelo de redes estudado na pesquisa 

colabora para o melhor entendimento da forma de atuação da rede e como se dá as relações 

entre seus membros, facilitando desta forma, na identificação das possibilidades de 

atendimento a seus clientes e novas oportunidades de negócios. Também em depoimento dos 

participantes do workshop, foi enfatizado que as conexões das redes ultrapassam as fronteiras 

do SENAI, porém com foco sempre no atendimento a seu principal cliente, a indústria, por 

meio de seus Departamentos Regionais.  
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Tabela 4.3. Correlação das características dos modelos de rede da pesquisa 

 
 

Uma vez caracterizado o modelo de redes do SENAI, a etapa seguinte consistiu na 

avaliação do quanto a rede SENAI estava adequada ao atendimento de empresas startups. Foi 

consenso entre os participantes do workshop que todos os fatores críticos de capital intelectual 

apresentados deveriam ser considerados na avaliação, mesmo aqueles que não foram votados 

por todos os representantes. 

Cada fator foi então avaliado pelo método QQS, por meio de planilha eletrônica e os 

comentários e justificativas dos votos foram discutidos em seguida com os representantes das 
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redes SENAI. A avaliação permitiu à equipe de avaliadores refletirem a respeito do futuro da 

organização frente o objetivo traçado e serve de subsídio para a construção de um plano de 

ação voltado à adequação do atendimento e do suporte quanto ao capital intelectual para 

empresas startups. 

O resultado da avaliação QQS é apresentado na Tabela 4.4, na qual observa-se o 

destaque, em termos da dimensão da qualidade, para os fatores competência profissional, 

inovação de produtos, otimização de processos e inovação e relacionamento com parceiros de 

cooperação. De acordo com os argumentos dos avaliadores, e com base no objetivo do 

suporte a empresas startups, a avaliação foi realizada frente à situação atual dos membros da 

rede, que em termos de competência profissional possui um número significativo de 

profissionais com alta especialização nas áreas de atuação do SENAI e com planos de 

treinamentos e desenvolvimento bem definidos.  

 

Tabela 4.4. Resultados da avaliação dos fatores do C.I. da rede SENAI 
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O resultado das avaliações dos fatores foi representado graficamente sendo que cada 

ponto correspondeu à avaliação de um fator, onde a qualidade dos fatores é retratada no eixo 

X, a quantidade no eixo Y e a sistemática correspondem ao tamanho da área circular do 

ponto. Segundo Alwert et al (2004), fatores posicionados no quadrante superior direito do 

gráfico (Qualidade > 60%; Quantidade > 60%) são em grande parte suficientemente 

desenvolvidos em termos de quantidade, qualidade e sistemática (Figura 4.7).  

Pelo resultado, observou-se que para a maioria dos fatores as médias são próximas, o 

que pode indicar um alto alinhamento entre os avaliadores, mas por estarem os pontos 

localizados na região central do gráfico, dificulta-se a identificação dos pontos fortes e fracos 

da rede quanto ao capital intelectual. 

 

 
Figura 4.7. Portfólio de avaliação QQS  
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No gráfico, os círculos menores mostram a necessidade de uma ação direcionada à 

gestão da sistemática de desenvolvimento daquele fator, podendo inclusive impactar na 

manutenção da qualidade e quantidade do mesmo. O fator de maior destaque foi o da cultura 

corporativa, que de acordo com os comentários dos avaliadores, a cultura da atuação em rede 

pela interação e a transferência de conhecimento entre os departamentos regionais do SENAI 

está presente e disseminada dentro da organização, sendo sistematicamente incentivada por 

meio de ações nacionais de colaboratividade na prospecção e execução de projetos e com a 

criação de diretrizes e procedimentos de como deve ser a forma de trabalho, o que pode 

contribuir e influenciar esse tipo de característica na atuação com startups. 

Para os fatores inovação de produtos e otimização de processos e inovação, os 

avaliadores justificaram as razões das notas em função das evidências e características de 

como esses fatores existem na rede, cuja formação engloba os Institutos SENAI de Inovação e 

institutos SENAI de Tecnologia, bem como os ambientes de idealização, prototipagem e 

desenvolvimento de novos produtos, podendo interagir positivamente no negócio de startups, 

sejam pelos projetos em pesquisa & desenvolvimento desenvolvidos dentro da rede SENAI, e 

pelos programas, ações e eventos de gestão da inovação promovidos pelas redes.  

