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RESUMO 

 

O CI é um tema que tem despertado grande interesse na comunidade acadêmica e no ambiente 

empresarial, uma vez que a diferenciação das empresas em um mercado tão competitivo tem 

sido, cada vez mais, baseada na gestão dos ativos do conhecimento e outros elementos 

intangíveis formadores do CI. Por sua vez, as pressões competitivas forçam as empresas a 

buscarem alavancas que proporcionam maior e mais rápido crescimento, que pode ser feito a 

partir das fusões, aquisições, alianças estratégicas entre outras formas de associação 

empresarial. Se efetuar um processo de recombinação com outra empresa, seja comprando, 

fundindo ou mesmo aliando já é bastante complexo, gerenciar o CI envolvido nesse processo 

se configura um desafio ainda maior e mais significativo. Esse conjunto de fatores ampliam a 

relevância do tema; e pressionam as empresas a buscarem novas práticas para avaliar e 

gerenciar seu CI, principalmente nos processos de F&A, nos quais grande parte dos ativos 

intangíveis pode se perder. Apesar de existir um número considerável de trabalhos sobre o CI, 

os mesmos estão focados em criar modelos de mensuração e na sua gestão, avaliação e até o 

controle, mas são muito poucos os que abordam a gestão do CI em F&A. A síntese dos 

estudos indica que, embora as F&A sejam um fenômeno cada vez mais expressivo em termos 

de valores e volume, grande parte desses processos não é bem-sucedido sob o prisma da 

geração de valor para as organizações, sendo esta uma significativa preocupação da academia 

e do mercado. Assim, a pesquisa ora descrita ajudou a contribuir para o conhecimento, 

ampliando as discussões sobre o tema, demonstrando a contribuição da gestão e avaliação do 

CI em F&A para a proposição de teorias e modelos de gestão que impactem diretamente na 

competitividade das mesmas; e até onde se sabe, não se verificou nenhum que tratou da 

avaliação e da gestão do CI, em simultâneo, nesses processos, ressaltando não somente a 

contribuição da pesquisa ora descrita, mas também a originalidade da mesma, especialmente 

se tomarmos em conta empresas do setor financeiro. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa 

descrita nesta dissertação foi analisar quais os efeitos da fusão ocorrida entre os bancos 

Unibanco e Itaú sobre as práticas de gestão e avaliação do CI adotadas no banco Itaú-

Unibanco S/A. Para atingir esse objetivo, foi realizado um estudo de caso descritivo com 

abordagens qualitativa, quantitativa, complementado por análise documental, além de 

observação participante. A pesquisa proporcionou a possibilidade de vincular a teoria com a 

prática, comprovando, por meio dos resultados obtidos, quais ações trazem resultados 

positivos e quais representam oportunidade que precisam ser reforçadas, trabalhadas e/ou 
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aperfeiçoadas. Em síntese, pode-se concluir que os efeitos da fusão entre os bancos Itaú e 

Unibanco foram positivos, uma vez que foram percebidas melhorias em todos os indicadores 

analisados pelos colaboradores envolvidos nesse processo. O propósito da fusão também foi 

atendido, uma vez que a escolha da estratégia com objetivo de obter sinergias operacionais foi 

alcançada, além de serem percebidas sinergias financeiras, constadas por melhorias nos 

resultados financeiros e econômicos, principalmente nos índices de lucratividade e 

rentabilidade. Pelo prisma da geração de valor foi constatando que a fusão não só foi bem-

sucedida (ao considerar indicadores como VM-VC, VM/VC e Q de Tobin), sendo ainda bem 

vista pelo mercado, trazendo perspectivas de valorização das ações no longo prazo. O 

conjunto dos resultados demonstrou que a fusão atingiu também o seu objetivo de 

crescimento sustentável, havendo melhorias nas práticas de avaliação e gestão do CI após a 

fusão e evolução dos resultados após a fusão.  Foi percebido que, apesar da empresa ter 

evoluído na gestão dos elementos do CI, a mesma internamente não tem programas 

diretamente relacionados gestão do CI, mas uma série de programas de treinamento, 

recrutamento, qualificação e desenvolvimento que visam capacitar todos os colaboradores, 

gerando incrementos no capital humano. Constatou-se que também há grandes investimentos 

em tecnologia da informação, sistemas e processos com objetivo de facilitar e tornar mais 

acessível o acesso de seus clientes ao sistema, além de reduzir custos operacionais 

aumentando assim sua eficiência operacional, gerando capital estrutural. Igualmente, a 

geração direta e indireta de capital humano e a melhoria no capital estrutural foram e têm sido 

determinantes na geração de capital relacional. Tais aspectos, somados ao CI já acumulado no 

banco Itaú-Unibanco S/A derivado da expertise advinda dos bancos Unibanco e do Itaú em 

suas F&A anteriores foi um fator determinando para o sucesso da operação relatado na 

pesquisa ora descrita. Em conjunto, os resultados confirmam os achados da literatura 

internacional de que relacionamentos criam conhecimentos e estes se materializam no CI. As 

relações são estabelecidas de dentro para fora da empresa, gerando valor. Isso significa que a 

parcela do CI das pessoas, o capital humano, cria o capital estrutural (CI dentro da 

organização) e este capital estrutural cria o capital relacional (CI com o ambiente). Neste 

caso, em linha com a literatura analisada, essa relação circular foi responsável pelo processo 

básico de criação e expansão de conhecimento e geração valor, como forma de materialização 

do CI. 

 

Palavras Chave: Capital Intelectual, Fusões e Aquisições, Estratégia Corporativa, Geração de 

Valor, Avaliação e Gestão do Capital Intelectual.  



8 

 

ABSTRACT 
 
IC is an issue that has raised great interest in both the academic and business communities, 

since the differentiation of companies in such a competitive market has been increasingly 

based on management of knowledge assets and other intangible elements that generate IC. In 

turn, a highly competitive market  forces companies to seek levers that provide greater and 

faster growth, which can be done with mergers, acquisitions, strategic alliances, and other 

forms of business association. If a recombination process with another company, whether is 

buying, merging, or even allying with is already complex, managing the IC involved in this 

process poses an even greater and more significant challenge. This set of factors increases the 

relevance of the theme, and pressure companies to seek new practices to evaluate and manage 

their IC, especially in F & A processes in which much of the intangible assets can get lost. 

Although there is a considerable amount of work on IC, they are focused on creating models 

of measurement and their management, evaluation and control, but very few address the IC 

management in F & A. A synthesis of studies indicate that, although F & A are an 

increasingly significant phenomenon in terms of value and volume, many of these processes 

is not successful from the perspective of creating value for organizations, which is a 

significant concern of both academia and market. Thus, the research described herein has 

helped contribute to the knowledge, expanding discussions on the subject, demonstrating the 

contribution of management and evaluation of IC in F & A for proposing theories and 

management models that have a direct impact on a company competitiveness; and as far as is 

known, no other work dealt with the evaluation and IC management, simultaneously, these 

processes, highlighting not only the research of contribution now described, but also the 

originality of it, especially if we take into account companies in the financial sector. In this 

sense, the research objective described in this thesis was to analyze what effects the merger 

occurred between Unibanco and Itaú had on IC management and assessment practices at Itaú 

Unibanco S/A Bank. To achieve this goal, we performed a descriptive case study with 

qualitative and quantitative approaches, complemented by document analysis, and participant 

observation. The research provided the opportunity to link theory with practice, proving, 

through the results, what actions bring positive results and which represent opportunities that 

need to be reinforced, worked and / or improved on. In summary, it can be concluded that the 

effects of the merger between Itaú and Unibanco were positive, since improvements were 

noted in all indicators analyzed by the employees involved in this process. The purpose of the 

merger was also met, as the choice of strategy in order to obtain operational synergies was 
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achieved, additionally financial synergies were observed, as indicated by improvements in 

financial and economic results, especially in profitability and profitability ratios. Through the 

prism of value creation it was found that the merger was not only successful (when 

considering indicators such as VM-VC, VM / VC and Tobin's Q), but also well regarded by 

the market, bringing prospects for appreciation of the shares in the long term. The overall 

results showed that the merger also reached its goal of sustainable growth, with improvements 

in IC evaluation and management practices after the merger and evolution of the results after 

the merger. It was noticed that although the company has evolved in the management of IC 

elements, it does not have internal programs directly related to IC management, but a series of 

training programs, recruitment, qualification and development aimed at empowering all 

employees, generating increments in human capital. Moreover, it was found that there has 

been large investments in information technology, systems and processes in order to make 

their client’s access to the system easier and more affordable, while reducing operating costs 

thereby increasing operational efficiency, generating structural capital. Also, the direct and 

indirect generation of human capital and the improvement in the structural capital were and 

have been instrumental in generating relational capital. These features, added to the already 

existing IC in the Itaú-Unibanco S / A Bank derived from the expertise arising from Unibanco 

and Itaú in its previous F & A, was a determining factor for the success of the operation in the 

research reported here. Together, the results confirm the findings of international literature 

that relationships create knowledge and these materialize in the IC. Relations are established 

from within the company, creating value. This means that the share of people’s IC, the human 

capital, creates the structural capital (IC within the organization) and this structural capital 

creates the relational capital (IC with the environment). In this case, in line with the literature 

review, this circular relationship was responsible for the basic process of creation and 

expansion of knowledge and value generation as a way of materialization of the IC. 

 

Keywords : Intellectual Capital , Mergers and Acquisitions , Corporate Strategy , Value 

Creation , Evaluation and Intellectual Capital Management . 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A literatura contemporânea tem apresentado uma grande gama de estudos que tratam do 

capital intelectual (CI), (Casas Novas, 2009; Jordão, Novas, Souza & Neves, 2013; Khalique, 

Bontis & Shaari, 2015; Ferenhof, Durst, Bialechi & Selig, 2015), sendo este considerado um 

tema de grande importância nas comunidades acadêmicas e empresariais (Casas Novas, 

2009). Isso ocorre em função da usual capacidade que os ativos do conhecimento têm de 

multiplicar o valor das corporações (Joia, 2001), como também pelo reconhecimento do CI 

como o principal impulsionador do desempenho de uma empresa (Edvinsson & Malone, 

1997; Lev, 1998; Luthy, 1998; Mouritsen, Larsen & Bukh, 2001; Casas Novas, 2009; Jordão 

& Colauto, 2012; Jordão et al., 2013; Grimaldi, Cricelli & Rogo, 2013). 

 

Usualmente, a literatura tem associado o conhecimento ao CI. Stewart (1998), por exemplo, 

define CI como sendo o conjunto de conhecimentos e informações, encontrados nas 

organizações, que agregam valor aos produtos e/ou serviços, mediante a aplicação da 

inteligência ao empreendimento, proporcionando-lhe vantagem competitiva. Considerando 

assim, não se trata, portanto, da aplicação do capital monetário aos negócios o que gerará essa 

vantagem. O CI, que é composto por material intelectual – conhecimento, informação, 

propriedade intelectual, experiência – pode e deve ser usado para criação de riqueza. Trata-se 

da inteligência coletiva no contexto da organização. É algo difícil de identificar e ainda mais 

difícil de desenvolver de modo eficiente. Stewart (1998) explica que o CI se subdivide em 

capital estrutural, humano e dos clientes. Novas (2009) ainda ressalta que a visão mais atual 

do tema entende que o capital dos clientes estaria contido no capital relacional.  

 

O CI pode ser considerado como um conjunto de ativos intangíveis que permitem o 

funcionamento da empresa. Ele aponta a tecnologia como fator preponderante na mudança do 

pensamento gerencial para a era do conhecimento (Brooking, 1996). Complementando, 

Viedma Marti (1998) define o CI como o conhecimento e outros intangíveis que produzem ou 

criam valor no presente e que irão produzir ou criar valor no futuro. A diferença crescente 

entre valor de mercado das empresas e o valor contábil das mesmas tem levado acadêmicos e 

profissionais a considerar o conceito de CI como um determinante do processo de criação de 

valor para acionistas, gestores e sociedade como um todo. 
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Com o acirramento da concorrência global, as empresas vêm sendo obrigadas a buscar 

alternativas para se manterem e sustentarem seu crescimento – o que muitas vezes acontece 

por processos de fusões e aquisições (F&A). Nesses processos, na fase de integração dos 

ativos das empresas envolvidas, muito se perde ou se ganha dependendo de como é conduzido 

o processo. A avaliação dos resultados das ações pela empresa consegue direcionar esforços 

de forma a gerenciar todo o processo, buscando extrair o que há de mais promissor, além de 

potencializar recursos no intuito de atingir os objetivos propostos para a transação. 

 

Não obstante, o desafio de compreender as peculiaridades da gestão do CI em F&A é uma 

realidade que precisa ser mais bem investigado, em virtude da relevância estratégica desses 

processos para as empresas, merecendo destaque na economia, nas sociedades e nas 

estatísticas dos governos. 

 

Como estratégia empresarial orientada ao desenvolvimento, as organizações se associam sob 

a forma de fusão ou aquisição (Kloeckner, 1993; Child, Faulkner & Pitkethly, 2001; 

Vermeulen & Barkema, 2001; Freire, 2013; Freire, Spanhol & Selig, 2014; Gouveia, 2013). 

Além disso, outras combinações de negócios com o objetivo de adentrar novos mercados, 

adquirir novos conhecimentos e/ou maximizar seu valor de mercado através da absorção de 

ativos tangíveis e intangíveis. 

 

1.1 Tema e Problema 

 

Um dos maiores impulsionadores das operações de F&A é a necessidade de crescimento e, 

principalmente, de geração de valor, visando manter domínio e amplitude de atuação naquele 

dado mercado (Camargos, 2008). Com a decisão de fundir ou adquirir outra organização, a 

empresa inicia o processo de busca por melhores práticas, processos, tecnologias ou mesmo 

matéria prima. O objetivo pode ser a aquisição de uma base de clientes, ou acesso a um novo 

nicho de mercado; sendo a avaliação e gestão do CI um processo primordial nesse contexto, 

cujo propósito central se materializa com sucesso quando a empresa adquirente consegue 

conduzir o processo de forma a aproveitar todos os elementos do CI e a integrar esses ativos 

intangíveis, aumentando o valor da organização. 
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No setor bancário, foco da pesquisa, o cenário não é diferente, pois esse setor sofre 

frequentemente grande pressão de seus concorrentes e faz com que os bancos busquem 

formas de se reestruturar para se defender e não serem adquiridos, ou mesmo para adentrar 

em outros segmentos sobre os quais ainda não detém conhecimento, utilizando, para isso, 

estratégias de F&A. 

 

É relevante lembrar que, cada vez mais, as empresas têm nos elementos do CI o seu maior 

componente patrimonial (Perez & Famá, 2006; Jordão et al., 2013; Lerro & Schiuma, 2013; 

Khalique et al, 2015), responsáveis pelo surgimento de grande parte do valor de mercado da 

empresa. Nesse contexto, o valor das empresas na economia industrial era atribuído a seus 

ativos tangíveis, porém esse cenário se altera para os ativos baseados no conhecimento.  

