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RESUMO

O conhecimento ten1 sido considerado um dos ativos que mais oferecem diferencial
competitivo para as empresas da atualidade. O presente trabalho tem como finalidade a
análise dos ativos intangíveis da empresa brasileira de aeronave Embraer de forma que
confirme esta afirmativa e forneça informações relevantes sobre a gestão do conhecimento e
do capital intelectual. Foram explicitados os referenciais sobre conhecimento e seus
desdobramentos assim como o composto do capital intelectual. A metodologia do trabalho foi
um estudo de caso sobre a Embraer, escolhida por se tratar de uma empresa referência em seu
setor com grande capacidade de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias e histórico
de treinamento e capacitação de sua própria mão-de-obra. Diante do estudo, foi-se observada
a importância e atenção que a empresa dedica a este ativo, sua influência em seus resultados
operacionais e suas propostas para que este tema seja cada vez mais colocado em prática pelas. ,..,organlzaçoes.

Palavras-chave: Conhecimento. Capital Intelectual. Embraer. Ativos Intangíveis.



ABSTRACT

Knowledge has been considered one of the assets that offer more competitive
differentiator for companies today. This study aims to analyze the intangible assets of the
Brazilian company Embraer in order to confirm this statement and provides relevant
information about knowledge management and intellectual capital. Were explicit references
about knowledge and the compound of intellectual capital. The methodology of the study was
a case study about Embraer, chosen because it is a reference company in his industry with
Strong innovation capabilities, development of new technologies and training of their own
hand labor. Against the study was to observe the importance and attention that the company is
dedicated to this asset, the influence on operational results and proposal that the topic about
knowledge management is increasingly put in practice by organizations.

Keywords: Knowledge. lntellectual Capital. Embraer. lntangible Assets.
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1 INTRODUÇÃO

A globalização e os avanços tecnológicos de infraestrutura, equipamentos e

informação estão cada vez mais acirrando a competição entre as grandes empresas do mundo.

Anteriormente as empresas tinham como fator principal para criação de vantagem competitiva

a sua quantidade de ativos financeiros e tangíveis. Os ativos intangíveis acabavam figurando

em segundo plano. Porém com o advento da tecnologia e com a imersão das empresas na era

da informação e conhecimento, os ativos intangíveis se tomam primordiais para aquelas que

almejam estar sempre um passo à frente de suas concorrentes.

Os ativos intangíveis estão numa crescente participação no patrimônio das empresas -

o que pode tomá-la única e forte perante as demais. De acordo com Famá e Perez (2006), os

ativos tangíveis estão tomando-se commodities, apresentando apenas retornos financeiros

normais para os investidores, e os ativos intangíveis estão apresentando retornos acima da

média e posicionamento competitivo dominante. Diante desta presente conjuntura, os ativos

intangíveis como marcas, patentes, capital intelectual, direitos autorais tomam-se importantes

para o sucesso empresarial e diferenciação, uma vez que são exclusivos, de características

únicas e singulares para cada organização, o que os tomam essenciais para a criação de valor

para as empresas.

De acordo com Lev (2001 apud Famá e Perez 2006), "a recente onda de interesse

sobre os ativos intangíveis está relacionada à combinação de duas forças econômicas: a

intensificação da competição entre as empresas e o desenvolvimento da tecnologia da

informação." O processo da globalização e todas as suas variáveis como facilidades criadas

para comunicação, compartilhamento de conhecimento e de técnicas, intensificaram a

competitividade corporativa, fazendo com que os investimentos .em pesquIsa e

desenvolvimento e qualidade se tomem extremamente necessários para a diferenciação da

empresa inserida no ambiente competitivo.
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De acordo com Institut for the Future, no ano de 2000, 250/0 das exportações dos
Estados Unidos foram de bens intangíveis como softwares, produtos da indústria do
entretenimento (música, programas de televisão, filmes), consultoria e pagamento de
royalties. Mesmo os ativos tangíveis exportados pelos EUA são intensivos em
conhecimento (aviões, computadores) fazendo com que mais do total de exportações
deste período, mais de 70% estivesse relacionado ao conhecimento e menos de 30%
relacionados aos fatores tradicionais de produção. (CRIE, 2012).

o ambiente tem se tomado altamente competitivo com o passar dos anos, com o

crescimento da população e o surgimento de novas tecnologias, e para se destacar, consolidar-

se e manter uma estabilidade financeira, as organizações necessitam de uma gestão dinâmica

e flexível, com alta capacidade de geração de valor e vantagens competitivas, seja para ativos
, . . . ,.

tanglveIs quanto para atIvos IntangIveIs.

O presente trabalho tem como foco os ativos intangíveis, sabendo que estes são os que

tomam uma empresa única e sólida, sendo dificil de serem copiados e muito mais flexíveis

que os ativos tangíveis. Conforme Famá e Perez (2006), os ativos intangíveis têm como uma

das principais características a singularidade, tomando-se assim ativos dificeis de adquirir,

desenvolver e imitar, sendo que alguns podem ser protegidos por lei.