Em relação ao fator relacionamento com parceiros de cooperação, os representantes 

comentaram que há fortes relações com associações industriais de setores relevantes, órgãos 

governamentais e instituições de referência em tecnologia e inovação internacionais, mas que 

ainda há espaço para aumentar o número desses contatos, a forma de trabalho e articulações 

de atuações em rede para transferência de conhecimento, bem como estabelecer processos 

para melhoria da gestão desses parceiros.  

O método QQS Assessment preconiza que valores maiores que 60% nas avaliações são 

considerados suficientemente bons para o negócio, porém, para fins de análise do portfólio 

QQS e comparação dos resultados com as avaliações dos empresários, ao final do workshop 

com os representantes da rede, realizou-se um ajuste na escala dos quadrantes, passando a 

considerar os fatores melhor desenvolvidos os que estivessem com valores maiores que 50% 

em quantidade e qualidade, conforme Figura 4.8.  

Desta forma, a comparação com os resultados das avaliações dos empresários foi 

realizada com os fatores posicionados no quadrante superior direito, enfatizando o capital 

estrutural como a dimensão do capital intelectual melhor avaliado na rede. 
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Figura 4.8. Portfólio QQS em escala de destaque 

 

4.3. Comparativo dos resultados e identificação de desvios frente à 

necessidade de empresas startups em capital intelectual 
 

Para a comparação dos resultados foi estabelecida uma relação na qual os fatores 

críticos representados pelos pontos no portfólio QQS que estivessem no quadrante superior 

direito (eixo X > 50% e eixo Y > 50%) pudessem ser considerados como fatores de destaque 

do modelo de rede SENAI quanto ao objetivo em avaliação. O atendimento do objetivo da 

pesquisa requer ainda que tais fatores de capital intelectual da rede sejam posicionados quanto 

às fases de evolução das startups, segundo a avaliação de suas necessidades.  
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No caso de fatores não muito bem posicionados nos quadrantes do portfólio, a análise 

de seu resultado quanto à sistemática pode refletir como uma oportunidade de intervenção 

mais direcionada quanto à verificação dos processos existentes para a manutenção e 

estabilização do fator. 

Para comparação dos resultados dos objetivos principais da pesquisa, a avaliação da 

importância do capital intelectual pelas empresas startups e a oferta de capital intelectual de 

uma rede, foi elaborado o cenário que apresenta os fatores de destaque do capital intelectual 

do modelo de rede em relação às avaliações dos empresários em cada fase de vida das 

empresas startups. O foco nessa etapa do trabalho foi identificar o quanto o modelo de rede 

em estudo estava preparado para atender uma empresa nascente, segundo suas necessidades 

em capital intelectual.  

Para isso, no portfólio QQS resultante das avaliações dos fatores pelas redes do 

SENAI (Figura 4.8) foram identificados quais os fatores críticos de sucesso presentes no 

quadrante de destaque (quadrante superior direito), ou seja, os fatores elencados como os 

melhores em termos de qualidade, quantidade e sistemática pelos representantes das redes 

SENAI e em seguida, verificou-se como esses mesmos fatores foram avaliados em termos de 

importância pelos empresários das startups nas fases de evolução da empresa e para cada 

dimensão do capital intelectual (Figura 4.5). O resultado da comparação das avaliações dos 

fatores críticos do capital intelectual é apresentado na Figura 4.9.  

O capital intelectual como forma de diferenciação da empresa no mercado, para as 

empresas startups envolvidas no estudo, deveria estar mais desenvolvido na Fase III, ou seja, 

a partir do 3º ano da empresa, o que reflete uma defasagem quanto ao levantado pelos autores 

quanto à falta de apoio para essas empresas desde a concepção da ideia até a aquisição dos 

primeiros contratos. Por outro lado, sugere-se um entendimento por parte dos empresários de 

que o capital intelectual da empresa não estaria diretamente ligado ao sucesso da empresa no 

momento do nascimento da mesma e sim, no momento de consolidação e estabilização da 

empresa no mercado.  