Um estudo do Brookings Institute, de 1982, mostrou que o valor contábil dos ativos tangíveis 
representava 62% do valor de mercado das organizações industriais. Dez anos mais tarde, o 
índice caiu para 38%. E estudos recentes estimam que, em fins do século XX, o valor contábil 
dos ativos tangíveis correspondia a apenas 10 a 15% do valor de mercado das empresas. Sem 
dúvida, as oportunidades para a criação de valor estão migrando da gestão de ativos tangíveis 
para a gestão de estratégias baseadas no conhecimento, que exploram os ativos intangíveis da 
organização: relacionamentos com os clientes, produtos e serviços inovadores, tecnologia da 
informação e banco de dados, além de capacidades, habilidades e motivação dos empregados. 
(Kaplan & Norton, 2001, p.12) 

 

Os ativos intangíveis ganharam mais atenção com trabalhos pioneiros após a década de 1990, 

quando datam relatos desde o século 15 (Martins, 1972; Stewart,1998). Atualmente, tem 

despertado o interesse acadêmico e empresarial pela capacidade de diferenciação e geração de 

valor nas empresas (Edvinsson & Malone, 1998; Stewart, 1998; Joia, 2001; Alvarenga Neto, 

2005; Perez & Famá, 2006; Jordão, 2011; Jordão et al, 2013; Khalique et al, 2015). A 

avaliação de mercado de uma empresa, com base no valor contábil das mesmas, indica que os 

ativos físicos de uma empresa contribuem muito menos para o valor de seu produto final dos 

que os ativos intangíveis (Stewart, 1998; Edvinsson & Malone, 1998). 

 

O CI vem se desenvolvendo consideravelmente nos últimos anos, não restando dúvidas sobre 

sua importância para as empresas dado o seu papel de potencializar a geração de riqueza para 

as empresas e para a economia como um todo. A contabilidade tradicional, e mesmo os 

sistemas de gestão mais atuais, se mostram cada vez menos efetivos em refletir o real valor 

das empresas.   
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Questões como essas demonstram grande relevância no mercado brasileiro nos últimos anos 

devido às radicais mudanças no contexto nacional e mundial, no qual temos um número cada 

vez maior de investidores negociando nos mercados. Do outro lado, temos cada vez mais as 

empresas se valorizando não pelo patrimônio material, mas sim pelo imaterial.   

 

Alguns exemplos residem em grandes empresas no contexto mundial que têm pouco 

patrimônio material, mas têm valores de mercado superiores às grandes indústrias, como o 

caso da Amazon, Google, Microsoft (Sveiby, 2007; Edvinsson & Malone, 1998; Marr, 2008).  

 

Dessa maneira, visando contribuir para reduzir essa lacuna em que as F&A vêm crescendo e 

em grande parte desses processos é observado fracasso em geração de valor em sua grande 

maioria; considerou-se a realização de um estudo que viesse clarear e ampliar o conhecimento 

sobre o CI em sua avaliação e gestão em F&A, buscando elucidar as dificuldades inerentes ao 

processo reconhecimento e gestão do CI em uma empresa do ramo financeiro pós-fusão, e, 

também, considerando o aproveitamento, a criação e a troca de conhecimentos entre as 

empresas envolvidas.  

 

A empresa escolhida para a realização desta pesquisa é o Itaú-Unibanco S/A, empresa que 

passou recentemente por um processo de fusão entre o banco Itaú S/A e o banco Unibanco, 

originando o conglomerado financeiro, como é conhecido hoje pelo mercado. Esse 

conglomerado, após a fusão, se tornou uma empresa no cenário nacional com mais de 600 

bilhões em ativos, mais de 100 mil colaboradores; e, no ano de 2015, configura-se como o 

maior branco privado do pais e maior banco privado do hemisfério sul.  

 

Tal empresa foi escolhida por sua representatividade no mercado financeiro brasileiro e por se 

destacar na criação de novos serviços em seu segmento. A mesma busca diferenciar-se no 

mercado através de uma eficaz gestão e avaliação dos elementos que formam o CI, 

considerando os vários tipos de conhecimentos que vêm sendo criados, mesclados, 

transformados após esse processo. 

 

Mesmo considerando a relevância do tema, ainda repousa na academia e no mercado uma 

preocupação provocada pelas dificuldades práticas que as empresas podem enfrentar 

decorrente do dimensionamento e da gestão do CI no contexto das F&A. Nesse ponto, a 

pesquisa se justifica pela contribuição ao tema auxiliando na redução da lacuna existente 
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acerca da alta incidência de fracasso em F&A em termos de geração de valor. Igualmente, 

faz-se relevante compreender os efeitos das experiências de fusões e de aquisições ocorridas 

no Itaú-Unibanco S/A sobre as práticas de gestão e avaliação do CI desse banco, sendo essa 

uma significativa preocupação dos pesquisadores e gestores.  

 

Diante da relevância do tema emerge a seguinte questão de pesquisa: Quais os efeitos da 

fusão empresarial sobre as práticas de gestão e avaliação do CI no contexto do banco 

Itaú-Unibanco S/A? 

 

Como objetivos para a pesquisa propõe-se: 

 

1.2 Objetivo Geral  

 

Analisar os efeitos da fusão ocorrida entre os bancos Unibanco e Itaú sobre as práticas de 

gestão e avaliação do CI adotadas nessa empresa. 

 

1.3 Objetivos Específicos  

 

 Descrever e discutir as práticas de avaliação e gestão do CI existentes nos bancos 

Unibanco e Itaú, em comparação às que existem no Itaú-Unibanco S/A; 

 Analisar as implicações da fusão entre Itaú e Unibanco sobre as práticas de avaliação e 

gestão do CI adotadas nessa organização, sob a ótica dos colaboradores participantes 

desse processo.  

 Verificar a relação entre as práticas de gestão do CI e o resultado financeiro da 

organização; 

 Investigar a relação entre a gestão do CI antes e depois da fusão entre Itaú e Unibanco e a 

geração de valor nessa organização.  

 

1.4 Justificativas e Relevância do estudo 

 

A dinâmica de mercado demanda a necessidade de as empresas gerenciarem seus ativos 

tangíveis e intangíveis: Autores como Edvinsson & Malone (1997); Stewart (1997); Bontis 
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(1998); Ross & Dragonetti (1999); Antunes (2000); Wernke, Lembeck & Bornia (2003); 

Young & O´Byrne (2003); Perez & Famá (2004); Alvarenga Neto (2005); Bueno (2008); 

Jordão et al (2013) atribuem ênfase em mensurar, avaliar, monitorar e gerir o CI, sendo que o 

mesmo advém da inter-relação entre ativos tangíveis e intangíveis. 

 

Por ser um tema relativamente novo (Stewart, 1998) e ainda parece haver falta de consenso na 

definição correta do CI (Edvinsson e Malone, 1998). Novas (2009, p11) esclarece que: 

Pela sua própria natureza, o CI é heterogêneo: pode conter elementos fixos, como é o 
caso de uma patente, ou flexíveis, como as capacidades humanas; pode ser tanto o 
input como o output do processo de criação de valor. É específico, no sentido em que 
para a sua formação concorre um conjunto de elementos próprios da organização 
(conhecimento incorporado nas suas estruturas físicas, conhecimento não incorporado, 
relações entre equipas de trabalho, ou mesmo a cultura organizacional), mas 
suficientemente amplo para agregar todo um conjunto de relações com entidades 
externas, como os clientes ou a comunidade acadêmica. 

 

Na visão de Martins (2002), a relevância de uma pesquisa advém de suas contribuições 

acadêmicas e sociais. No primeiro aspecto, a pesquisa descrita neste projeto se justifica por 

ajudar a compreender como é feita a avaliação e gestão do CI após uma fusão, considerando a 

grande quantidade de CI já existente e criada após o processo de fusão entre as empresas. 

Além disso, essa pesquisa colabora também para ampliar o entendimento do tema, 

especialmente em F&A de empresas do setor financeiro, questão ainda incipiente na literatura 

nacional e internacional.  

 

Outra questão acadêmica de grande relevância é o fato de terem sido encontradas poucas 

pesquisas no cenário nacional que considerem a gestão do CI relacionado à F&A (e.g. 

Gouveia, 2013; Freire, 2014) colaborando, assim, para o aumento do corpo teórico do tema. 

Gouveia (2013) elabora um modelo prospecção de base de cliente para servir de ferramenta 

em processos de fusões e aquisições, porem o seu trabalho enfatiza um dos elementos do CI 

em fusões e aquisições, e apesar de seu trabalho ajudar na organização e prospecção de um 

dos elementos, o mesmo não tem como objetivo a gestão, avaliação ou mensuração do CI. 

 

Ressalta-se a originalidade da pesquisa, sobretudo pelo fato de não se encontrar estudos que 

foquem explicitamente em gestão e avaliação do CI em operações de F&A e nem nas 

repercussões do CI no desempenho financeiro e na geração de valor em tais operações depois 

da união. Isso porque, uma análise da literatura com base nos principais portais de pesquisa 
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como Ebsco, B-One, Proquest, Emerald, Science Direct, Scielo, Spell, Scholar Google, 

Periódicos Capes, dentre outros, revelou que alguns estudos abordam aspectos sobre a gestão 

do CI (e.g Jordão et al. 2013), sua avaliação (e.g De Lima e Dalto, 2009; Boekstein, 2009) ou 

o controle do CI (e.g Gomes et al., 2000; Jordão et al. 2013) ou ainda abordam a 

aprendizagem organizacional no contexto das F&A. Outros discutem as particularidades das 

F&A como a gestão do capital humano (e.g Mayo, 2002; Caraballo, 2006), cultura e clima 

(e.g Santos e Arbex, 2011), transferência de propriedade intelectual (e.g Bryer e Lebson, 

2003) ou da gestão pós-aquisição (e.g Yaakov Weber, 1996; Child et al, 2001; Jordão & 

Souza, 2013; Jordão et al. 2014) ou que analisam a geração de valor por meio do CI em 

processos de F&A (e.g Boekstein, 2009), focam na integração dos processos de F&A (e.g 

Freire, 2013) ou oferecem uma listagem de ativos intangíveis que deveriam ser priorizados 

nesses processos (e.g Freire, 2014) ou mesmo tratam de aspectos da GC no contexto das F&A 

(e.g Junni, 2011). Vários outros tangenciam o tema (e.g Gupta & Ross, 2001; Solitander, 

2006) tentando integrar as correntes de pesquisas anteriores sobre aquisição de conhecimento 

e demais recursos intangíveis em processos de F&A e/ou o seu potencial de criação de valor 

nas negociações destes processos. Há ainda os que abordam superficialmente o tema no 

contexto das F&A (e.g Gomes et al., 2000), mas sem se ocupar, ao mesmo tempo e de forma 

aplicada, das práticas de gestão, avaliação do CI e geração de valor em processos de F&A. 

 

Do ponto de vista prático, a pesquisa ajuda a compreender os principais meios utilizados para 

avaliar e gerenciar o CI, colaborando para a criação e manutenção do conhecimento na 

organização, questão que interessa a grande parte das empresas e sociedade. Vale salientar 

que o trabalho visa também colaborar na melhoria do entendimento das relações entre o CI e a 

estratégia das organizações, cujo entendimento e aplicação ainda são incipientes no cenário 

nacional. Como implicações gerenciais, o estudo contribui para reflexões e comparações por 

parte dos gestores em aspectos gerenciais do CI nas organizações e como uma gestão eficiente 

desses elementos pode proporcionar aumento da competitividade e incremento no valor da 

organização.  

 

Finalmente, o estudo colabora também ao considerar o aspecto gerencial, tanto para a empresa 

pesquisada assim como para o pesquisador, na medida que as conclusões do estudo podem 

trazer resultados de forma a poderem ser replicados, além de serem aplicados em toda a 

organização, ou mesmo do que não aplicar e que ainda merecem maiores esclarecimentos 

antes de ser aplicado na organização. 
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1.5 Estrutura da Dissertação 

 

O presente trabalho desenvolve no capítulo 1 aspectos introdutórios relativos à pesquisa sobre 

CI, fusão e aquisição assim como o problema da pesquisa, os objetivos gerais e específicos, 

justificativas e relevância do tema para estudo. 

 

O capítulo 2 aborda o tema F&A, no qual são revisados os principais conceitos e justificativas 

para tal estratégia, além de apresentar referencial teórico sobre a gestão do conhecimento e do 

CI em F&A. Ainda no capítulo 2, é feito um levantamento sobre a evolução do conceito de 

CI, revisando a literatura sobre ativos, ativos intangíveis adentrando no CI e seus elementos e 

dimensões, assim como seus modelos de avaliação e mensuração através de uma revisão da 

atual. Por fim, apresenta-se revisão da literatura existente sobre a avaliação e gestão do CI em 

F&A.  

 

No terceiro capítulo apresentam-se aspectos metodológicos da pesquisa, como o tipo de 

pesquisa, os procedimentos de coleta e análise dos dados, limitações de delimitações da 

pesquisa. Também é apresentada a instituição pesquisada, com enfoque na forma como a 

empresa gerencia seu CI, comparando a gestão dos elementos em dois tempos, sendo antes e 

depois da fusão e discutindo os resultados obtidos na análise. 

 

No quarto capítulo são apresentados os resultados e a análise dos mesmos. Os indicadores são 

analisados em separado e, também, em combinação entre eles, de forma a verificar a relação 

entre os resultados da pesquisa quantitativa, qualitativa e dados levantados na pesquisa 

documental. Finalmente no capítulo 5, são apresentadas as principais conclusões da pesquisa 

além das considerações finais da mesma. 
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2 AVALIAÇÃO E GESTÃO DO CAPITAL INTELECTUAL EM FUSÕES E 

AQUISIÇÕES 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a plataforma de sustentação teórica que orienta a 

consecução da pesquisa ora descrita e suporta tanto análise quanto discussão dos temas 

atinentes às F&A e ao CI, assim como a avaliação e gestão do mesmo. 

2.1 Fusões e Aquisições: Motivações e Razões 

 

O crescimento econômico, a queda de barreiras comerciais e abertura de novos mercados e as 

pressões competitivas trazidas pelas grandes empresas globais são alguns fatores que motivam 

as empresas a se associarem umas às outras sob forma de fusão ou aquisição, conforme Child 

et al (2001); Araújo et al (2007); Freire (2013); Gouveia (2013); Jordão & Souza (2013). Um 

dos principais objetivos para a existência das operações de F&A consiste no desejo de 

maximização de riqueza, que pode ser atingida por diversas estratégias como a busca por 

maior eficiência operacional ou financeira (Kloeckner, 1994; Lang & Stulz, 1994; Camargos, 

2009; Weston, 2010), o que, nem sempre, é alcançado nessas operações (Child et al, 2001; 

Tanure & Cançado, 2005; Demirbag,  Ng & Tatoglu, 2007). Ao lado do grande volume de 

F&A que se processam diariamente em todo mundo, justificadas pela esperança de um 

aumento de valor depois da união, está a alta taxa de insucesso dessas transações após a 

efetivação do negócio. Os resultados de estudos empíricos demonstram que mais de 50% das 

transações não são capazes de gerar os benefícios esperados pelas empresas depois da 

realização do negócio (Child, Faulkner & Pitkethly, 2001). Em termos internacionais a taxa 

de insucesso, às vezes, tem chegado a 75%, em função de identificação incorreta das sinergias 

potenciais ou pela falta de um planejamento antecipado das diferentes fases da operação 

(Barros, Souza & Steuer, 2003), como também por avaliações e estimativas inadequadas ou, 

ainda, por um alto preço pago (Héau, 2001).  Por causa dessas questões, é muito importante 

que as empresas façam uma escolha e uma avaliação correta da empresa-alvo, com a 

mensuração dos riscos inerentes ao processo de F&A e com o estabelecimento claro dos 

objetivos esperados para a operação.  