1.1 JUSTIFICATIVA

A Embraer é uma das empresas que mais crescem no Brasil. Considerada a quarta

maior fabricante de aeronaves no mundo, com mais de 30% do mercado de jatos regionais.

Segundo dados do Yahoo! Finance, o valor de mercado da Embraer gira em tomo de

6,17 bilhões de dólares e possui um total de ativos intangíveis de 808 milhões de dólares

registrado em balanço patrimonial do ano de 2011. Um estudo para a mensuração dos ativos

intangíveis e suas influências correspondentes no desempenho econômico se toma importante

para o enriquecimento de informações e técnicas de mensuração de ativos intangíveis

Sendo a empresa citada líder mundial no segmento de mercado regional de aviação,

onde o emprego do capital intelectual e de outras formas de fatores de produção são

relacionados ao conhecimento, justifica-se o estudo da influência dos ativos intangíveis em

seu resultado.
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1.2 PROBLEMÁTICA DE PESQUISA

Conforme informações da empresa, como identificar os ativos intangíveis? Qual a

relação destes ativos com o desempenho da empresa? Qual o nível de influência sobre o

resultado?

1.3 OBJETIVOS

O presente trabalho visa avaliar a influência dos ativos intangíveis no resultado

operacional da empresa e apresentar conclusões sobre a gestão dos ativos intangíveis.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar os ativos intangíveis da empresa Embraer;

• Analisar o resultado operacional da empresa;

• Demonstrar a influência dos ativos intangíveis.

1.5 METODOLOGIA

Para a realização do presente trabalho será utilizada pesquisa bibliográfica seguida de

um estudo de caso.

Conforme Minayo (1994) apud Lin1a et aI (2007), a pesquisa bibliográfica se

caracteriza como "uma atividade científica básica que, através da indagação e construção da

realidade, alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade."

Para Gil (1991), a pesquisa bibliográfica é a pesquisa elaborada a partir de materiais já

publicados, princ.ipalmente de livros, artigos científicos presentes em periódicos e materiais

disponibilizados na internet.

Complementando:

a pesquisa bibliográfica explica um problema a partir de referenciais teóricos
publicados em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da
pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as
contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado
assunto, tema ou problema (CERVO e BERVIAN, 1983).
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Em seguida, será desenvolvido o estudo de caso que, segundo Godoy (1995) se

caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa

profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma

situação em particular.

De acordo com Godoy (1995) o estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida

quando os pesquisadores necessitam responder perguntas do tipo: "como" e "porque" algum

determinado fenômeno ocorre e quando os fenômenos estudados são bastante atuais e só

podem ser analis~dos dentro de um contexto de vida real.

Segundo Yin (2001 apud HOURNEAUX, 2005) o método de desenvolvimento de

estudo de caso envolve três etapas:

• Definição e planejamento, que inclui o desenvolvimento da teoria, e a coleta de

dados;

• Análise de dados e preparação de relatórios;

• Análise e conclusão, que consiste na utilização de casos cruzados com a teoria e

outros casos, desenvolvimento de implicações e relatórios.

Assim, o estudo de caso tornou-se a ferramenta adequada para o cumprimento dos

objetivos pré-estabelecidos neste trabalho para a análise da gestão de ativos intangíveis de

determinada empresa.



2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para dar início ao trabalho faz-se necessário a apresentação dos conceitos de

conhecimento, ativos intangíveis e capital intelectual.

2.1 CONHECIMENTO

Iniciando a conceituação sobre conhecimento, gostaria de utilizar a seguinte citação:

o conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores,
informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura
para avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem
e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar
embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas,
processos, práticas e normas organizacionais. (DAVENPORT e PRUSAK, 1998)

Segundo Gonçalves e Kolb (2010), o conhecimento pode ser descrito como o ato ou

efeito de se abstrair uma ideia ou noção de algum objeto através do acúmulo de práticas e
." .experlenClas. Quando este conhecimento integra uma . "'"organlzaçao, trata-se como

conhecimento coletivo, que inclui além de ideias e noções, valores, explicações, modos de

comportamento, tradições, que acabam por direcionar o comportamento dos indivíduos

presentes na organização.

Desta forma:

A Gestão do Conhecimento tem como principal objetivo apoiar e orientar as ações
institucionais, a partir de um planejamento estratégico que inclui o conhecimento e a
melhor forma de capitalizá-lo. (GONÇALVES e KOLB, 2010).
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Entretanto para compreender Gestão do Conhecimento, inicialmente faz-se necessário

analisar as discussões referentes às diferenças entre os conceitos de dado, informação,

conhecimento.