Diante deste cenário, cabe salientar um ponto de reflexão, que segundo Blank (2013) e 

Ries (2012), o maior índice de fracasso de empresas nascentes acontece logo nos primeiros 

anos de existência dessas empresas. 
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Figura 4.9. Cenário de comparação das avaliações do capital intelectual 
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Por parte da rede estudada, verificam-se pelos resultados apresentados que o modelo 

está mais aderente ao atendimento de startups quanto ao capital estrutural e principalmente na 

Fase III, em relação ao fator inovação de produtos (CE-4) que foi evidenciado pelos 

empresários como um fator de grande importância desde o início da concepção da ideia da 

empresa, as redes SENAI por meio de seus institutos e ações de incentivo à inovação 

consideram-se como desenvolvidas a apoiar estas empresas. 

Em termos de capital humano, indicado pelos empresários como de forte importância 

nas três fases aplicadas, verifica-se pouca aderência do modelo de rede SENAI ao 

atendimento dessa dimensão do capital intelectual, com alguma ênfase apenas para os fatores 

de Competência profissional e Habilidade de liderança, que de acordo com os representantes 

da rede na avaliação, esse modelo de rede pode apoiar as empresas seja no intercâmbio de 

profissionais especializados entre a rede e as empresas. O mesmo observa-se para o capital 

relacional, evidenciado pelos empresários, mas com destaque na rede apenas para o fator 

Relacionamento com clientes, no qual as redes apresentaram evidências da sua capacidade de 

estabelecer conexões de interesse mútuo com seus clientes, no caso as indústrias, replicando o 

modelo adequadamente para startups. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tendo demonstrado os resultados do trabalho, detalham-se a seguir as principais 

conclusões obtidas, e definem-se propostas de trabalhos futuros. 

 

5.1. Conclusões  
 

Esta dissertação apresenta a proposta de um método para estudo comparativo da 

avaliação da importância do capital intelectual de empresas startups de base tecnológica em 

seus primeiros anos de vida e da aderência de um modelo de rede como auxílio ao 

desenvolvimento do capital intelectual nessas empresas. Sendo este o objetivo principal do 

trabalho, pode-se concluir que, com o método, proposto foi possível a identificação das 

lacunas entre o modelo de rede estudado e a expectativa dos empreendedores por meio do 

julgamento dos fatores críticos de sucesso.  A utilização da ferramenta QQS mostrou-se 

efetiva na análise dos pontos fortes e fracos dos recursos do capital intelectual de redes, 

demonstrando que os resultados podem ser usados na identificação de oportunidades e 

priorização de esforços para a construção de um plano de ação voltado à adequação do 

mecanismo de apoio a startups pelas redes. 

Por meio do método proposto verificou-se que a identificação de fatores específicos de 

capital intelectual de empresas startups pode ser obtida, sendo possível observar que as 

empresas startups identificam diferentes necessidades de desenvolvimento do capital 

intelectual em suas primeiras fases de vida, mais especificamente, os resultados apresentados 

mostram que o capital humano prevalece desde o início de vida da empresa, evidenciado 

como diferencial desde o início do empreendimento, e a importância do capital relacional 

destaca-se na fase III, fase de consolidação da empresa no mercado. Além disso,  

Por outro lado, ao estabelecer um cenário de comparação, verifica-se que os fatores 

mais desenvolvidos na rede são os fatores do capital relacional, indicando melhor aderência 

no apoio às startups na fase III, salientando-se a inovação de produtos como um fator bem 

avaliado pelas redes quanto à possibilidade de apoio a uma empresa startup. Apenas dois 

fatores do capital humano, competência profissional e habilidade de liderança, obtiveram 

evidência na avaliação da rede, o que demonstra baixa capacidade de suporte às startups nessa 

dimensão do capital intelectual, que segundo a percepção dos empresários, foi apontada como 

importante para a empresa nas três fases estudadas. 
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Observou-se também que com aplicação do método, foi possível identificar um 

modelo de rede que possui combinação de características tanto de redes de inovação como de 

redes colaborativas. A avaliação do capital intelectual da rede pelo uso da ferramenta QQS e a 

comparação com a avaliação da importância dos fatores para as empresas startups, permitiu 

identificar que há uma necessidade de alinhamento quanto à efetiva contribuição da rede para 

o desenvolvimento do capital intelectual nestas empresas, apontando que o potencial de 

auxílio e as possibilidades de interação podem ser melhorados, desde que este direcionamento 

esteja ligado ao objetivo de atuação da rede.  