 

Sem embargo, a escolha do grau de relacionamento da fusão pode depender dos motivos por 

trás da estratégia da empresa que, por sua vez, podem ser focados na obtenção de sinergia 

operacional no setor de produção, marketing, programação, experiência gerencial ou bancária; 
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ou ainda sinergia financeira, baseada na redução dos riscos através de diversificação de 

portfólio, além da possibilidade de acesso a propostas financeiras mais favoráveis (Lubatkin, 

1963; Nahavandi & Malekzadeh, 1988).  Para Weston (2010) e Jacques, Vale, Cavazotte, 

Pinto & Klotzle (2013) as organizações buscam sinergia, condição em que o resultado 

combinado é maior do que se somando partes separadas. Os efeitos sinérgicos podem surgir 

de quatro formas. De acordo com a figura 1, são quatro as principais motivações para que as 

empresas modifiquem sua estrutura, buscando com processos de fusões e/ou aquisições 

aumentar sua competitividade. 

 

Fonte Característica 

Economia de escala operacional 
Ocorrem a partir de reduções de custos quando duas 
empresas são combinadas. 

Economias financeiras 
Incluem um índice de preço/lucro mais elevado, um 
custo de dívida mais baixo ou mesmo uma maior 
capacidade de endividamento. 

Eficiência diferencial de administração 
Implica que a administração de uma empresa é por 
vezes ineficiente, proporcionando com a fusão melhor 
lucratividade. 

Poder de mercado 
Reduz a competição, visto que o poder ficará mais 
concentrado. 

Figura 1 - Justificativas para a fusão 
Fonte: Adaptado de Weston (2010) 
 

 

Complementando a visão de Weston (2010) na figura 1, Ross, Westerfield & Jaffe (2002) 

afirmam também existir a possibilidade de utilizar o benefício das perdas fiscais de uma 

empresa para reduzir o pagamento dos impostos como uma motivação adicional das F&A. 

Adicionalmente, Ross et al. (2002) destacam que a compra de ativos abaixo de seu custo de 

substituição é o que faz algumas empresas adquirirem seus concorrentes, uma vez que o custo 

da aquisição é mais baixo, se comparado ao valor de prospecção e desenvolvimento de novos 

ativos. 

 

Na década de 1980, as empresas de petróleo, por exemplo, podiam adquirir reservas mais em 

conta, comprando outras companhias de petróleo do que por meio de prospecções. A 

diversificação busca a estabilização dos lucros e redução do risco empresarial, podendo 

também ser um dos motivos para as F&A. A empresa passa a investir em novos ramos, ou 

mesmo se fundir a uma empresa de um setor diferente do seu como forma de assegurar o 

lucro em tempos que seu negócio principal estiver fraco. A manutenção do controle ou 
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proteção contra aquisição hostil é quando as empresas compram outras empresas maiores 

como forma de dificultar a sua compra por outras empresas, complicando assim o processo e 

se defendendo de uma possível aquisição. Esse tipo de operação é considerado como uma 

fusão defensiva e sua justificativa pelos gestores é para buscar sinergia operacional, mas na 

grande maioria, eles buscam a manutenção de seus cargos, uma vez que com a empresa 

adquirida, seus empregos correm riscos (Weston & Brigham, 2010). 

 

Cano (2002) salienta que processos de F&A são inerentes à concorrência capitalista. 

Acumulação de capital, inovações, ganhos de produtividade e acirramento da competição, 

levando as pressões pela eliminação de concorrentes ou pela abertura de novos mercados, são 

processos que marcaram a história do capitalismo desde o seu início. Complementando, 

Tanure & Cançado (2005) afirmam que a intenção de aquisição de outra empresa pode 

acontecer também quando a adquirente tem baixo desempenho ou problema em alguma área, 

ou mesmo quando há necessidade de reestruturação por meio de inovação tecnológica ou 

pesquisa e desenvolvimento.  

 

Nesse caso, uma fusão ou aquisição pode ser uma solução mais rápida além de ser uma ideia 

mais prática (Faria & Paula, 2009). Vale dizer que, embora as F&A sejam o tipo mais comum 

e relevante de combinações de negócios, há outros tipos de combinações e associações entre 

as empresas, além das F&A como as transformações, join ventures, incorporações, cisões e 

alianças estratégicas (Kloeckner, 1994; Triches, 1996; Araujo et al., 2007; Gouveia, 2013) 

conforme veremos a seguir: 

 

2.1.1 Formas de reestruturação das empresas 

 

As empresas em processos de F&A podem se reestruturar de diversas formas, sendo as mais 

conhecidas como: aquisição, fusão, incorporação, cisão e joint venture. 

 

Na aquisição, os ativos da adquirida se incorporam aos ativos da adquirente, desaparecendo 

apenas a primeira. A aquisição pode ser parcial envolvendo a compra de 10 a 49% do capital 

da adquirida, de controle quando a empresa adquirir mais de 50% ou total o caso em que 

todas as ações preferenciais e ordinárias da empresa são compradas (Cano, 2003, p. 27). 



29 

 

Barros (2003) complementa que a aquisição determina o desaparecimento legal da empresa 

comprada. Segundo Camargos (2008, p.28):  

Essa compra pode ser de ações sem direito a voto (aquisição de participação) ou com 
direito a voto no mercado de capitais (aquisição de controle), além dos ativos ou de 
unidades de negócio de outra empresa. O pagamento pode ocorrer em dinheiro, ações 
ou outros títulos. 

Já a incorporação de acordo com o art. 227 da Lei 6.404/76, é a operação pela qual uma ou 

mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. 

Na incorporação, a adquirente compra o percentual de ações que lhe permite ter o controle 

mantendo-a. Na incorporação, a adquirida não é diluída (Cano, 2003). 

 

Em seu art. 229, a Lei 6.404/76 elucida que cisão é a operação pela qual a companhia 

transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim 

ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida ou dividindo-se o seu capital. Por meio 

desse processo ocorre a separação de uma ou mais empresas ou um desinvestimento, em que 

as ações da subsidiária são entregues aos acionistas da empresa matriz conhecido como Slit up 

(Triches, 1996; Barros et al, 2003) ou Spin-off (Weston, 2010). 

 

A joint venture é a associação de duas ou mais empresas, formando uma terceira, distinta das 

que lhe deram origem, sem que essas desapareçam (Barros et al, 2003; Cano, 2003). 

 

A fusão é uma das principais formas de combinação entre duas ou mais empresas como forma 

de buscar sinergias. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades, para 

formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações (Art. 228 da Lei 

6.404/76).  

 

Warde & Walfrido (2009) salientam que a fusão é uma operação complexa, de natureza 

societária em que ocorrem três operações fundamentais e básicas como a transmissão 

patrimonial integral, com sucessão universal; a extinção de pelo menos uma das duas 

empresas e o ingresso dos sócios das sociedades extintas na nova sociedade criada. Weston 

(2010) complementa que uma fusão é considerada como uma operação em que os ativos das 

empresas envolvidas se dissolvem para compor única e nova empresa, desaparecendo as 

antigas.  
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Por vezes, ocorre nova denominação e modelo de gestão proporcional ao tamanho da 

participação das partes envolvidas (Triches, 1996; Cano, 2003). Warde & Walfrido (2009) 

assinalam que o controle administrativo em uma fusão fica a cargo da empresa de maior porte 

ou a mais próspera entre as envolvidas, deixando claro que a gestão deve ser mantida com 

aquela que demonstra melhor desempenho em tal função. No entanto, Camargos (2008) 

afirma que, apesar da grande quantidade de fusões anunciadas, essas são em grande parte 

aquisições.  

 

A questão é que, apesar de serem anunciadas e até consideradas como iguais, as fusões se 

diferenciam das aquisições por causa da atmosfera existente entre ambas e pela transferência 

explícita do poder no caso das últimas com o desaparecimento legal da adquirida, conforme 

discutido por Triches (1996), Cano (2003), Barros (2003) e Warde & Walfrido (2009). 

 

2.1.2 As ondas de fusões 

 

Temos momentos da economia em que são registradas grandes movimentações de compra e 

combinações de empresas, onde tais movimentos cíclicos passam por momentos de maior ou 

menor intensidade e são denominados como ondas. De acordo com a literatura americana, 

desde 1887 os mercados passaram por cinco grandes ondas de fusões (Triches, 1996). 

 

Conforme Camargos & Barbosa (2003), essas formas de associação acontecem quando temos 

economias com altas taxas de crescimento e grandes valores disponíveis, seja em poupanças 

próprias ou quando a economia do país possibilita empréstimos através de suas instituições 

financeiras. A figura 2 apresenta as ondas com suas principais características e períodos 

ocorridos. 

 

Conforme apresentado na Figura 2, estamos vivenciando a quinta onda de F&A. Tendo em 

vista, no entanto, a importância das fusões para a consecução da pesquisa ora descrita, a seção 

a seguir busca traçar uma tipologia para as mesmas. 
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Onda Características 

A grande onda 
de fusões 
(1887-1904) 
 

Iniciada com a repercussão da depressão mundial de 1883, perdurou até a depressão de 1904. 
Teve como características predominantes: as grandes transformações nos transportes, 
comunicações, tecnologias de manufatura, competição e instituições legais, com consolidações 
nas indústrias de petróleo, aço, tabaco e outras áreas básicas, além da formação de grandes 
monopólios. 

O movimento 
de fusões 
(1916-1929) 

O Boom do mercado de capitais ajudou os investidores financeiros a consolidar firmas em 
vários setores, como o de serviços de utilidade pública, o de comunicações e o automobilístico. 
As fusões de várias empresas em uma única não foram mais permitidas por leis antitrustes. 
Esta onda apresentou mais fusões por integração vertical e diversificação do que a precedente. 
Foi caracterizada por fusões que visavam ao poder de oligopólio, enquanto a onda precedente 
caracterizou-se por fusões que objetivavam o monopólio (STIGLER, 1950) 

Fusões de 
conglomerados 
(década de 
1960) 

Predominaram as fusões que visavam a diversificação, do tipo conglomerado, com a união de 
diferentes atividades, como uma resposta às maiores restrições às fusões horizontais e verticais 
introduzidas pelas alterações nas leis antitrustes em 1905. Durante os anos 60, as aquisições 
foram influenciadas pelo boom do mercado de capitais e encorajadas por inovações nos 
mecanismos financeiros. Grande parte das F&A desta onda fracassaram porque, via de regra, a 
produção em conglomerados falha na alocação de recursos e no controla de suas subsidiárias, 
por ignorar o princípio fundamental de Adam Smith, de que a especialização aumenta a 
eficiência e a produtividade (TRICHES, 1996) 

A onda da 
década de 1980. 

Caracterizada pela expansão empresarial devida não a investimentos em novas plantas ou na 
própria firma, mas sim a aquisição de outras firmas, em razão de o baixo valor das ações no 
mercado de capitais tornar a aquisição mais barata do que novos investimentos. O Crash da 
bolsa de valor de Nova York em outubro de 1987 possibilitou às firmas estrangeiras comprar 
firmas americanas, o que resultou em uma explosão de aquisições hostis. Além disso, essa 
onda apresentou um grande número de transações entre firmas de portes desiguais. 
Novamente, inovações nos mecanismos financeiros contribuíram para aumentar o número de 
tentativas de takeovers. O boom das F&A dos anos 80 na economia norte-americana visava 
principalmente à expansão internacional das grandes corporações multinacionais, enquanto 
nos anos 90 esta atividade pode ser vista como uma adequação inteligente a ambientes de 
negócios em constante mutação, adequação determinada por mercado em retração, reformas 
governamentais e mudanças tecnológicas (TRICHES, 1996) 

Quinta onda de 
fusões. 

A quinta onda de F&A foi inspirada pela globalização, pelo boom do mercado de ações 
mundial e pela desregulamentação dos mercados em nível mundial. Grandes fusões ocorreram 
nos setores bancários e de telecomunicações após a segunda metade da década de 1990.  

Figura 2 - Ondas de fusões 

Fonte: Adaptado de Triches (1996); Waack (2000); Cano (2003); Camargos & Barbosa (2003); Weston &              
Brigham (2004); Kummer & Steger (2008) 
 

2.1.3 Tipos e fases das fusões 

 

As fusões podem ter outras motivações além da economia de escala e benefícios provenientes 

da diversificação (Gouveia, 2013). As empresas podem buscar integrações horizontais, 
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verticais, integração em conglomerado e congêneres (Camargos & Barbosa, 2003; Gouveia, 

2013).  

 

Fusão horizontal é a combinação de duas empresas atuantes no mesmo ramo de atividade 

(Weston, 2000, Camargos & Barbosa, 2003). Objetivam a um aumento de participação de 

mercado com a aquisição de empresas rivais, economia de escala e penetração rápida em 

novos mercados e/ou regiões (Cano, 2000; Freire, 2013).  

 

Fusão vertical é a resultante da união entre empresas de uma mesma cadeia produtiva, sendo 

uma empresa com um fornecedor ou cliente. Tem como objetivo obter maior controle sobre as 

atividades, facilitando a distribuição de produtos e também fornecer proteção ao investimento 

principal ou à atividade principal, como forma de assegurar o acesso à matéria prima (Cano, 

2000; Camargos & Barbosa, 2003). 

 

Fusão em conglomerado é aquela que envolve empresas de ramos de atividades totalmente 

diferentes e não relacionadas, não havendo qualquer tipo de sinergia entre as envolvidas, 

objetivando a diversificação do risco ou mesmo oportunidade de investimento (Camargos & 

Barbosa, 2003; Weston, 2010; Freire, 2013).  

 

A fusão congênere abrange empresas do mesmo setor geral, mas que não atuam na mesma 

linha de negócios ou mesmo ramo, não sendo fornecedoras nem clientes. A fusão concêntrica 

que produzem ou vendem bens ou serviços similares, porém não apresentam nenhum tipo de 

sinergia, sendo que o objetivo é a diminuição de custos de distribuição, diversificação de 

riscos, ampliação de linha de produtos oferecidos ao mercado além de buscar entrar em um 

novo mercado (Camargos & Barbosa, 2003; Weston & Brigham, 2010; Gouveia, 2013). 

 

As formas de combinação entre as empresas podem acontecer de forma amigável, desde que o 

corpo administrativo de ambas aprove os termos da fusão amigavelmente e o processo seja 

conduzido de forma fluida. Há casos em que essa fusão pode ser feita de forma hostil, quando 

a empresa alvo ou a ser adquirida resiste ou mesmo tenta alguma estratégia defensiva como a 

manutenção de controle. Por fim, ainda podem ocorrer com oferta aberta de compra ou 

mesmo a compra no mercado de ações. A empresa que adquirente faz ofertas diretamente aos 

acionistas da empresa alvo (Weston & Brigham, 2010). 
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Para essas fusões hostis, as empresas contam com algumas estratégias de defesa quando não 

querem ser adquiridas. Geralmente, buscam ajuda em bancos de investimento e advogados, de 

forma a se blindarem de formas legais que irão dificultar o processo da empresa adquirente, 

levando-a desistir do negócio. Entre as táticas de defesa, as empresas alteram seus estatutos de 

forma que, somente com a aprovação de 75% de seus acionistas, a empresa possa iniciar um 

possível processo de fusão. A empresas também podem emitir títulos de dívida, fazendo caixa 

para poder recomprar as ações negociadas no mercado, em um esforço para expandir o preço 

da ação que está sendo oferecido no mercado, em contrapartida do que a adquirente está 

oferecendo no mercado. 