Segundo Tuomi (1999) trata esses conceitos em um sentido hierárquico, onde os dados

são simples fatos, que se tomam informação se forem combinados em uma estrutura

compreensível; por sua vez a informação toma-se conhecimento, se for colocada em um

contexto, podendo ser usada para fazer previsões. Uma informação é convertida em

conhecimento quando um indivíduo consegue ligá-la a outras informações, avaliando-a e

entendendo seu significado no interior de um contexto específico.

Analisando as definições neste contexto os dados originam a informação, e esta é

fundamental para o alcance do conhecimento (Figura 1).

O autor menciona ainda que uma hierarquia reversa a esta também faz sentido. Nesse

caso, a informação emerge somente após existir o conhecimento que permita compreender a

sua estrutura, e os dados são percebidos somente após a informação que permite verificar a

existência dos fatos.
..' ... -.............

ConhedmelltQ )
~ .

/'" .~
( . Inrol1!W>Çiu ...•.

...•••. .

Figura 1: Ciclo do conhecimento

Fonte: Relação entre dado, informação e conhecimento. Adaptado de Tuomi (1999)

A informação pode ser definida ainda como uma mensagem com dados que podem

fazer toda a diferença, podendo ser audível ou visível, e onde existe um emitente e um

receptor. "São dados interpretados, dotados de relevância e propósito" (DRUCKER, 1999).
, ,
E um fluxo de mensagens, um produto capaz de gerar conhecimento. E um meio ou

material necessário para extrair e construir o conhecimento. Afeta o conhecimento

acrescentando-lhe algo ou reestruturando-o (MACHLUP, 1983 apud BRITO et aI, 2012).
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2.2 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

O conhecimento no ambiente organizacional tomou-se com o tempo um diferencial de

valor à medida que proporciona inovação por meio da gestão do capital intelectual. Ele vem

sendo agrupado a produtos, a serviços, ao processo de tomada de decisão, tecnologias da

informação e processos organizacionais, proporcionando uma mudança contínua. O desafio

para as organizações é realizar a gestão do conhecimento de forma eficaz, já que ele não se

limita à temporalidade, ao espaço geográfico e reside nas pessoas. Alinhado a isto há ainda o

fato que muitas organizações não dispõem das ferramentas adequadas para obtenção,

utilização, aprendizagem, disseminação, avaliação e descarte do conhecimento (BRITO et aI.,

2012).

Sendo assim, o conhecimento passou a ser o eixo estruturante do desempenho das

organizações. Stewart (1998) refere-se ao conhecimento como sendo um recurso que muitas

vezes pode ser ·mais importante do que o próprio dinheiro. Sveiby (1998) atribuiu ao

conhecimento o termo a "Nova Riqueza das Organizações", pois é considerado como o

ingrediente principal para produzir, comprar e vender algo. Logo, administrar esse recurso,

tomou-se uma tarefa econômica de suma importância para o crescimento organizacional.

Para Lara (2004), a origem do conhecimento é a partir da intuição pessoal, das redes

sociais que se estabelecem informalmente, nos encontros casuais entre pessoas e na

improvisação que desconhece procedimentos-padrão para descobrir melhores maneiras de se

atuar. No domínio organizacional, é claramente definido em procedimentos, relatórios,

memorandos, apresentações de marketing e bases de dados, por exemplo. E "sua transmissão

se dá por intermédio de meios estruturados, como vídeos, livros, documentos, entre outros"

(TAVARES, 2010).

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO

O conceito de Gestão do Conhecimento surgiu no início da década de 90 e, segundo

Sveiby (1998), "a Gestão do Conhecimento não é mais uma moda de eficiência operacional.

Faz parte da estratégia empresarial".
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A gestão do conhecimento é dada como um modelo, com um conjunto de técnicas e

ferramentas que se ocupam dos processos gerenciais e infraestrutura fisica e digital que

facilitam, favorecem e estimulam os processos humanos de criação, compartilhamento e

disseminação de conhecimentos individuais e coletivos (LARA, 2004 apud BRITO et aI,

2012). É um esforço para usar e manter de forma sistemática as inovações geradas na empresa

para um melhor posicionamento de mercado.

Pode ser entendida também como um processo que envolve gerar, coletar, assimilar e

aproveitar o conhecimento, de modo a criar uma empresa mais inteligente e competitiva.

(GONÇALVES e KOLB, 2010).

Complementando:

( ...) é uma estratégia que transforma bens intelectuais da organização - informações
registradas e o talento dos seus membros - em maior produtividade, novos valores e
aumento da competitividade. (MURRA Y, 1996 apud GONÇALVES e
KOLB,20 1O).

De acordo com Hoss et aI (2010) o conhecimento bem estruturado e sistematizado é

uma forma de geração e agregação de valor para as empresas, por isso a importância em uma

gestão eficaz deste conhecimento.