Por fim, verifica-se que a oferta de apoio a empresas startups baseia-se mais 

facilmente na disponibilidade e compartilhamento de infraestrutura (ativos tangíveis) e que há 

espaço para o estudo de novos mecanismos que impulsionem o capital intelectual como 

diferencial para estas empresas. 

 

5.2. Sugestões de trabalhos futuros 
 

Durante a delimitação e execução da pesquisa foi possível identificar oportunidades de 

trabalhos futuros, relacionados ao tema e método proposto na pesquisa, conforme propostas 

apresentadas a seguir: 

 

5.2.1. Aplicação de um estudo de caso com empresas startups inseridas em um 

ambiente de rede para avaliação do impacto e contribuição na melhoria do 

sucesso do negócio 

Considerando-se as limitações e dificuldades encontradas no estudo realizado, tais 

como o reduzido tempo para imersão em um ambiente de execução de um projeto de uma 

empresa startup apoiado por um modelo de rede e o desconhecimento da situação inicial do 

capital intelectual da empresa, propõe-se a realização de um estudo de caso com uma empresa 

startup com projetos sendo desenvolvidos em um ambiente de redes colaborativas e/ou redes 

de inovação, de forma que se possa medir a melhoria dos fatores de sucesso do capital 

intelectual em momentos diferentes durante o período de relacionamento da startup com a 

rede, fazendo uso da ferramenta QQS.  

O objetivo desta proposta é aprofundar-se nas dimensões do capital intelectual da 

empresa, avaliando a evolução quanto à quantidade, qualidade e sistemática, dos tipos de 
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relacionamentos, desenvolvimento das habilidades dos profissionais e estruturas de gestão 

obtida por meio da rede para a empresa. 

Para tal, recomendam-se as seguintes atividades: (a) aplicação completa da 

metodologia InCaS; (b) definição e refinamento dos fatores críticos de sucesso específicos a 

serem avaliados pela empresa; (c) criação de indicadores para avaliação da melhoria dos 

fatores críticos de sucesso; (d)  definição de um cronograma de avaliação da melhoria dos 

fatores de capital intelectual na empresa; (e) identificação de evidências de atividades em rede 

que contribuíram com a melhoria do desempenho da empresa. 

 

5.2.2. Aprofundamento na teoria de redes com observação de outros modelos de 

rede e sua aderência no apoio a empresas startups 

A teoria de redes é bastante ampla, desta forma, uma análise aprofundada nos modelos 

de rede relacionados à inovação a fim de identificar requisitos e falhas apresenta-se como um 

atrativo na continuidade ao trabalho, buscando descobrir oportunidades de desenvolvimento 

para empresas startups pelo estabelecimento de novas conexões e geração de negócios. 

Por meio dessa análise, propõe-se a utilização de ferramentas capazes de mensurar as 

conexões estabelecidas em uma rede e entender o mecanismo de formação de uma rede. Para 

tanto, sugere-se ainda a observação de relações estabelecidas entre empresas de tamanhos 

diferentes, tais como grandes empresas e startups.  

Dentre as atividades sugeridas, citam-se: (a) Identificação dos atores da rede e dos 

tipos e critérios de parcerias estabelecidas, bem como o grau de interação entre esses atores; 

(b) Identificação dos papéis desempenhados por cada ator/parceiro da rede; (c) Avaliar a 

eficiência no processo de comunicação e troca de informações dentro da rede; (d) Analisar 

como realiza-se a gestão da inovação no ambiente da rede e (e) Definir e aplicar métodos de 

avaliação do sucesso da atuação em rede e sua efetiva contribuição ao aprimoramento do 

negócio de uma empresa startup. 

Nota-se ainda que as atividades acima sugeridas estão no âmbito do capital intelectual, 

permitindo dar seguimento ao tema proposto neste trabalho. 
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