 

A adquirida pode tentar convencer uma empresa mais aceitável, que é chamada de cavaleiro 

branco, para a administração da empresa-alvo de que deveria competir pela aquisição com a 

potencial adquirente (Weston & Brigham, 2010). Não obstante, as estratégias de defesa 

podem ocasionar sérios perigos às empresas adquiridas, quando as mesmas usam da estratégia 

da pílula de veneno. Essa tática é feita quando uma empresa se endivida em termos 

contratuais que exijam a liquidação de seus contratos se caso for adquirida. Podem também 

vender a baixos preços os ativos que atraem a adquirente, ou mesmo conceder pagamentos 

altíssimos aos executivos da empresa adquirida em caso de uma fusão ou processo de 

aquisição que tornaria inviável o processo. Essa última tática é conhecida como paraquedas de 

ouro (Weston & Brigham, 2010). Em geral, o processo de fusão consiste em cinco fases a 

saber (Wen, Wang & Wang, 2005; Bertoncelj & Kovac, 2007; Freire, 2013): 

 

 Planejamento de pré-aquisição; 

 Busca da empresa alvo; 

 Investigação e valoração; 

 Negociação (também conhecida como due diligence) e fechamento do negócio; 

 Integração. 

 

Outros autores como Al Ali (2003) e Freire (2013) simplificam as fases do processo de 

fusões, redividindo os mesmos em due diligence, negociação e integração.  

 

A fase de due diligence tem por objetivo indicar a viabilidade e valoração da empresa alvo. 

Esta pode acontecer com o conhecimento público do mercado ou em sigilo. Em sua maioria, 
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tal processo acontece sob sigilo, até a concretização por completo da negociação (Barros, 

2010; Freire, 2013). Conforme a consultoria PricewaterhouseCoopers (PWC) (2009), a 

ênfase nas fases de negociações nas F&A se concentra em aspectos legais, financeiros e 

contábeis e observa-se pouca ou quase nenhuma importância ou esforço relacionado à gestão 

ou integração da mudança e principalmente à gestão do CI, que muitas vezes se perde nesse 

processo. Freire (2013) enfatiza a última e tão importante fase do processo de fusão ou 

aquisição, conhecida como o momento de integração entre culturas, conhecimentos, pessoas e 

demais ativos da organização adquirida, sendo o momento de integração pós-aquisição ou 

pós-fusão considerado um dos momentos mais complexos e críticos desse processo.  

 

Isso porque, na fase de integração posterior à união, se não forem respeitadas algumas 

variáveis da adquirida, o objetivo pode não ser alcançado com plenitude. A estratégia que 

tinha como objetivo ser uma busca de sinergia pode se transformar em um fracasso, onde se 

perde o mais importante nesse processo, o CI (Farinazzo et al., 2008; Freire, 2013). A gestão 

no processo de integração de uma fusão ou aquisição, por sua vez, pode ocasionar sucesso, 

resultando em incremento no valor da empresa (De Lima & Dalto, 2009; Castro, 2010; 

Jacques et al, 2013) ou em perda de valor, caso esse processo não seja bem gerenciado. Isso 

se deve ao fato de ter grande transferência de conhecimento inerente ao processo, além dos já 

conhecidos ativos tangíveis que podem se perder durante a operação (Child et al, 2001). Por 

outro lado, caso esse processo aconteça de forma planejada e bem gerenciada, a fusão ou 

aquisição tem grande possibilidade de obter sucesso. 

 

Em síntese, nesta seção buscou-se realizar uma breve revisão bibliográfica e uma análise das 

principais formas de combinação entre empresas que utilizam F&A como estratégias para 

elevar seu crescimento ou mesmo se consolidar em seus setores. Conforme visto, percebe-se 

que o tema é de vital importância para empresas que buscam competitividade e que a 

condução de uma estratégia equivocada pode trazer perdas financeiras e intangíveis para as 

empresas envolvidas. No Brasil, tanto o movimento de F&A, quanto sua literatura acadêmica 

se mostram incipientes se relacionados ao movimento de fusões e a publicações sobre o tema 

no exterior (Cano, 2002; Camargos, 2008; Castro, 2010). Sobre o tema, pode-se levantar 

debate sobre o estudo de novos métodos e melhoria das práticas atuais, principalmente sob a 

perspectiva de aproveitamento do CI e das formas de potencializá-lo em um processo de 

integração na díade adquirente-adquirida. Nas próximas seções, realiza-se uma revisão teórica 



35 

 

sobre o CI, suas perspectivas, elementos, definições, formas de reconhecê-lo e modelos de 

avaliação e gestão.  

 

2.2 De Ativos Intangíveis à Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual 

 

Um conjunto de alterações em cadeia que vem ocorrendo (Casas Novas, 2009) e, 

principalmente as ocorridas nas últimas décadas quanto as formas de mensurar o valor das 

empresas, quebraram diversos paradigmas (Senra, 2008). O processo de globalização e as 

mudanças estruturais na economia dos grandes países e blocos econômicos incrementaram 

pressão competitiva aos mercados (Casas Novas, 2009; Senra, 2008; Barbosa, 2008). 

 

Os ativos de conhecimento são assim chamados por agregarem valor ao negócio corporativo e 

serem “únicos, difíceis de adquirir, de desenvolver e até mesmo de copiar; além disto, alguns 

podem ser até protegidos legalmente” (Perez & Famá, 2006, p. 84). 

 

Desde princípios da década de 1990, a gestão do conhecimento se converte em assunto 

vibrante (Von Krogh, Ichijo & Nonaka, 2001, p.11). O desenvolvimento de novas tecnologias 

de informação e processamento de dados e transportes possibilitou mudanças. Nesse contexto, 

diversos autores apontam o período de transformação da economia mundial, como a transição 

entre a Era Industrial para a Era do conhecimento (Crawford, 1994; Sveiby, 2007; Stewart 

1998).  

 

Em 1993, Peter Drucker conhecido como o grande guru da administração, elegeu não o 

capital ou o trabalho, mas o conhecimento como recurso econômico mais importante e 

característico da sociedade moderna que, ao longo dos anos, vem sendo denominada de 

sociedade do conhecimento. Davenport & Prusak (1998), Nonaka & Takeuchi (1998) e 

Santos & Popadiuk (2010) complementam que o conhecimento se inicia em dados, que 

organizados e interpretados resultam em informações, as quais contribuem para o processo de 

geração do conhecimento individual e empresarial.  

 

Para Stewart (1998) o conhecimento tornou-se um recurso econômico proeminente – mais 

importante que a matéria prima, mais importante, muitas vezes, que o dinheiro. Na visão do 

autor, a informação e o conhecimento são considerados produtos econômicos mais 
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importantes que automóveis, carros, aço e qualquer outro produto da Era industrial. A gestão 

do conhecimento se constitui no esforço e realização de um processo que integra, em sua 

estratégia organizacional, a outros processos como gestão de pessoas, tecnologia da 

informação e comunicação (Davenport & Prussak, 1998). Os autores propõem três fases para 

que a gestão do conhecimento ocorra, sendo elas a geração, codificação/coordenação e 

transferência do conhecimento. 

 

Na primeira fase, a geração do conhecimento, envolve um esforço intencional da organização 

em realizar atividades e iniciativas que favorecem a criação, assim como a potencialização do 

conhecimento já existente. Esse conhecimento, à medida que é reutilizado ou reaplicado, se 

transforma, passando de informações a conhecimento. A fase de codificação/coordenação é o 

processo de tornar acessível, e possibilitando a sua aplicabilidade aos processos da 

organização. A transferência é um processo que pode ocorrer através de inúmeras formas, 

inclusive através da convivência entre os colaboradores (Davenport & Prussak, 1998). 

 

Para Edvinsson & Malone (1998), o CI se origina no conhecimento contido na empresa, 

representado por ativos não financeiros, que são os ativos intangíveis da empresa ou ativos 

ocultos. Corroborando com Stewart, Sveiby (2007) caracteriza as organizações do 

conhecimento por possuírem poucos ativos tangíveis, sendo seus ativos intangíveis muito 

mais valiosos que os ativos tangíveis. Assim, o valor das organizações se potencializa com o 

uso do conhecimento e com a sua materialização, por meio de estruturas tecnológicas e 

sistemas informacionais disponíveis. Surgem novos desafios para a contabilidade e para a 

gestão das grandes corporações que passam a se preocupar com ativos intangíveis, sendo estes 

os responsáveis pelo grande desdobramento do superior valor de mercado das organizações se 

comparados ao valor contábil das mesmas. Ao relacionar o valor de uma empresa ao seu valor 

contábil, é feita uma breve revisão sobre alguns itens contábeis pertinentes ao entendimento 

como ativos, ativos intangíveis e goodwill antes de iniciar sobre o CI. 

 

2.2.1 Ativos 

 

Os ativos contábeis têm diversas denominações, algumas mais simples e diretas, e outras bem 

mais elaboradas, sendo que todos contribuem para um melhor entendimento acerca do tema.  
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Observa-se uma evolução no conceito do ativo de forma mais simples conforme Iudicibus 

(2006) ao afirmar que ativos são recursos controlados por uma entidade capaz de gerar, 

mediata ou imediatamente fluxos de caixa, ou como recursos controlados por uma entidade e 

dos quais se esperam benefícios futuros (Fipecafi, 2010).  

 

Sprouse & Moonitz (1962) definem que o ativo representa benefícios futuros esperados, 

direitos que foram adquiridos pela entidade como resultado de alguma transação corrente ou 

passada. Esse ponto de vista pode ser complementado com a definição do Financial 

Accouting Standarts Board (FASB) ao informar que o ativo incorpora um benefício futuro 

provável, que envolve a capacidade, isoladamente ou em combinação com outros ativos, de 

contribuir direta ou indiretamente à geração de entradas líquidas de caixa futuras. (Hendriksen 

& Van Breda, 1999). Destacando assim, de forma simples, que o ativo representa a estrutura 

tangível ou intangível constituída com a expectativa de gerar benefícios futuros. 

 

Com queda das barreiras comerciais entre os países, a globalização e a revolução tecnológica 

e informacional (Senra, 2008), as transações comerciais e financeiras passam a ser tratadas em 

nível mundial, trazendo um novo desafio a todos os setores da economia e empresas, com 

destaque para a contabilidade e suas normas e princípios, como forma de prover informações 

aos usuários não em nível local, mas de forma que pudessem ser interpretadas por qualquer 

pessoa, em qualquer parte do mundo necessitando de mais harmonização entre os conceitos e 

técnicas contábeis (Hendriksen & Van Breda, 2012). 

 

Assim surgem, novas variáveis a serem geridas, principalmente, pelo fato de os principais 

fatores de produção como terra, trabalho e capital que determinavam a riqueza das 

corporações não terem mais o mesmo peso (Crawford, 1994; Antunes & Martins, 2002). 

Nesse novo cenário, surgem diferentes conceitos de ativos como Stickey & Weil (2012), que 

definem os ativos como recursos econômicos com capacidade ou potencial para oferecer 

benefícios futuros a uma empresa.  

 

Kaplan & Norton (2001) apontam que, na economia industrial, as empresas criavam valor a 

partir de ativos tangíveis, mediante a transformação de matérias-primas em produtos 

acabados. 
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Um estudo do Brookings Institute, de 1982, mostrou que o valor contábil dos ativos 
tangíveis representava 62% do valor de mercado das organizações industriais. Dez 
anos mais tarde, o índice caiu para 38%. E estudos recentes estimam que, em fins do 
século XX, o valor contábil dos ativos tangíveis correspondia a apenas 10 a 15% do 
valor de mercado das empresas. Sem dúvida, as oportunidades para a criação de valor 
estão migrando da gestão de ativos tangíveis para a gestão de estratégias baseadas no 
conhecimento, que exploram os ativos intangíveis da organização: relacionamentos 
com os clientes, produtos e serviços inovadores, tecnologia da informação e banco de 
dados, além de capacidades, habilidades e motivação dos empregados. (Kaplan & 
Norton, 2012, p.12) 
 

 

Edvinsson & Malone (1997) afirmam que tudo que uma empresa possui tem um valor que 

pode ser expresso em forma de dinheiro, classificando quatro tipos, sendo três deles precisos e 

mensuráveis e o último impreciso e difícil de ser medido. Os dois primeiros são ativos 

correntes da empresa, o terceiro, ativos de investimento, tais como ações e títulos. O quarto 

são os ativos intangíveis que não têm existência material, mas que podem valer mais que todo 

o ativo material da empresa. 

 

2.2.2 Ativos intangíveis 

 

Os ativos intangíveis podem ser qualquer coisa, menos recentes, conforme data Martins 

(1972) em sua tese de doutoramento. Geralmente definidos como a diferença entre o preço 

contábil e o valor de mercado da empresa têm, entre suas definições, o fato de não poderem 

ser tocados, por que não têm corpo (Hendrikssen & Van Breda, 2012).  

 

Já Iudicibus (2006), define intangível como um ativo de capital que não tem existência física, 

cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que conferem antecipadamente sua posse ao 

proprietário. 

 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) define um ativo intangível como um ativo 

não monetário identificável, sem substancia física ou, então, o ágio pago por expectativa de 

rentabilidade futura (goodwill) (CPC 14). Quanto ao reconhecimento dos ativos intangíveis 

devem ser obedecidos as regras da Statement of financial accouting concepts (SFAC) 5, que 

no parágrafo 63 diz; um item deve ser reconhecido quando: Corresponde à definição 

apropriada; é mensurável; é relevante, e é preciso. O SFAC ainda define os ativos como 



39 

 

benefícios econômicos futuros prováveis, obtidos ou controlados por dada entidade, em 

consequência de transações ou eventos passados. (Hendrikssen & Van Breda (2012). 

Conforme Schmidt e Santos (2002), a evolução dos ativos intangíveis em suas formas passou 

desde o reconhecimento do valor da terra, até mais atualmente, onde enfatiza a importância do 

goodwill como uma grande diferença entre o valor contábil e o valor de mercado da empresa, 

até a evidenciação do termo CI.  

 

Apesar de a maioria das definições de ativos intangíveis parecer estar em sincronia, os 

estudiosos de contabilidade têm um grande e urgente desafio pela frente, com grande senso de 

urgência, em determinar o valor real da empresa com grandes ativos intangíveis. Então, o 

ativo intangível pode ser considerado como um recurso controlado pela empresa com 

expectativa de fluxos futuros de benefícios e, nessa expectativa de fluxos econômicos futuros, 

surge o goodwill. 

 

Os ativos intangíveis têm sido motivo de debates e discussões em livros, artigos e as 

pesquisas citam artigos sobre ativos intangíveis, mais precisamente, sobre o termo “goodwill” 

desde 1571 (Martins, 1972). Conforme Iudicibus (2006), os itens que poderiam ser 

classificados como intangíveis são goodwill, gastos de organização, marcas e patentes, certos 

investimentos de longo prazo, certos ativos diferidos de longo prazo, direitos de autor, 

franquias entre outros. O principal exemplo de um intangível que não possui usos 

alternativos, não é separável, e cujos benefícios são muito incertos, é o goodwill. 

(Hendrikssen & Van Breda, 2012). 

 

Para Iudicibus (2006), o termo tem sido considerado sob tripla perspectiva: 

1. Como o excesso de preço pago pela compra de um empreendimento ou patrimônio 

sobre o valor de mercado de seus ativos líquidos; 

2. Nas consolidações, como o excesso de valor pago pela companhia-mãe por sua 

participação sobre os ativos líquidos da subsidiária; 

3. Como o valor permanente dos lucros futuros esperados, descontados de seus custos de 

oportunidade. 