O conhecimento pode ser dividido em dois tipos: conhecimento tácito e conhecimento

explícito. O explicito pode ser descrito como o conhecimento da mente, é objetivo, teórico e

digital, é passado por meio de linguagem formal e é facilmente transmitido. Já o

conhecimento tácito é descrito como o conhecimento do corpo, que é subjetivo, prático e

analógico, envolve fatores intangíveis. A criação do conhecimento só se dá por meio da

interação do tácito e do explícito, que se completam, e a interação entre eles é de suma

importância para a criação do conhecimento na organização (HOSS et aI, 2010).

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), para se tornar uma empresa geradora de

conhecimento a organização deve completar uma espiral do conhecimento, esta espiral vai de

tácito para tácito, de explícito a explícito, de tácito a explícito, e finalmente, de explícito a

tácito. Logo, o conhecimento deve ser articulado e então intemalizado para tomar-se parte da

base de conhecimento de cada pessoa. A espiral começa novamente depois de ter sido

completada, porém em patamares cada vez mais elevados, ampliando assim a aplicação do

conhecimento em outras áreas da organização.

A mensuração do conhecimento é tida como a grande dificuldade para a sua gestão:
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Enquanto não for possível aferir, com fidedignidade, os resultados das ações de
gestão do conhecimento, com métricas por práticas, será muito dificil consolidar a
área, uma vez que os empresários querem saber, de fato, o que vão ganhar com isso,
quanto investir e quanto terão em retomo. (BARRADAS e FILHO, 2010)

Os autores ainda destacam que muitas empresas não conseguem auferir os resultados

práticos da gestão do conhecimento. As exceções ficam por conta do BNDES, Central Globo

de Produções e Eletronuclear, que demonstraram de forma consistente e clara os resultados da

prática da gestão do conhecimento. Segundo a pesquisa dos autores citados, o BNDES, por

exemplo, teve reconhecido como valorização dos ativos intangíveis os fatores relacionados a

govemança, rede de relacionamentos, capacidade de inovação, pesquisa e desenvolvimento,

capacidade de formulação e implementação estratégica. Tais fatores são identificados pela

pesquisa, todavia não são encontrados nos demonstrativos contábeis.

2.4 ATIVOS INTANGÍVEIS

Para o seguimento do referencial teórico, faz-se necessário explicitar alguns conceitos

sobre ativos e algumas características básicas.

Dependendo da ótica em que está inserido, o ativo pode obter diferentes conceitos.

Sob a ótica da Contabilidade, ativos são todos os bens e direitos de uma organização,

expressados em moeda e à disposição da administração da empresa. Econômico e

financeiramente, os ativos são recursos controlados pela empresa e capazes de gerar

beneficios futuros, que podem ser entradas de caixa ou redução de saída de caixa. Portanto,

alinhando às duas óticas, pode ser considerado um ativo, todo e qualquer elemento com ou

sem natureza fisica, que seja controlado pela empresa e que a ela proporcione a possibilidade

de obtenção de fluxos de caixa (FAMÁ e PEREZ, 2006).

De acordo com Canning (1929, apud Martins 2001) o ativo pode ser considerado um

agente de obtenção de beneficios econômicos futuros.

Ativo pode ser:

qualquer serviço futuro em dinheiro ou qualquer serviço futuro conversível em
dinheiro... cujo interesse benéfico está legalmente ou equitativamente ligado a
alguma pessoa ou conjunto de pessoas. Tal serviço é um ativo somente para aquela
pessoa ou aquele conjunto de pessoas para quem flui. (CANNING, 1929)
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Fica evidente que ativo significa algo em que se tomam benefícios, tanto contábil

quanto econômica e financeiramente.

Portanto, ativo pode ser definido como:

todo recurso (fisico ou não) que esteja sob o controle de uma organização e que
possa ser utilizado para produzir produtos ou serviços aos seus clientes, visando à
geração de benefícios econômicos futuros e cujo custo é representado pela
capitalização de todos os gastos incorridos para sua aquisição ou desenvolvimento.
(FAMÁ e PEREZ, 2006).

Os ativos se dividem em dois tipos: ativos tangíveis e ativos intangíveis. Estes dois

tipos são encontrados em todas as organizações, com intensidades e representatividades

diferentes - dependendo do setor, porém sempre recorrentes. Uma empresa de softwares pode

apresentar um maior volume de ativos intangíveis do que uma empresa metalúrgica, que por

sua vez pode apresentar um alto volume de ativos tangíveis. Devido a natureza dos ativos,

esta diferença entre os setores pode ser acentuada. Em uma empresa de softwares, o ativo

mais representativo seria o conhecimento dos programadores. Por outro lado, na metalúrgica,

as máquinas e equipamentos representam mais do que o conhecimento dos operadores.

Os ativos tangíveis são todos aqueles físicos, que são facilmente identificáveis e

tocáveis - como, por exemplo, máquinas e veículos.

Segundo Hoss et aI. (2010), a palavra tangível tem origem no latim tangere, que

significa tocar. Portanto, bens tangíveis são os que podem ser tocados e os intangíveis são os

que não podem s~r tocados, pois não tên1 corpo. Ativos intangíveis define o valor da empresa

que supera o valor contábil e é fundamentada no conhecimento.

Os ativos intangíveis se diferenciam dos tangíveis pois possuem uma característica

fundamental: a singularidade. Ativos tangíveis podem ser adquiridos por qualquer empresa

com a utilização de recursos financeiros, já os intangíveis são únicos e exclusivos de

determinada organização. Com isso, se tomam fatores de diferenciação essenciais na criação

de vantagens competitivas (KAYO, 2002).

Complementando:

... os ativos intangíveis formam uma das áreas mais complexas da teoria da
contabilidade, parte em virtude das dificuldades de definição, mas principalmente
por causa das incertezas a respeito da mensuração de seus valores e da estimação de
suas vidas úteis. (HENDRIKSEN, 1992)
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Famá e Perez (2006) definem ativos intangíveis como ativos de natureza permanente,

que não possua existência física e são capazes de produzir beneficios futuros para a

organização. Citam-se como exemplos: patentes, franquias, marcas, goodwill, direitos

autorais, softwares desenvolvidos.

A classificação dos ativos intangíveis origina-se da identificação dos custos atribuídos aos

ativos (OSNI et al2010), conforme Figura 2:

Potencial dos ativos intangíveis

Identificação de custos

•sim o custo
resulta de
aquisição?

não

•sim
Pode ser

identificado
separadamente?

,.
sim Possui

ciclo de vida
determinada?

não

. •... nao

-nao

Capitalizar como
goodwill

Capitalizar como intangfvel
específico

Considerar como
despesa do período

Figura 2: Identificação de custos dos ativos intangíveis

Fonte: Williams; Stanga; HoIder (1989, Osni et aI 2010)

De acordo com Osni et aI. (2010), os ativos intangíveis podem ser classificados em:

• Investimento:. gastos em goodwill e software.

• Despesas: marcas, direitos autorais, conhecimento, Pesquisa e desenvolvimento (P&D) de

mercado.
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A classificação de alguns ativos intangíveis pode ser vista na Figura 3:
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Figura 3: Classificação dos ativos intangíveis

Fonte: Danish Trade and Industry Council (1197 apud Osni et a12010)

,
E necessário para a organização o reconhecimento e classificação dos ativos intangíveis,

e, segundo Reilly e Schweihs (1998), o ativo para ser considerado um intangível ten1 que

apresentar as características:

1. Passível de identificação específica e descrição reconhecível;

2. Estar sujeito à existência e proteção da lei;

3. Estar sujeito ao direito de propriedade privada;

4. Haver evidência tangível de existência do ativo intangível;

5. Criado em um momento identificável ou resultado de evento reconhecido;

6. Estar sujeito a ser cancelado ou destruído em momento ou evento reconhecido.
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Portanto, devido o crescimento da importância dos ativos intangíveis no desempenho das

empresas, é adequado prover mais qualidade para a melhoria da gestão interna e

responsabilidade externa das empresas (OSNI et aI, 2010).



3 CAPITAL INTELECTUAL

o Capital Intelectual, com o acirramento do mercado competitivo, tem se tomado o

recurso principal para que a organização apresente vantagens competitivas e se destaque no

ambiente.

Como conceito de Capital Intelectual, iniciaremos com o seguinte:

Capital Intelectual é a soma do conhecimento de todos em uma empresa, o que lhe
proporciona vantagem competitiva. Ao contrário dos ativos, com os quais os
empresários e contabilistas estão familiarizados - propriedade, fábricas,
equipamentos, dinheiro, constitui a matéria intelectual: conhecimento, informação,
propriedade intelectual, experiência, que pode ser utilizada para gerar riqueza.
(STEWART, 1998)

Já para Edvinsson e Malone (1998), "é um capital não financeiro que representa a

lacuna oculta entre o valor de mercado e o valor contábil. Sendo, portanto, a soma do capital

humano e do capital estrutural".

Complementando:

capital intelectual pode ser considerado como um conjunto de conhecimentos,
informações e know how, que agrega valor aos produtos e/ou serviços, mediante a,
aplicação da inteligência. E considerada uma vantagem sustentável de
competitividade pela contemplação de importantes investimentos em capital
humano. (STRAIOTO, 2000)

De acordo com Brooking (1996) apud Antunes et aI (2002), o capital intelectual pode

ser dividido em quatro categorias:

Ativos de mercado: potencial da empresa que está relacionado ao mercado, como:

marca, clientes, lealdade da clientela, franquias, canais de distribuição, etc.