Iudícibus, Martins & Gelbcke (2007) ensinam que “goodwill” é a expectativa de 

rentabilidade, um agregado de benefícios econômicos futuros, sinergia de ativos e a 

capacidade de gestão de novos administradores. O termo é abordado pela contabilidade 
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tradicional que, preocupa-se em identificar os custos atribuídos aos ativos intangíveis, 

tratando-o como a diferença a maior. (Hoss, 2003). Portanto a diferença entre o valor contábil 

e o valor de mercado das empresas está nos intangíveis (Senra, 2008; Young & O´Byrne, 

2003). 

 

Essa relação entre termos evolui a atualmente a mesma pode ser encontrada com a 

denominação de ativo intangível ou CI. Em sequência busca-se esclarecer sobre os principais 

conceitos do CI. 

 

2.3 Capital Intelectual 

 

A origem do CI vem sendo tema de inúmeros estudos (Edvinsson & Malone, 1997; Stewart, 

1997; Nonaka & Takeuchi, 1997; Bontis, 1998; Ross & Dragonetti, 1999; Antunes, 2000; 

Wernke, Lembeck & Bornia, 2003; Perez & Famá, 2004 e 2006; Alvarenga Neto, 2005; Lerro 

& Schiuma, 2013), devido à ineficácia da contabilidade na forma de mensurar e apontar os 

ativos intangíveis, principalmente o CI da empresa, ou pela capacidade de potencializar o 

valor das empresas (Edvinsson & Malone, 1997, Cassel & Hackl, 2000; Antunes & Martins, 

2002; Perez & Famá, 2004; Perez  & Famá, 2006; Jordão, et al 2013; Khalique et al, 2015; 

Ferenhof et al, 2015).  

 

Uma reunião em Mill Valley em 1994, feita com representantes de diversos setores, buscava 

formas de adequar ou mesmo de sistematizar indicadores que pudessem comparar o CI de 

forma objetiva com o capital financeiro. Em outubro desse mesmo ano, a revista Fortune 

publica um artigo intitulado “O ativo mais valioso de sua empresa: O CI” de Stewart (1998), 

concluindo que: o conhecimento pode ser intangível, mas isso não significa que não possa ser 

medido.  

 

Em 1995, a Skandia, maior companhia de seguros e de serviços financeiros da Escandinávia, 

emitiu o primeiro relatório público sobre CI sob a liderança de Leif Edvinsson, sendo o 

primeiro executivo no mundo a ocupar o cargo de diretor corporativo de CI. Com base em 

uma extensiva pesquisa bibliográfica que mapeou o estado da arte sobre o tema na atualidade, 

Ferenhof et al. (2015) asseveram que na literatura existente já estão disponíveis diversos 

modelos, que poderiam contribuir para um correto dimensionamento e uma adequada gestão 
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do CI, dentre os quais destacam-se os trabalhos de Stewart (1998), o CIindex (Ross et al., 

1997), o “Technology Brokser’s CI Audit” (Brooking, 1996), o Navegador da Skandia 

(Edvinsson & Malone, 1997) e o “Intangible Asset Monitor” (Sveiby, 2007) – que são 

revisados a seguir, por serem considerados pioneiros no desenvolvimento da moderna 

abordagem do CI.  

 

Brooking (1996) descreve o CI como um conjunto de ativos intangíveis que permitem o 

funcionamento da empresa. Aponta a tecnologia como fator preponderante na mudança do 

pensamento gerencial para a era do conhecimento. Segundo Brooking (1996), o CI é 

composto por quatro categorias sendo os ativos de mercado, ativos humanos, de propriedade 

intelectual e ativos de infraestrutura conforme figura 1. 

  

 

Figura 3 Elementos do CI de Brooking 

Fonte: Brooking (1999, p.4) 

 
 

Brooking enfatiza que o CI nasceu quando o primeiro vendedor estabeleceu um 

relacionamento com seu cliente, que voltou sucessivas vezes, além de indicá-lo. Ainda que o 

CI é formado pela soma dos elementos ativos de mercado, ativos humanos, de infra-estrutura 

e de ativos de propriedade intelectual. 

 

Sveiby (1997) classifica o CI em três elementos, descritos a seguir: 
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 Estrutura interna: que consiste em patentes, conceitos, modelos e sistemas 

informatizados. Estes que, são criados pelos funcionários e são propriedades criadas 

pela organização. Podem, por vezes, ser também adquiridas. 

 Estrutura externa: É composta de relações com clientes e fornecedores, nomes de 

marcas, marcas registradas e reputação ou sua imagem no mercado. Alguns desses 

podem ser considerados propriedade legal, mas o vínculo não é tão forte como no caso 

dos ativos internos, porque os investimentos em si não podem ser feitos com o mesmo 

grau de confiança, sendo que seu valor pode, por vezes, ser influenciado pela forma 

como as empresas resolvem o problema dos clientes. 

 Competência individual: É a capacidade das pessoas de agir nas diversas situações 

cotidianas. Inclui habilidade, educação, experiência, valores e habilidade sociais.  

 

 

Figura 4: Elementos do CI de Sveiby 

Fonte: Sveiby (1998, p.188) 

 

Complementando Brooking (1998), Stewart (1998) define o CI como um conjunto de 

conhecimentos e informações contidos na empresa que agregam valor ao seu produto ou 

serviço, conforme aplicação do capital não monetário ou o CI, proporcionando vantagem 

competitiva. 

 

Uma metáfora para melhor ilustrar a importância do CI é a arvore que mostra o tronco, as 

folhas e frutos, sendo essa última a parte visível, representada por relatórios e demonstrações 

contábeis-financeiras, normalmente examinados pelos investidores. Presumir pelas folhas e 

frutos que a árvore esteja saudável pode ser uma postura pouco eficaz, visto que ela mesma 
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pode estar sendo atacada por parasitas, ou mesmo estar apodrecendo, a partir de sua raiz. Essa 

análise do que não pode ser visto ou tocado é o que torna o CI tão valioso. (Edvinsson & 

Malone, 1997) que pode ser visto conforme figura 3. 

 

 

Figura 5 - Elementos do CI - Stewart 

Fonte: Stewart (1998). 

 

Segundo a Skandia, o CI pode ser dividido em capital humano, que é representado como o 

conhecimento, a experiência, a inovação, a cultura e filosofia da empresa e a habilidade dos 

funcionários para realizar as tarefas do dia-a-dia. A outra forma é o capital estrutural, que são 

os equipamentos, softwares, bancos de dados, patentes e marcas registradas. O capital 

estrutural inclui também capital de clientes, o relacionamento desenvolvido com o mercado. 
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Figura 6 - Elementos do CI - Edvinsson e Malone 

Fonte: Edvinsson e Malone (1998, p. 47) 

 

Resumindo Edvinsson & Malone (1998), o CI de uma empresa pode ser encontrado pela 

soma do capital humano e o capital estrutural. Onde tem a formação do capital estrutural é 

constituída pelo capital de clientes e capital organizacional.  

 

CI 

Capital 
Humano 

É formado pelo conhecimento, a experiência, a inovação, a cultura e filosofia 
da empresa e a habilidade dos funcionários para realizar as tarefas do dia-a-
dia 

Capital 
estrutural 

É composto pelos equipamentos, softwares, bancos de dados, patentes e 
marcas registradas. O capital estrutural inclui também capital de clientes, o 
relacionamento desenvolvido com o mercado. 

 
Figura 7 – Quadro de elementos do CI - Edvinsso & Malone 
Adaptado de Edvinsson e Malone (1998, p. 10) 

 

Nos dias atuais, Ferenhof et al. (2015) identificaram 83 modelos sobre CI, destacando as 

principais dimensões e subdimensões deles; que propiciam reflexões sobre o estudo do tema 

ao longo do tempo. No geral, a abordagem resultou da identificação das principais onze 

dimensões do CI tratadas na literatura (ou seja, cliente, estrutural, humano, inovação, negócio, 

organização, processos, relacional, relacional conjugada com a de clientes, sociais e 

tecnológicas) que foram e têm sido utilizadas para categorizar em modelos os diferentes 
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componentes do patrimônio imaterial das organizações. O metamodelo desenvolvido buscou 

compilar o entendimento sobre o tema a partir de constructos, sendo que o CI é considerado 

como de primeiro nível, composto pelos seguintes constructos de segundo nível: capital 

estrutural, capital humano, capital relacional e de capital social. Ou seja, os resultados 

sugerem que, a partir da síntese dos modelos analisados, o CI poderia ser abordado por meio 

das três dimensões tradicionais (capital estrutural, humano e relacional), mais o capital social.  

 

Segundo Jardon & Martos (2012), relacionamentos criam conhecimentos e estes se 

materializam no CI. As relações são estabelecidas de dentro para fora da empresa, gerando 

valor. Isso significa que a parcela do CI das pessoas, o capital humano, cria o capital 

estrutural (CI dentro da organização) e este capital estrutural cria o capital relacional (CI com 

o ambiente). Na visão dos referidos autores, essa relação circular é responsável pelo processo 

básico de criação e expansão de conhecimento. 

 

Com base nas principais correntes identificadas, os resultados indicam que o capital estrutural 

seria o elemento responsável por manter a organização funcionando, abrangendo ativos 

tangíveis e intangíveis. Nele estariam compreendidos constructos de terceira ordem como o 

capital de inovação, o capital de processo, o capital tecnológico e o capital organizacional. 

 

2.3.1 Avaliação e mensuração do capital intelectual 

 

Diversos são os métodos desenvolvidos como forma de mensurar o CI. Ao ter o seu 

reconhecimento, o CI demanda sistema de avaliação, mensuração, gestão e controle como 

forma de transformar a sua influência em diferencial competitivo para a empresa e também 

como forma de criar e potencializar riqueza aos acionistas (Luthy, 1998; Fialho, 2010). 

Devido a sua importância na nova economia, o conhecimento é considerado como um 

intangível, mas isso não significa que não possa ser medido (Joia, 2001), além de que, se 

torna imprescindível a mensuração do CI nas organizações, uma vez que muitas delas são 

compostas apenas por ativos intangíveis (Silva, 2008). 

 

O CI depende definitivamente de se encontrar alternativas rigorosas de acompanhá-lo e 

correlacioná-lo a resultados financeiros (Stewart, 1998) E nesse contexto, pode-se apresentar 
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algumas vantagens da mensuração do CI (Brooking, 1996; Antunes, 2000; Martins & 

Antunes, 2004). 

 

 Confirmar a habilidade da organização para atingir objetivos; 

 Planificar a pesquisa e desenvolvimento; 

 Fornecer informações básicas aos programas de reengenharia; 

 Fornecer um foco para programas de educação organizacional e treinamento; 

 Analisar o valor da empresa; 

 Aumentar o potencial informativo da contabilidade; 

 Correto direcionamento dos recursos para investimento em capital humanos e 

estrutural; 

 Melhor escolha de investidores. 

Nas abordagens existentes sobre avaliação dos ativos intangíveis, existem quatro 

metodologias que são utilizadas para mensurar este tipo de ativos, as quais sugerem as 

classificações expostas (Luthy, 1998; Williams, 2001): 

 

 Modelo direto do CI (DIC): Estuma o valor dos ativos intangíveis, os quais podem ser 

identificados em diversos componentes. A identificação desses componentes permite 

avaliá-los diretamente, individualmente ou associados num coeficiente; 

 

 Método de capitalização de mercado (MCM): Calcula a diferença entre a capitalização 

das ações no mercado e o valor dos ativos intangíveis ou CI; 

 

 Método de retorno de ativos (ROA): É efetuado o cálculo da média, com base nos 

proveitos antes de impostos da empresa durante um determinado período de tempo, e 

o valor encontrado é dividido pela média dos ativos tangíveis da empresa.  

 

O resultado obtido é o ROA da empresa, que é comparado com o ROA do setor de atividade. 

A diferença obtida na comparação efetuada é multiplicada pela média dos ativos tangíveis 

para calcular a média anual dos proveitos obtidos pelos ativos intangíveis. Se dividirmos a 

média obtida dos proveitos dos ativos intangíveis pela média do custo do capital, o resultado 

obtido é o valor dos ativos intangíveis ou do CI da empresa; 
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Método Scorecard (SC): Identifica os componentes dos ativos intangíveis ou do CI e, por 

meio de uma combinação de índices identificados nos Scorecards ou gráficos, estima o valor 

do ativo intangível. 

 

Bueno (2008) descreve os modelos de avaliação, mensuração e gestão do CI, conforme seus 

enfoques organizacionais, complementando os trabalhos de Luthy (1998), Williams (2001) e 

Sveiby (2007). Enquanto Luthy (1998) e Williams (2001) descrevem classificações de acordo 

com a metodologia de mensuração do CI, Bueno (2008) classifica os modelos de acordo com 

seu enfoque principal na organização. Esses enfoques foram evoluindo conforme as com as 

necessidades organizacionais desde meados da década de 1990 até os dias de hoje. 

 

Enfoque Enfoque Enfoque 

Financeiro - Administrativo Estratégico - Corporativo Social - Evolutivo 

(1992 - 1998) (1997 - 2001) (2000 - 2005) 

 Navegador Skadia (Skandia, 
1992 e Edvinsson, 1997): 
Suécia 

 Atkinson, Waterhouse e Wells 
(1997): USA 

 American Society for training 
and development (Astd, 2000): 
USA 

 Technology Broker (Brooking, 
1996): Reino Unido 

 Roos, Roos, Edvinsson e 
Dragonetti (1998): Suécia - 
Reino unido 

 NOVA (Camison, Palacios e 
Devece, 2000): espanha 

 Canadian Imperial Bank os 
Commerce ( Saint Orange, 
1996): Canadá 

 Intellectual Capital Model 
(Bontis, 1998). 

 KMCI (Mc Elroy, 2001): USA 

 iniversity os Western Ontario 
(Bontis, 1996): Canadá 

 Intelec, I. U. Euroforum 
Escorial (Bueno, Jericó e 
Salmador, 2000): Espanha 

 Intellectus (Bueno - CIC, 
2003): Espanha 

 Intangible Assets monitor 
(Sveiby, 1997b): Austrália 

 Direccion Estratégica por 
competencias: Capital 
Intangible (Bueno, 2000): 

espanha 

 "Outros em elaboração" 

 Stewart, T.A. (1997): EE.UU.  Cluster do conhecimento 
(2000): espanha 

 

 Dow Chemical (Dow Chemical, 
1998): EE.UU. 

 IICBS (Viedma, 2001): 
espanha 

 

Componentes ou "capitais" não 

harmonizados: ativos intangíveis e 

competências 

Componentes ou "capitais" 

harmonizados: humano, estrutural 

e relacional 

Componentes ou "capitais" 

harmonizados. Evolução 

Figura 8 - Enfoques do CI - Bueno 

Fonte: Adaptado de Bueno, Salmador & Merino (2008, p. 48) 
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A evolução se iniciou no período de 1992, considerando o financeiro administrativo como 

principal enfoque das empresas passando, após 1997, a focalizar a estratégia corporativa até 

atualmente, quando as empresas têm um enfoque social evolutivo. Os enfoques evoluíram em 

sua forma de funcionamento, quantidade de variáveis e perspectivas, assim como na 

quantidade de modelos existentes no mercado, uma vez que se torna natural o interesse das 

empresas em gerenciar o CI como forma de potencializar seu valor. 

 

 

Figura 9 - Enfoques do CI II- Bueno 

Fonte: Adaptado de Bueno, Salmador & Merino, 2008, p. 48 

 

Apesar de não haver um consenso entre o melhor ou mais adequado modelo para medir o CI, 

será feita uma revisão sobre alguns dos modelos vistos na literatura atual, a iniciar pelo 

Navegador da Skandia. Em 2010, Sveiby em uma atualização de seu artigo reconhece nada 

menos do que 34 métodos para reconhecimento do CI e avaliação dos ativos intangíveis 

conforme figura 10. 

Ano Nome Autor Categoria 

2009 ICU Report Sanchez 2009 SC 

2008 EVVICAE™ McMcCutcheon (2008) DIC 

2008 Regional Intellectual Capital Index (RICI) Schiuma, Lerro, Carlucci (2008) SC 

2007 Dynamic monetary model Milost (2007) DIC 

2004 IAbM 
Japanese Ministry of Economy, 

Trade and Industry. 
SC 
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Ano Nome Autor Categoria 

2004 SICAP  SC 

2004 National Intellectual Capital Index Bontis (2004) SC 

2004 Topplinjen/ Business IQ Sandvik (2004) SC 

2003 Public sector IC Bossi (2003) SC 

2003 Danish guidelines Mouritzen, Bukh & al. (2003) SC 

2003 IC-dVAL™ Bonfour (2003) SC 

2002 Intellectus model Sanchez-Canizares (2007) SC 

2002 FiMIAM Rodov & Leliaert (2002) DIC/MCM 

2002 IC Rating™ Edvinsson (2002) SC 

2002 Value Chain Scoreboard™ Lev B. (2002) SC 

2002 Meritum guidelines Meritum Guidelines (2002) SC 

2001  Caba & Sierra (2001) SC 

2001 Intangible assets statement Garcia (2001) SC 

2001 Knowledge Audit Cycle Schiuma & Marr (2001) SC 

2000 Value Creation Index (VCI) 
Baum, Ittner, Larcker, Low, Siesfeld, 

& Malone (2000) 
SC 

2000 The Value Explorer™ Andriessen & Tiessen (2000) DIC 

2000 Intellectual Asset Valuation Sullivan (2000) DIC 

2000 Total Value Creation, TVC™ Anderson & McLean (2000) DIC 

1999 Knowledge Capital Earnings Lev (1999) ROA 

1998 Inclusive Valuation Methodology (IVM) McPherson (1998) DIC 

1998 Accounting for the Future (AFTF) Nash H. (1998) DIC 

1998 Investor assigned market value (IAMV™) Standfield (1998) MCM 

1997 Calculated Intangible Value Stewart (1997) MCM 

1997 Economic Value Added (EVA™) Stern & Stewart 1997 ROA 

1997 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) Pulic (1997) ROA 

1997 IC-Index™ 
Roos, Roos, Dragonetti & Edvinsson 

(1997) 
SC 

1996 Technology Broker Brooking (1996) DIC 

1996 Citation- Weighted Patents Dow Chemical (1996) DIC 

1995 Holistic Accounts Rambøll Group SC 

1994 Skandia Navigator™ Edvinsson e Malone (1997) SC 

1994 Intangible Asset Monitor Sveiby (1997) SC 
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Ano Nome Autor Categoria 

1994 Intangible Asset Monitor Sveiby (1997) SC 

1992 Balanced Score Card Kaplan e Norton (1992) SC 

1990 HR statement Ahonen (1998) DIC 

1989 The Invisible Balance Sheet 
Sveiby (ed. 1989) The ”Konrad” 

group 
MCM 

1988 Human Resource Costing & Accounting Johansson (1996) DIC 

1970’s 
Human Resource Costing & Accounting 

(HRCA 1) 
Flamholtz (1985) DIC 

1950’s Tobin’s q Tobin James MCM 

Figura 10 - Quadro de métodos do reconhecimento do CI - Sveiby 

Fonte: Adaptado de Sveiby (2008). 

 

2.3.2 Propostas de mensuração, avaliação e gestão do capital intelectual 

 

Nesta seção serão apresentados os principais modelos de avaliação, mensuração e gestão do 

CI. Foram abordados os principais modelos da literatura contemporânea. 

 

2.3.2.1 Navegador Skandia. – Edvinsson e Malone 

 

É considerado o primeiro modelo de mensuração do CI que influencia até os dias de hoje pelo 

seu pioneirismo sobre avaliação e mensuração do CI. O modelo da Skandia utiliza cinco 

dimensões conforme figura 6 para organizar as medidas e variáveis, cujo produto é um 

relatório de avaliação do CI (Edvinsson & Malone, 1998). 

 

O modelo do navegador é descrito usando a metáfora de uma casa, em cujo teto ou sótão 

estão as informações e demonstrativos financeiros e demais medidas de desempenho já 

conhecidas. No bloco abaixo, encontra-se a formação do CI propriamente dito, constituído 

pelo foco no cliente e foco nos processos e, em seu interior, o foco nas pessoas. Em sua base, 

estão os índices voltados para o futuro da empresa.  
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É um modelo que utiliza 164 medidas métricas para mensurar o CI, sendo que 91 mensuram o 

CI e as outras 73 são baseadas em medidas tradicionais com foco nas cinco dimensões 

propostas. (Freire, 2013). 

 

Nele se encontram os índices desde a qualidade do preparo da empresa para o futuro 
por meio de treinamento dos empregados, desenvolvimento de novos produtos, mais a 
eficácia com que está abandonando o passado obsoleto pela renovação da linha de 
produtos, desistência de mercados decadentes e outras ações estratégicas. Eles também 
enfocam o provável ambiente de negócios no qual a organização irá operar (Edvinsson 
& Malone, 1998, p.61). 

 

 

Figura 11 - Dimensões do CI - Navegador Skandia 

Fonte: Edvinsson & Malone. P.60. 

 

 

Além dos indicadores que compõem as cinco dimensões, o modelo ainda permite a síntese de 

um macro indicador definido por: 

CI = i.C 

Onde: 

 i = o coeficiente de eficiência da utilização do CI; 

 C = Valor monetário do CI. 

Sendo que C é obtido pelos indicadores mais representativos das cinco dimensões, indicados 

de forma monetária, excluindo-os dos indicadores encontrados no balanço patrimonial. Já o 

valor de i focaliza o desempenho atual quanto a medidas de sucesso ou fracasso. 
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Com o modelo da Skandia, o gestor consegue subsidiar sua decisão visando à maximização 

do valor para o acionista, guiado não só por indicadores financeiros, mas por indicadores de 

desempenho de todas as dimensões do navegador.  

 

2.3.2.2 Razão entre o valor de mercado e o valor contábil (Market-to-book). 

 

O valor é definido pelo comprador e não pelo vendedor. Uma coisa vale o que alguém está 

disposto a pagar por ela (Stewart, 1998). A forma mais simples de se medir o CI é a diferença 

entre o seu valor de valor de mercado e o valor contábil (Stewart, 1998) e/ou a razão entre o 

valor de mercado da empresa e seu valor contábil. 

 

A diferença se demonstra rápida, fácil e racional, mas muito frágil, ao se verificar nas 

empresas que podem ter seu valor influenciado por oscilações no mercado de ações, pela 

subestimação dos valores de mercado e contábeis para prestação de contas ao fisco e, por 

último, porque essa informação pode não ser tão relevante para investidores, ou mesmo para 

os gerentes da empresa. Stewart (1998), inicialmente, atribui a formula da diferença para 

encontrar o valor do CI como: 

 

CI = VM – VC 

Onde: 

CI = CI  

VM = Valor de mercado 

VC = Valor contábil. 

Como forma de aumentar a confiabilidade é utilizar não a diferença, mas a razão entre o valor 

de mercado e o valor contábil originando a seguinte formula. 

CI = VM / VC 

Onde: 

CI = CI  
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VM = Valor de mercado 

VC = Valor contábil. 

Na razão, quanto maior for o CI da empresa, maior será o valor da razão entre os indicadores 

(Stewart, 1997; Joia, 2011). 

 
 

Empresa Valor de Mercado Valor Contábil M/C 

IBM US$ 70,7 Bilhões US$ 16,6 Bilhões 4,26 

Microsoft US$ 85,5 Bilhões US$ 930 Milhões 91,94 

Figura 12 - Razão entre valor de mercado e valor contábil - Stewart 

Fonte: Stewart (1998) 

 

Conforme figura 12, a Microsoft possui um valor de mercado muito maior que a IBM se 

comparado ao seu valor contábil evidenciando assim a razão entre o VM/VC. Tal modelo se 

mostra frágil, quando variáveis exógenas interferem no mercado, a exemplo de alterações na 

legislação tributária ou na conjuntura econômica da política nacional que influenciam o 

mercado de ações (Stewart, 1998). 

 

2.3.2.3 Q de Tobin 

 

O q de Tobin é uma metodologia que busca mensurar o desempenho do CI pela relação entre 

o valor de mercado e o valor ou custo de reposição desse ativo. Esse conceito de custo de 

reposição foi desenvolvido para contornar as diferentes políticas de depreciação utilizadas por 

contadores espalhados pelo mundo (Joia, 2001). Sua forma de cálculo pode ser representada 

pela fórmula: 

q = VMA + VMD / VRA 

Onde: 

VMA = Valor de mercado das ações ou valor próprio da firma; 
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VMD = Valor de mercado das dívidas ou capital de terceiros aplicado; 

VRA = Valor de reposição dos ativos. 

Quanto maior o “q” da equação, maior o retorno desse ativo para a empresa. Se o “q” for 

menor que 1 significa que o ativo em questão vale menos que seus custos de reposição. O Q 

de Tobin foi uma proposição teórica motivada para medir valores de reposição do patrimônio 

relativo ou valor de reposição dos ativos ao custo de reposição do ativo. (Tobin & Brainard, 

1968). Dessa forma, conclui-se que esse modelo não foi desenvolvido para medir o CI, mas 

pode ser usado como alternativa (Famá & Barros, 2000; Joia, 2001; Freire, 2013), uma vez 

que o “q” resultar em um resultado maior que 1, o retorno justifica o investimento feito pela 

empresa. 

2.3.2.4 Capital intelectual – Dragonetti e Ross 

 

O modelo proposto por Dragonetti & Ross (1997) introduz o conceito de fluxo do CI. Uma 

das características desse modelo é que não precisa se reduzir os indicadores a zero ou iniciar 

sua contagem do nada. A justificativa para tal, é que o conhecimento produz rendimentos 

crescentes, ao contrário dos recursos tradicionais como terra, capital, maquinário que 

depreciam com o passar do tempo. Esses autores integram os diferentes indicadores em uma 

única medida que representa o índice do CI da empresa. Consideram também o próprio 

sistema do CI como um recurso intangível da organização. Nesse modelo, são consideradas 

duas categorias gerais formadoras do CI com suas subdivisões. O relacionamento das divisões 

e subdivisões pode ser observada na figura 7.  

 

 

Figura 13: Árvore de valor de Dragonetti & Ross 

Fonte: Dragonetti & Ross, 1997 
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2.3.2.5 Balanced Scorecard– Kaplan e Norton 

 

O Balanced Scorecard (BSC) foi apresentado por Kaplan & Norton em 1990 e é considerado 

como a primeira tentativa de desenvolvimento de um sistema de avaliação de desempenho 

que enfoque os objetivos da empresa, relacionando a tomada de decisão individual e a, no 

intuito de fomentar o aprendizado organizacional. O BSC busca alinhar os resultados de 

desempenho da empresa com as metas propostas, em cujo processo as falhas devem ser 

identificadas e realinhadas. 

 

 

Figura 14: Balanced Scorecard (BSC) 

Fonte: Kaplan & Norton (1996) 

 

O BSC como visto na figura 14 utiliza quatro perspectivas para traduzir a missão e visão 

estratégica da empresa, que são as perspectivas financeira, do cliente, dos processos internos e 

do aprendizado e crescimento. Seus objetivos relacionam entre si através da estrutura que se 

desenha o mapa estratégico, contribuindo para que a organização esclareça o alvo a ser criado 

valor. Com a ferramenta, os executivos corporativos são capazes de medir como suas 

unidades de negócio criavam valor para os clientes atuais e futuros. Ao mesmo tempo em que 

mantém o interesse no desempenho financeiro, BSC revela com clareza os vetores do 

desempenho superior e de longo prazo em termos competitivos e de criação de valor. (Kaplan 

& Norton, 2001). 
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O mesmo resultou da necessidade de captar toda a complexidade da performance da 

organização, buscando compor e visualizar medidas de performance que reflitam o objetivo 

estratégico da empresa. A ferramenta objetiva apresentar, em um único documento, diversos 

indicadores financeiros e não financeiros sob o enfoque de quatro perspectivas, de forma a 

interagir com os demais indicadores da empresa. Assim é possível retroalimentar o processo 

de aprendizado e consequente valorização da organização. 

 

2.3.2.6 Modelo Heurístico – Joia 

 

O modelo proposto por Joia (2001) busca trabalhar a mensuração e gestão do CI, mas de 

forma a direcionar seus esforços ao alinhamento da estratégia empresarial, utilizando um 

modelo heurístico baseado no modelo de Winter. 

 

No âmbito da estratégia empresarial, tem como norte a missão corporativa, que é dividida em 

programas de ação ampla, por meio dos quais são programas de ação específica – PAE. Cada 

PAE contém indicadores que terão, maior ou menor peso, se relacionando a missão e, 

baseados em índices das empresas que adotam as melhores práticas do segmento, definindo 

ainda suas prioridades como absoluta, altamente desejável ou desejável conforme figura 10 

(Joia, 2001). 

 

Figura 15: Modelo heurístico de Joia 

Fonte: Joia (2001, p. 58) 

 

No âmbito do CI, busca acompanhar as oscilações das dimensões do CI ao longo do tempo. 

Joia (2001) considera quatro dimensões do CI sendo o capital humano (CH), capital de 
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inovação (CIn), capital de processos (CP) e capital de relacionamento (CR), vinculando os 

indicadores da estratégia ao CI de forma simplificada, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

A formula vinculada a matriz de incidência da empresa resulta na soma de todas as dimensões 

do CI face aos programas de ação ampla específica e vinculando a suas prioridades. Este 

modelo resulta na seguinte formula: 

 

O modelo heurístico proposto por Joia (2001) busca alinhar amplamente conceitos de 

planejamento estratégico e CI. O modelo alinha a avaliação do CI à estratégia da empresa, 

utilizando a heurística como técnica. A metodologia se propõe a analisar o valor de mercado 

da empresa e a avaliação do CI ao longo do tempo, de forma que a evolução assíncrona do CI 

e a inovação podem revelar a armadilha da defasagem de tempo na empresa. 

 

2.3.2.7 Modelo da universidade West Ontario – Nick Bontis 

 

O professor Nick Bontis classifica todos os ativos intangíveis da organização como CI. O 

modelo acrescenta uma relação de causalidade entre os elementos do CI, sendo o capital 

humano a origem do desenvolvimento do capital relacional e do capital estrutural. Estes por 

sua vez, influenciam o resultado da organização. 

 

O modelo proposto por Bontis (1996) mede a relação do CI com os resultados da empresa. O 

modelo não define indicadores claros para medição do CI, considerando apenas que o capital 

humano influencia e explica a performance dos outros componentes do CI. A principal 

contribuição do modelo de Bontis está na gestão do CI, propondo um método de aplicação em 

dez fases: 

 

1. Concluir uma auditoria inicial do CI; 

2. Fazer da gestão do conhecimento um requisito vinculado a valoração de cada 

colaborador vinculando suas metas de desenvolvimentos ao desenvolvimento do CI; 
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3. Definir formalmente a base de conhecimento do negócio e onde a organização se 

posiciona ou se encontra; 

4. Nomear um gestor que deverá ser o responsável pelo desenvolvimento do CI; 

5. Classificar um portfólio produzindo um mapa de conhecimento da organização; 

6. Usar sistemas que ajudem a troca e codificação da informação e do conhecimento; 

7. Quando enviar os colaboradores a conferencias e encontros, aproveitar e difundir seu 

conhecimento adquirido; 

8. Conduzir auditorias do CI para reavaliar a acumulação de conhecimento da 

organização; 

9. Identificar lacunas que podem ser preenchidas com as fragilidades dos concorrentes, 

clientes e provedores de melhores práticas; 

10. Reunir um novo portfólio de conhecimento na organização incluindo o CI no relatório 

anual. 