Ativos humanos: benefícios que o indivíduo inserido na organização pode

proporcionar para a mesma, como conhecimento, habilidade, criatividade, etc.
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Ativos de propriedade intelectual: ativos que necessitam de proteção legal como:

know-how, segredos, copyrights, designs, etc.

Ativos de infraestrutura: envolvem as tecnologias, as metodologias e os processos

empregados, tais como cultura, sistema de informação, banco de dados de cliente, etc.

Voltando a Stewart (1998), o capital intelectual se subdivide conforme figura 4:

CAPITAL
INTELECTUAL

.. .. .. .. .. . ,. , . .. . . ...... . . . o ••••••••• 0.0 .......... ....

..

C···············LCAPITAL APITA· CAPITAL DO
HU rvlAN O ESTRUTURAL CLIENTE

• 0.0 •• _ ..

Figura 4: Estrutura do Capital Intelectual
Fonte: Stewart (1998)

3.1 CAPITAL HUMANO

De acordo com Cardoso et aI (2010), o capital humano é um dos principais ativos

geradores de riqueza na organização. O crescimento da organização depende do valor de cada

indivíduo, que pode ser aumentado ou diminuído de acordo com políticas e práticas de gestão.

Stewart (1998) indica que o capital humano é "o local onde tudo começa: a fonte de

inovação" .

o capital humano engloba tudo relacionado com as pessoas: conhecimento,

capacidade de inovação, habilidades, cultura, valores e filosofia da organização. As pessoas

geram riqueza para a organização através de suas habilidades, conhecimento e competência.
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3.2 CAPITAL ESTRUTURAL

o capital estrutural engloba todos os ativos intangíveis relacionadas com a estrutura e

os processos de funcionamento interno e externo da organização que fazem o suporte para o

capital humano. Todos os sistemas que são intrínsecos e imobilizados na empresa fazem parte

do capital estrutural (CARDOSO et aI, 2010).

Complementando:

o capital estrutural pode ser formado por tecnologias, invenções, dados,
publicações, processos que podem ser patenteados e ter seus direitos autorais
registrados e também pela estratégia e cultura, pela estrutura e pelos sistemas, pelas
rotinas e procedimentos organizacionais que são mais valiosos que os elementos
codificados. (ANTUNES, 2000 apud CARDOSO et aI, 2010)

Faz parte do capital estrutural também os sistemas de informação, banco de dados,

procedimentos, patentes, segredos industriais. Ou seja, este capital é composto por recursos

que dão suporte aos colaboradores para as tarefas do trabalho.

3.3 CAPITAL DO CLIENTE

O capital de cliente pode ser entendido como toda estrutura externa de relacionamento

com os clientes e fornecedores da organização.

Este capital é composto por: preço, marca, embalagem, estratégias competitivas,

distribuição, serviços, assistência técnica, comunicação (CARDOSO et aI. 2010).

3.3 OUTRA VISÃO DO CAPITAL INTELECTUAL

Segundo Edvinsson e Malone (1998, apud ANTUNES e MARTINS, 2002) o ideal é

fazer uma comparação metafórica entre a organização e uma árvore, onde a parte visível,

tronco, folhas e galhos são os itens explicitados nos demonstrativos contábeis e a parte oculta,

as raízes, seria o capital intelectual, como demonstrado na Figura 5:
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Figura 5 - Arvore Ilustrativa do Capital Intelectual
Fonte: Edvinsson e Malone (1998 apud ANTUNES e MARTINS. 2002).

Os autores ainda subdividem o capital intelectual (parte oculta) em duas categorias:

capital humano e capital estrutural.

O capital humano é a composição do conhecimento, expertise, habilidades, poder de

inovação dos colaboradores somados con1 a cultura e filosofia da empresa.

Já o capital estrutural é formado pelos equipamentos de informática, softwares, banco

de dados, patentes, marcas registradas e tudo mais que apóia a produtividade dos

colaboradores.

Ainda segundo Edvinsson e Malone (1998, apud Antunes e Martins 2002):

1. O capital intelectual constitui informação suplementar e não subordinada às

informações financeiras;

2. O capital intelectual é um capital não financeiro e representa a lacuna oculta entre

o valor de mercado e o valor contábil

3. O capital intelectual é um passivo e não um ativo.



4 ESTUDO DE CASO: EMBRAER

Segundo o site da Embraer (2013), a empresa hoje é uma das maiores empresas

aeroespaciais do mundo, presente em 6 países, conforme figura 6, sempre tendo como

princípios a busca permanente e determinada da satisfação de seus clientes.
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Figura 6: Embraer no Mundo

Fonte: Site da Embraer

A gestão do conhecimento e consequentemente dos ativos intangíveis sempre foi uma

ação exercida pela Embraer de forma que se tomasse primordial para o seu sucesso.
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Primeiramente, podemos traçar como base fundamental desta cultura de valorização

do conhecimento pela criação da Embraer e suas raízes.

Criada por engenheiros formados pelo ITA (Instituto Tecnológico Aeronáutico), a

empresa figura em quinto lugar no ranking brasileiro de empresas mais inovadoras.

O ranking, elaborado pela revista americana Fast Company (2012), cita como peça

central do posicionamento da Embraer o programa P3E (Programa de Excelência Empresarial

Embraer), que é sustentado por quatro pilares:

• Desenvolvimento da cultura organizacional da Embraer;

• Desenvolvimento das pessoas;

• Formação contínua de líderes e de suas habilidades de gestão;

• Busca da excelência e eficiência em todos os processos da Empresa.

Todos os colaboradores da Embraer estão divididos em células, onde passam por um

processo de certificação que tem como ponto de partida a qualificação básica, subindo do

bronze, prata e ouro, de acordo com a evolução da célula. Desta forma a empresa garante um

ciclo de desenvolvimento e conhecimento contínuo, além de utilizar o recurso das

recompensas (ouro, prata e bronze) para garantir que os objetivos sejam atingidos e motivar

os colaboradores a criar novos objetivos (PORTAL HSM, 2012).

Segundo dados da empresa, 34% dos funcionários possuem um curso universitário,

conforme Figura 7:

~
""'"
~ 1)::.
v

.... .-.- .

~ U:'(;"!::r~lt.~.ü:~i:

~ :;;'( ...~-";';"~":'':' .,) ...! . "''' .....,t ~ -.". ••:; ••••~•••:~..t~,

! ($.i t~\~e~~:~~~Jo O~;

t D:(su~r:.r;3.({c;
! R@~'" , ,i ~~:i1t.:~~H~OM(;--:1:~,

Figura 7: Colaboradores da Embraer

Fonte: Site da Embraer
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A Embraer ainda conta com o Programa de Especialização em Engenharia (PEE), um

curso criado pela empresa para formar sua própria mão-de-obra.

O desenvolvimento de aviões requer uma especialização que atualmente é escassa no

Brasil. Todos os anos são formados pelo ITA e UFSCar cerca de 165 engenheiros

aeronáuticos, o que não é suficiente para suprir a demanda de 400 engenheiros requisitados

pela Embraer por ano, segundo pesquisa do próprio ITA.

A oferta de engenheiros, portanto, não segue o crescimento da Embraer, que passou da

fabricação de quatro unidades anuais em 1996 para 169 em 2007.

Com a criação do programa, a oferta de engenheiros cresceu para atualmente quatro

mil inscritos a cada concurso, que ofertam de 100 a 150 vagas por ano.

O candidato pode ser graduado em qualquer engenharia ligada as ciências exatas e os

capacita para o setor aeronáutico.

Com isso, a Embraer desenvolve sua própria mão-de-obra, com todos os

conhecimentos necessários para as atividades.

Segundo Eunice Rios, diretora de Recursos Humanos da empresa, nos últimos cinco

anos a Embraer investiu cerca de R$ 300 milhões em programas de desenvolvimento e

treinamento, e ela ainda reforça: "O Conhecimento é fundamental no nosso negócio".

A Embraer ainda conta com um núcleo de desenvolvimento de pessoas, situado perto

de sua principal fábrica, em São José dos Campos (SP). O núcleo conta com dois prédios e

um auditório, focado no treinamento e desenvolvimento de pessoal.

Todos os funcionários passam pelo núcleo para serem treinados anualmente, além de

contarem com subsídios para a realização de pós-graduação e MBA's.

Ao longo dos últimos 12 anos, a FAPESP (2013) desembolsou cerca de R$ 16,4

milhões no apoio de 8 projetos da Embraer, o que ajudou no desenvolvimento tecnológico e

aumentou o diferencial competitivo da empresa.

A empresa ainda conta com parcerias com profissionais de diversas universidades de

renome no Brasil, trais como: ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica), USP

(Universidade de São Paulo), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), Unicamp

(Universidade Estadual de Campinas), entre outras.

Fica evidente que o conhecimento e a gestão do conhecimento são extremamente

importantes na empresa.
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Paralelo a isto, têm-se também a propriedade intelectual, tema que a empresa tem uma

área dedicada a proteção, pleitos e extensão de patentes.

Segundo dados do Valor Econômico (2013), em 40 anos de existência, havia apenas

10 patentes registradas, porém com o advento da tecnologia da infonnação e o novo foco das

organizações quanto a gestão dos ativos intangíveis, a partir de 2006 a empresa já contabiliza

70 patentes registradas e 170 pedidos de extensão para outros países.

A cultura de proteção da propriedade intelectual e do patrimônio intangível da

empresa reforça o processo criativo e estimula os colaboradores ao conhecimento,

desenvolvimento de novas tecnologias e treinamento para lidar com as inovações.