 

2.3.2.8 Modelo Intellectus- Eduardo Bueno 

 

O modelo de intellectus foi desenvolvido como uma ferramenta prática que permite a 

identificação e medição dos ativos intangíveis que criam valor para a organização. O mesmo 

foi concebido como fruto de colaborações, participação e consenso de diferentes agentes 

públicos e privados no fórum de conhecimento e inovação no intuito universitário de 

investigação da universidade Autônoma de Madrid na Espanha. A estrutura do modelo 

Intellectus se encontra em fase de desenvolvimento, sendo assim flexível e adaptável ao 

contexto em que a empresa está inserida em conteúdos e detalhes (Bueno, 2008).  

 

Figura 16: Modelo Intellectus - Bueno 

Fonte: Bueno, Salmador & Merino, 2008, p.54 
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O modelo é construído tendo como pilares cinco perspectivas do CI, de forma que a interação 

entre eles possa potencializar a geração de valor para a organização. É composto pelo capital 

organizacional, capital tecnológico que também pode se comparados ao capital estrutural nos 

modelos anteriores e pelo capital do negócio e capital social que, juntos, também podem ser 

comparados ao capital relacional dos modelos já conhecidos, como visto no Navegador 

Skandia (Edvinsson & Malone, 1998), monitor de ativos intangíveis de Sveiby (2007), IC 

monitor de Stewart (1997), Brooking Audit de Brooking (1996). 

 

 

 

  Componentes     

Capital humano Capital 
organizacional 

Capital 
Tecnológico 

Capital de negócio Capital Social 

    Elementos     

Valores e 
atitudes. 

Cultura Esforço em 
pesquisa e 

desenvolvimento 

Relações com clientes Relações com 
acionistas, instituições 

e investidores 

Atitudes. Estrutura Dotação 
tecnológica 

Relações com 
fornecedores 

Relações com 
administrações 

públicas 

Capacidades Aprendizagem 
organizacional 

Propriedade 
intelectual e 

industrial 

Relações com parceiros Relações com defesa 
do meio ambiente 

  Processos   Relações com 
concorrentes 

Relações sociais 

      Relações com meios de 
comunicação e imagem 

corporativa 

Reputação corporativa 

      Relações com 
instituições de 

promoção e melhoria de 
qualidade 

Outras relações com a 
sociedade. 

    Variáveis     

Indicadores (categorias e níveis) 

Figura 17: Componentes do Intellectus 

Fonte: Bueno, Salmador & Merino, 2008, p.55 

 

Jurczak (2008) faz uma revisão dos diversos modelos, assim como suas diversas conotações, 

de forma que o autor o define como todas as conexões interligadas aos recursos do 

conhecimento (materiais e não materiais, tangíveis e intangíveis) que a organização dispõe 

para criação de valor, necessários para atingir diferencial competitivo em longo prazo. 



60 

 

Através dessa definição, o autor cria um modelo de relacionamento entre as variáveis e 

elementos do CI conforme figura 18. 

 

Figura 18: Esquema do CI - jurczak 

Fonte: Jurczak (2008) 

 

Em seu modelo é detalhado cada tipo de dimensão do capital intelectual de forma demonstrar 

algumas de suas principais variáveis. 

 

2.3.2.9 MVA – Market Value added 
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O valor de mercado agregado é uma metodologia desenvolvida pela consultoria americana 

Stern Stewart. A metodologia mensura a diferença que os acionistas estão tendo em relação ao 

patrimônio líquido da empresa. Se essa diferença for positiva, os acionistas estão 

enriquecendo e a empresa demonstrando eficiência ao gerir seus ativos. Se essa diferença for 

negativa, a empresa está destruindo valor de mercado das organizações e consequentemente 

destruindo valor do patrimônio dos acionistas. Sua formula de cálculo é: 

 

MVA = Valor de mercado – Capital investido – Ajustes 

Outra formula de calculo do MVA quando já se tem o EVA é dividindo-o pelo custo médio 

ponderado de capital (CMPC) este que é representado pela ponderação das diversas formas de 

financiamento da empresa com diferentes taxas. Sua formula pode ser verificada abaixo: 

 

MVA = EVA / CMPC (%) 

 

O MVA é determinado pela diferença entre o valor de mercado da companhia e o capital 

investido na mesma, representando o quanto a administração agrega de valor ao capital 

investido na empresa. 

O MVA corresponde a expectativa futura de resultados, descontando pela taxa de custo médio 

ponderado de capital da empresa. O mesmo é calculado a partir de informações de mercado 

por meio do valor das ações ordinárias da empresa e juntamente com informações contábeis, 

sendo o valor investido e suas formas de financiamento.  

 

2.3.2.10 EVA – Economic Value added 

 

O valor econômico agregado (EVA) assim como o MVA foi desenvolvido pela consultoria 

Stern Stewart. A mesma possibilita a mensuração do retorno do negócio correspondendo ao 

lucro residual depois de deduzido o custo do capital investido na organização. De forma 

simples, o capital investido na empresa tem um custo que deve ser remunerado pelo lucro 

gerado por meio da atividade operacional.  

 

É possível chegar ao EVA com a seguinte formula: 

 

EVA = NOPAT – C%(TC), 
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Onde: 

 

NOPAT = Net Operating Profit After Taxes (Lucro Operacional Líquido depois dos 

impostos); 

C% = Custo percentual do capital; 

TC = Total Capital (Capital Total) 

 

Young e O’Byrne assinalam que o EVA é uma medida adequada para mensurar a criação de 

valor pelo fato de considerar a expectativa de retorno por parte dos acionistas ao subtrair do 

lucro líquido o custo de capital, desta forma podendo ser considerado como um indicador 

econômico e não somente indicador contábil. 

 

Drucker (1998) afirma que não se poder gerenciar o que não se pode medir. Freire (2013) 

corrobora, ressaltando que, diante da sociedade do conhecimento, a gestão do intangível é tão 

importante quanto a gestão dos tangíveis, embora muito mais difíceis de serem gerenciados, 

pois as empresas ainda têm dificuldades que vão desde o seu reconhecimento, aquisição e 

tratamento, armazenamento até a disseminação na empresa. Surge, nesse contexto, a gestão 

do CI, onde é definida por Viedma (1998) e Vidal (2006) como uma forma mais precisa e 

eficiente de conduzir um conjunto de processos e sistemas, que permite o seu aumento de 

forma significativa, com o objetivo de resolução de problemas de forma mais rápida, com 

objetivo final de atingir os objetivos estratégicos da empresa e de gerar vantagens 

competitivas sustentáveis. 

 

Novas (2008) complementa que gerir o CI requer a criação, desenvolvimento, renovação, 

integração, utilização e maximização dos ativos intelectuais da organização. Para isso, a 

organização deve estar capacitada ou se capacitando para identificar, mensurar e gerenciar e 

controlar o CI. Existem poucos modelos propostos para gerenciar o CI em processos de F&A, 

de forma que estes são uma evolução entre eles para atender determinadas necessidades locais 

e, que através de suas devidas adaptações, podem ser aplicados em vários contextos, 

validando desta forma o modelo. 

 

Na tentativa de superar os desafios de avaliação e gestão do capital intelectual em F&A, 

surgiram alguns esforços que merecem destaque no contexto desta Dissertação. O projeto 
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MERITUM, por exemplo, conforme Al Ali (2003), propõe um modelo de gestão do CI que se 

divide em três fases:  

 Identificação; 

 Medição e avaliação; 

 Ação. 

 

A fase de identificação acontece na evidenciação dos ativos intangíveis críticos e necessários 

para que a empresa consiga atingir seu objetivo. Ao serem identificados, agrega-se um 

conjunto de recursos e atividades a cada intangível critico que permitirá que ele seja 

monitorado. A identificação permite que após ser feita a identificação, os intangíveis críticos 

sejam conhecidos em seu estado atual, e como devem se desenvolver para proporcionar o 

alcance do objetivo estratégico da empresa. 

 

A fase de medição e avaliação envolve a definição dos indicadores específicos para serem 

usados como medida de referência. Esses indicadores ainda deverão ser de qualidade, úteis, 

financeiros ou não financeiros e viáveis de aplicação. Finalmente, a última fase é aquela em 

que se consolidam as variáveis dentro do sistema de gestão e são integradas à rotina de gestão 

organizacional. Funciona como um processo de aprendizagem, que envolve o monitoramento 

e avaliação dos resultados das variáveis críticas sobre os objetivos estratégicos. 

 

Em busca de um melhor entendimento sobre a gestão do CI, propõe seu modelo para atender a 

esse objetivo. O modelo deve passar por estágios que garantam o amadurecimento da gestão 

do CI, aliados à estratégia empresarial. Esses processos incluem: 

 

 Gerenciar recursos; 

 Gerenciar o processo produtivo;  

 Maximizar valor aos stakeholders. 

A incorporação do CI à estratégia organizacional leva à adoção de uma nova classificação, de 

acordo com o modelo compreensivo do CI, em que as formas genéricas adotadas pela 

literatura atual (capital humano, capital estrutural e capital relacional) são agrupadas em 

relação a sua função no ciclo do negócio da empresa onde os grupos são: 
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 Recursos do conhecimento; 

 Recursos e processos de inovação, e; 

 Propriedade intelectual. 

Esses grupos devem ser gerenciados de acordo com o seu estágio em cada item, conforme a 

estratégia da empresa naquele dado momento conforme figura 19. 

 

CAPITAL 
INTELECTUAL / 
ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

CAPITAL 
HUMANO 

CAPITAL DE 
CLIENTES 

CAPITAL 
ESTRUTURAL 

Estágio de gestão do 
conhecimento 

Conhecimento 
tácito, 
experiência, visão 

Experiência, 
conhecimento, 
relacionamentos, 
contatos 

Bases de dados de 
tecnologia da 
informação, base 
de conhecimento, 
melhores práticas, 
cultura 

Estágio da gestão da 
inovação 

Ideias, concepção 
de produtos, 
Habilidades 

Ideias, concepção 
de produtos, 
feedback, 
relacionamentos 

Sistemas, 
processos de 
negócios 

Estágio de gestão da 
propriedade intelectual 

Conhecimento 

Identificação da 
marca, reputação, 
alianças 
estratégicas 

Patentes, Marcas, 
direitos, Segredo 
comercial 

Figura 19 - Quadro dos Grupos do CI - Al Ali 

Fonte: Adaptado de Comprehensive Intellectual capital management (Al-Ali, 2003 p. 81) 

 

Em seu primeiro estágio, a gestão do CI foca na manutenção dos recursos do conhecimento 

mais básicos como a experiência, o conhecimento tácito, a visão de negócio, a rede de 

relacionamentos, seus sistemas de base de dados, a base de clientes, boas práticas da empresa, 

além da cultura criada na organização. O objetivo principal nesse estágio é manter o bom 

relacionamento entre as partes, permitindo a troca de informações e conhecimentos, zelando 

pelo seu fluxo.  

 

No segundo passo, a organização transforma os insumos do primeiro estágio em processos do 

negócio, aplicando o conhecimento ou mesmo uma solução ou produto a ser comercializado. 

A principal preocupação, nesse momento, é a extração do potencial de valor desses recursos 
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disponíveis. Esses conceitos geralmente são criados pelos colaboradores envolvidos no 

processo de criação de novos produtos e processos, onde através de seu relacionamento, 

aliados aos insumos da primeira etapa possibilita a criação desses produtos, incrementando 

valor a empresa. 

 

Finalmente, no terceiro estágio, a empresa já materializou o valor de diversas formas, seja 

como um produto, um canal de relacionamento ou mesmo uma ferramenta utilizada no 

processo de tomada de decisão, proporcionando maior competitividade conforme figura 14. 

 

Figura 20: Processo de tomada de decisão - Al Ali 

Fonte: Comprehensive Intellectual capital management (Al-Ali, 2003 p. 83) 

 

Mais recentemente, Jordão et al. (2013) utilizam um modelo intitulado como modelo de 

controle do CI, cuja premissa central é tornar o Sistema de controle gerencial (SGC) da 

empresa mais eficiente e eficaz. Isso seria feito de forma a incluir a expectativa das pessoas 

no estabelecimento desse sistema, de forma tal que atue ao lado do sistema de gestão do 

conhecimento, colaborando no processo de conversão do conhecimento tácito de seu pessoal 

em conhecimento explícito individual e coletivo, até se transformar no conhecimento 

organizacional. 

 

No modelo de gestão e controle do CI, desenvolvido originalmente por Jordão (2011) e 

ampliado por Jordão et al. (2013), a geração de valor na empresa acontece consubstanciada na 

metodologia do market value added (MVA), que funciona de modo a mensurar o valor dos 
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ativos intelectuais e/ou intangíveis em termos financeiros em nível organizacional, de forma a 

observar a contribuição do CI no valor de mercado adicionado. 

 

 

Figura 21: Modelo de controle do CI - Jordão 

Fonte: Jordão, et al (2013). 

 

O modelo de gestão e controle do CI Jordão (2011) e ampliado por Jordão et al. (2013) ajuda 

a compreender o processo de gestão do CI no contexto das F&A, pois facilita esse processo ao 

propor a integração do SCG com a estratégia e a cultura organizacionais. Isso seria feito de 

forma a incluir a expectativa das pessoas no estabelecimento desse sistema de forma tal que a 

cultura atue ao lado do sistema de gestão do conhecimento, colaborando no processo de 

conversão do conhecimento tácito das pessoas em conhecimento explícito individual e 

coletivo, até se transformar em conhecimento organizacional. A premissa central desse 

modelo de controle do CI é tornar o SCG da empresa mais eficiente e eficaz, de modo a 

mensurar o valor dos ativos intelectuais e/ou intangíveis em termos financeiros em nível 

organizacional, de forma a observar a contribuição do CI no valor de mercado adicionado. 

 

Finalizando esta seção, podemos ver que o termo CI evolui ao longo de tempo, desde sua 

definição até os vários modelos, de forma a englobar os ativos da empresa, o conhecimento, a 

valorização de seus profissionais até a forma de materializar processos e conhecimentos, com 
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a finalidade de sempre buscar o aumento do valor da organização. Nesta pesquisa descrita 

foram abordados os modelos que se mostraram mais relevantes. Os modelos de CI são 

diversos e cada um foca em um elemento em particular, ou mesmo são uma evolução entre 

eles mesmos, sendo que um modelo busca corrigir as deficiências do modelo anterior. Faz-se 

relevante, contudo, observar alguns modelos e propostas mais específicas sobre a avaliação e 

gestão do CI no contexto das F&A, visando contribuir para a melhoria nos modelos de gestão 

e, principalmente, possibilitando que organizações que decidam passar por essas formas de 

reestruturação, não percam seus diversos elementos do CI envolvidos no processo. 

 

2.4 Avaliação e Gestão do Capital Intelectual em Fusões e Aquisições 

 

Como discutido na Introdução, ao lado do aumento no volume e na relevância das operações 

de F&A, há lacunas de pesquisa derivadas da divergência entre os resultados esperados e os 

efetivamente auferidos com essas operações (Jordão & Souza, 2013; Jordão et al., 2014), 

especialmente pela perda de conhecimento (Child et al., 2001; Mayo, 2002) e de capital 

intelectual (CI) (Freire, 2013; Freire et al., 2014) em grande parte dessas operações.  