Tida como referência nas práticas de gestão do conhecimento, a Embraer em 2011

realizou a 100° Comunidade de Prática, consolidando o conceito e a importância de praticas

da gestao do conhecimento nas áreas da empresa. Ainda em 2011, a empresa ingressou na

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) e aderiu ao Programa de Propriedade

Intelectual da Confederação Nacional das Indústrias. - o maior empreendimento de

disseminação e capacitação para o uso estratégico da propriedade intelectual na América

Latina.

A empresa considera como seus principais ativos intangíveis a marca Embraer, o seu

pessoal e sua propriedade intelectual em conjunto com as inovações, confonne figura 8:

ATIVOS INTANGfVEIS

Ativos Componentes Forma deAvaliação

Marca Embraer
Terceira maior fabricante de jatos comerciais no mundo
Quinto maior exportador brasileiro: 42 anos de operações

Total de vendas
Base global de clientes
Carteira formada por importantes parceiros de renome mundial
Grau de investimento pelas agências de crédito Moody's e Standard & Poor's

Conhecimentos e habilidades relacionadas às
competências estratégicas

Desempenho da Empresa

Sistema de Gestão de Desempenho e Processos (P3E)

Prêmios e reconhecimentos na área de Gestão de Pessoas

Pessoas
Elevados índices de produtividade, motivação e
comprometimento

Propriedade Intelectual
Processo de gestão do conhecimento
Proteção legal da propriedade intelectual das inovações

Número ou valor das patentes

Figura 8: Ativos Intangíveis da Embraer

Fonte: Site da Embraer - Adaptada pelo autor

Portanto, a Embraer pode ser tida como um exemplo de empresa atualizada com os

conceitos e práticas de gestão de ativos intangíveis seja ele de qual natureza for, e esta gestão

alavanca a empresa e aumenta sua capacidade de diferenciação e criação de vantagem

competitiva.
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Diante de todos os fatos apresentados pela pesquisa sobre a Embraer, podemos

resumir pela análise do balanço patrimonial dos anos de 2009, 2010 e 2011, conforme figura

9:

Encerramento Do Periodo 30/1212011 3Q/12/2010 30/12/2.009

Ativo circLlla.tite
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Total d·eativos

Figura 9: Ativos do Balanço Patrimonial da En1braer

Fonte: Site Yahoo! Finanças

Conforme dados apresentados anteriormente, é comprovado que a Embraer investe

fortemente no capital intelectual, devido a sua atividade e sua especialização requerida para o

desenvolvimento de suas atividades.



5 CONCLUSÕES

Diante de todas as mudanças ocorridas no mundo pertinentes a globalização,

sobretudo tecnológicas e econômicas, o conhecimento passou a ter mais importância e forte

influência em todos os tipos de organizações.

As empresas se viram diante de um ativo que antes não era tido como diferencial

competitivo, o conhecimento. Para que se crie vantagem competitiva diante do mercado cada

vez mais acirrado, as empresas necessitam de uma gestão específica para o conhecimento, que

seja capaz de identificar, mensurar e administrar este capital intelectual.

A Embraer, notadamente, possui um setor dedicado a este capital. A empresa investe

em treinamentos, desenvolvimentos e centros de pesquisa para que sua mão-de-obra se

especialize cada vez mais e seja capaz de gerar atividades eficientes e consequentemente

retomo para seus acionistas.

No presente trabalho foram identificados com sucesso alguns ativos intangíveis da

Embraer, sobretudo aqueles que têm relação direta con1 a mão-de-obra, portanto, diretamente

ligados ao resultado da empresa. A melhoria da qualidade dos produtos, a capacidade de

inovação e de desenvolvin1ento de novas tecnologias são resultados da política de gestão e

desenvolvimento do conhecimento na empresa.

O trabalho teve seus objetivos gerais e específicos atingidos, identificando e

analisando os ativos intangíveis da Embraer e relacionando-os com o resultado da empresa.

A problemática de pesquisa proposta foi respondida ao longo do estudo de caso, visto

que os ativos intangíveis exercem grande influência no resultado da empresa à medida que

agregam valor ao produto, desenvolvem a empresa e a posiciona entre as líderes de mercado e

consolida-a como uma das mais inovadoras do Brasil.



6 DIFICULDADES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Inicialmente o estudo de caso seria sobre a empresa norte-americana Apple Inc. Por

ser considerada a empresa mais inovadora do mundo, seria de mais-valia um estudo sobre a

gestão de seus ativos intangíveis.

Porém, devido à dificuldade em encontrar dados que justificassem a pesquisa, o objeto

de estudo foi trocado pela empresa brasileira Embraer.

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se uma análise qualitativa de todos

os dados financeiros da empresa, uma análise quantitativa de variáveis e a posterior aplicação

de um modelo de mensuração de ativos intangíveis.
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