 

São vários os motivos que explicam esse problema, como a identificação incorreta das 

sinergias potenciais, a falta de um planejamento antecipado das diferentes fases da operação 

(Barros et al., 2003), as dificuldades decorrentes de avaliações e estimativas inadequadas, um 

alto preço pago (Héau, 2001) e, especialmente, a perda de CI depois da união provocada por 

(i) evasão de conhecimentos (capital humano); por (ii) impactos negativos na imagem e/ou 

nos relacionamentos com clientes, fornecedores e outros stakeholders (capital relacional); ou 

por (iii) dificuldades de integrar as estruturas de modo a reter uma parte do saber tácito e 

explícito pessoal, transformando-o em um ativo organizacional (capital estrutural). Segundo 

Durst e Edvardsson (2012), a GC tem um profundo impacto sobre a capacidade das empresas 

para enfrentarem os desafios de negócios atuais e futuros e, portanto, para a sobrevivência 

delas. Mayo (2002) explica que algumas empresas consideram os recursos humanos como 

custos dos processos de F&A e não como os elementos detentores dos ativos intangíveis 

únicos que adicionam valor à organização. Nesse sentido, os autores esclarecem que por 

desconhecimento do processo de gestão do CI e de seus elementos, algumas pessoas são 

desligadas da empresa levando consigo saberes e experiências adquiridas. Mais do que os 
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empecilhos causados pela perda de tais conhecimentos, contudo, há um risco de que os 

mesmos sejam utilizados por um concorrente no mercado. 

 

Curiosa e paradoxalmente ao interesse das adquirentes em obter conhecimentos relacionados 

aos clientes, fornecedores e mercados; muitas F&A não conseguem realizar os resultados 

projetados por problemas relacionados à gestão dos ativos intangíveis (Coff, 1999). Segundo 

Freire (2010), a capacidade da empresa adquirente de eliminar os problemas de integração 

está intrinsecamente relacionada à gestão de pessoas, cultura e conhecimento durante toda a 

operação de F&A. 

 

De maneira similar, as empresas precisam de cuidado para tratar do capital relacional em um 

processo de fusão ou de aquisição, quando o nome da adquirida é alterado, pois ela pode 

perder parte de sua clientela ou ter suas relações comerciais afetadas, já que a associação à 

qualidade e à reputação da empresa pode ser abalada pela mudança. Isso porque o 

relacionamento que a adquirida formou por diversos anos com seus fornecedores, 

comunidade, órgãos do governo podem se perder com a formação da nova empresa em seu 

processo de integração. Essas ideias se alinham ao pensamento de Freire et al. (2014), para 

quem as F&A têm encontrado dificuldades na consolidação dos ativos intangíveis formadores 

do CI, levando à perda do valor das marcas e das ações das empresas participantes, pois 

mesmo com o interesse em adquirir conhecimentos relacionados a clientes, fornecedores e 

mercados, buscando sinergias, em que a soma dos valores individuais impulsionaria o 

resultado, as empresas adquirentes não tem sabido gerenciar a fase de integração pós-união. Já 

Mayo (2002) revela que os problemas relativos ao capital estrutural em F&A se referem, 

dentre outros, à perda de informações em documentos e processos provocados pela 

incompatibilidade de sistemas. Igualmente, a descontinuidade da cultura, em que as pessoas 

pudessem compartilhar as mesmas regras, é apontada por Mayo (2002) como uma das causas 

mais comum do desaparecimento de grande parte do capital estrutural. O conflito entre 

culturas é, portanto, citado como uma das causas de fracasso nos processos de F&A. 

 

Em termos objetivos, Behr e Nascimento (2008) entendem que o processo de conversão do 

conhecimento tácito em explícito descrito por Nonaka et al. (2001), embora complexo, 

poderia ser facilitado pela cultura organizacional e por atividades de socialização. A cultura 

ajuda na integração das pessoas às regras da empresa e promove o compartilhamento de 

experiências. Já a socialização é apontada como uma forma de conversão de conhecimento 



69 

 

tácito individual em tácito coletivo e, algumas vezes, de tácito em explícito. O argumento 

apresentado é que a troca de experiências e habilidades, a partir dos modelos mentais dos 

participantes, estimula a absorção, a criação e a sistematização de novos e antigos 

conhecimentos por esses participantes. De maneira complementar, Durst e Ferenhof (2014) 

asseveram que o essencial é a conscientização dos gestores das empresas sobre os riscos que 

podem ser associados à perda de conhecimento, considerando não somente as questões 

óbvias, mas todos os aspectos organizacionais e humanos e suas implicações. 

 

Essas questões revelam a necessidade de se olhar criticamente para o papel da cultura 

organizacional no alcance dos objetivos planejados para as F&A, como ressaltado por Jordão 

et al. (2014), especialmente reconhecendo força e importância da cultura nos processos de 

criação, desenvolvimento, manutenção e aproveitamento do conhecimento organizacional, 

bem como para evitar a perda dos ativos do saber formadores do CI pós-união. Com base em 

uma extensiva pesquisa bibliográfica que mapeou o estado da arte sobre o tema CI na 

atualidade, Ferenhof et al. (2015) asseveram que, na literatura existente, já estão disponíveis 

diversos modelos que poderiam contribuir para um correto dimensionamento e uma adequada 

gestão do CI. A gestão do CI é definida por Viedma (1998) e Vidal (2006) como uma forma 

mais precisa e eficiente de conduzir um conjunto de processos e sistemas que permita o 

aumento de CI de forma significativa com o objetivo de resolução de problemas de forma 

mais rápida, com vistas a promover o alcance dos objetivos estratégicos da empresa e de gerar 

vantagens competitivas sustentáveis para a mesma. Novas (2008) complementa dizendo que 

gerir o CI requer criação, desenvolvimento, renovação, integração, utilização e maximização 

dos ativos intelectuais da organização. Para isso, a organização deveria estar capacitada ou 

estar se capacitando para identificar, mensurar e gerenciar e controlar o CI. Contudo, há 

poucos ou nenhum modelo para gerenciar o CI em processos de F&A, mas há outros que 

tangenciam o tema ou podem ser adaptados a esse contexto. 

 

Baseado no estudo de caso da Praxair Inc., Gomes et al. (2000) discutiram as mudanças 

implementadas no sistema de controle gerencial (SCG) da S.A. White Martins, em 1993, 

depois que esta fora adquirida por aquela empresa. Com base em um estudo de caso único e 

com o foco da pesquisa nas mudanças provocadas pela internacionalização da empresa, 

observou-se que ocorreram várias mudanças nos sistemas e processos para adequarem-se às 

características do contexto social e, como consequência, à estratégia da empresa. O impacto 

do contexto social na Praxair ocorreu de diversas maneiras. Primeiramente, estimulando uma 
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maior sensibilidade às mudanças decorrentes da incerteza, imprevisibilidade, dinamismo, 

hostilidade e complexidade do mercado globalizado. Em segundo lugar, promovendo a 

redução dos preços e das margens para poder manter as vendas em virtude do acirramento da 

concorrência. Em terceiro lugar, os fatores críticos de sucesso passaram a se orientar por 

aspectos não financeiros como inovação, qualidade, flexibilidade e penetração no mercado, 

alterando o SCG que passou a basear-se em medidas quantitativas (financeiras) e qualitativas 

(culturais e ambientais) de desempenho. No que se refere à gestão do CI, Gomes et al. (2000, 

p. 4) esclarecem que: 

 

A gerência do RH exerce papel importante na estratégia global da empresa, uma vez que o 
intercâmbio de informações, conhecimentos e experiências é a grande vantagem competitiva 
da Praxair. Logo o controle gerencial no campo humano e do conhecimento é ponto chave 
para o sucesso da empresa globalizada. Esta questão envolve diversos fatores que determinam 
a sobrevivência da empresa num ambiente altamente competitivo e que está sempre em fluxo 
constante de mudanças e transformações. Um dos principais objetivos da Praxair é capacitar 
seus funcionários a: conhecer as tendências de mercado e suas implicações 
globais; compreender as habilidades, competências e posturas necessárias ao sucesso da 
organização no futuro; ser consciente de sua habilidade, força e fraqueza com planos de 
melhoria de sua performance e empregabilidade; desejar e conseguir responder rapidamente e 
com flexibilidade às necessidades de mudanças nos negócios em suas afiliadas pelo mundo; 
liderar sua própria vida e seu próprio trabalho; ser responsável por construir uma relação 
Ganha-Ganha com a organização [...]. A utilização de indicadores de gestão do capital 
intelectual na Praxair permite que a empresa administre os quatro desafios da Era do 
Conhecimento:  

• Atrair e reter talentos => Produz conhecimento, cria riqueza e valor para o cliente; 
• Fomentar cultura colaborativa => Rede de princípios (Ética), Conhecimento e 
Habilidades Aplicadas, 
• Desenvolver líderes para o mercado contemporâneo,  
• Acelerar a transferência de conhecimento. 
A Praxair utiliza indicadores de gestão de capital intelectual, com o propósito de 
estabelecer padrões e melhores práticas mundiais de RH – benchmarking. 

 

Gomes et al. (2000) concluíram que essa empresa sofreu profundas e significativas mudanças 

em seus sistemas, especialmente no SCG através do estabelecimento de uma estratégia 

coordenada em todos os países onde opera. Essa estratégia global a faz diferente das empresas 

multinacionais tradicionais, que atuam com estratégias e estruturas organizacionais 

específicas em cada país. Já a estratégia mundial prioriza resultados globais em detrimento de 

resultados regionais, sendo a compensação dos executivos feita através do pagamento de 

bônus e incentivos proporcionais ao cumprimento das metas estabelecidas pela empresa de 

maneira que todos os funcionários e executivos direcionem seus esforços para o cumprimento 

dos objetivos e metas pré-estabelecidos. 
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Gupta e Ross (2001) buscaram por meio de um estudo de caso em uma pequena empresa de 

consultoria adquirida por uma grande consultoria identificar o núcleo do capital intelectual – 

mais precisamente a transferência de conhecimento- e avaliar as suas perspectivas de sinergia 

com implicações para a gestão da integração do processo de F&A. Na conclusão do trabalho 

os atributos foram identificados de forma a facilitar a transferência do conhecimento 

principalmente no relacionamento entre adquirente e adquirida. Em linha, Bryer e Lebson 

(2003) analisam os ativos de propriedade intelectual e sua importância em processos de F&A. 

Os autores focam nos tradicionais ativos de propriedade intelectual, como patentes, marcas, 

direitos autorais, know-how e segredos comerciais. Os autores assinalam que grande parte 

desses processos de F&A são motivados por adquirir os ativos de propriedade intelectual da 

empresa alvo. Os autores concluem que os direitos de propriedade intelectual tem permitido 

em relativamente poucos anos alcançar o status de grande entidade em termos de valores de 

capital como exemplo da Microsoft, Sun, Vodafone, entre outras.  

 

Ainda considerando a proteção e gestão do conhecimento Solitander (2006) busca em seu 

trabalho analisar diferentes estratégias utilizadas para proteger o conhecimento em relações de 

colaboração inter-organizacionais. Segundo o autor, pesquisas anteriores salientam a 

necessidade dos fluxos entre os capital estrutural, humano e relacional funcionar corretamente 

de maneira que a empresa controle a grande quantidade de vínculos e trocas entre os 

participantes e limitando a perda involuntária de conhecimento estratégico importante. O 

estudo foi realizado em uma empresa de prestação de serviços multinacional com cerca de 

6000 funcionários em todo o mundo. Sua divisão inglesa foi utilizada para este estudo, e os 

gerentes de projeto entrevistados foram escolhidos para representar diferentes relações de 

colaboração que a empresa tinha com o mesmo parceiro externo. O estudo centra-se, portanto, 

sobre a relação entre a empresa de consultoria de engenharia e sua parceira, uma empresa de 

serviços de construção, do ponto de vista da consultoria de engenharia. Como conclusão, 

foram elencadas algumas estratégias sendo o mais eficiente no lado do capital humano-

relacional as estratégias destinadas a manutenção de pessoal e criação de lealdade.  

 

De forma mais enfática Junni (2011) em seu artigo teve como objetivo testar empiricamente 

proposições feitas em estudos de caso de transferência de conhecimento em F&A em que o 

medo de ser explorado ou contaminado pela outra parte tem um efeito negativo sobre o 

processo de transferência de conhecimento em aquisições. As hipóteses foram testadas em 

uma amostragem de empresas finlandesas que passaram por processos de aquisição entre 
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2001 e 2004. Foi observado que quando o adquirente ou o adquirido teme que seu 

conhecimento será explorado pela outra parte, sem receber nada de valor em troca eles se 

recusam a compartilhá-lo. Em segundo lugar, os entrevistados argumentaram que a propensão 

dos indivíduos para fazer uso do conhecimento da outra parte iria depender se a imagem da 

outra parte é favorável ou não. E ainda que quando qualquer uma das partes em uma aquisição 

teme que receber o conhecimento da outra parte possa prejudicar sua imagem ou reputação, 

eles serão menos propensos a absorver esse conhecimento.  

 

Em empresas de tecnologia, Lodden (2012) analisou a transferência de conhecimento e os 

fatores que facilitam esse processo em F&A feitas pela Empresa Cisco. A ênfase da pesquisa 

foi na transferência do conhecimento tácito em desenvolvimento de novos produtos. Entre os 

achados podemos elencar (i) Fatores motivacionais fazem parte de retenção de funcionários-

chave (ii) barreiras e desafios culturais e geográficos são pontos que pode-se corrigir ao longo 

do caminho; (iii) o setor de recursos humanos desempenha papel vital na fase de integração 

no que diz respeito a transferência de conhecimento. Segundo Lodden (2012) o que faz a 

Cisco ser boa em aquisições é que eles aprendem com tudo o que fazem e usam esse 

conhecimento em seu beneficio. 

 

Quanto a pessoas e cultura, Yaakov Weber (1996) estuda as relações humanas e culturais nos 

processos de F&A relacionando-as a eficácia do processo de integração e o sucesso ou 

fracasso obtido na geração de valor. O estudo avalia o papel do ajuste da cultura, remoção de 

autonomia e comprometimento dos gestores para a incorporação na efetiva integração entre 

parceiros de fusões. Complementando a linha anterior, Caraballo (2006) verificou a gestão do 

capital humano direcionado ao corpo executivo da empresa durante o processo de F&A. 

Enfatizou ser necessário ir além de considerações estratégicas e financeiras até dinâmicas 

organizacionais e possíveis problemas com pessoal nesses processos. Por meio de revisão da 

literatura, afirma que a maioria dos fracassos em processos de F&A são devidos a fatores 

humanos. As conclusões do autor mostram que a percepção dos executivos seniores sobre a 

F&A e os efeitos de relacionamento entre diretores da adquirente no longo prazo é o fator que 

mais causa perda de colaboradores. 

 

Confirmando Yaakov Weber (1996), Santos e Arbex (2011) buscam identificar os impactos 

causados pelos processos de F&A buscando alternativas para minimiza-los por meio de 

gestão de pessoas. Busca por meio de pesquisa bibliográfica entender o impacto da gestão de 
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pessoas em F&A e o funcionamento dos conceitos como clima e cultura organizacional e 

liderança. Os autores concluíram que os conflitos culturais devem ser compreendidos para que 

se aprenda a lidar com as diferenças e para que mantenha-se um clima organizacional 

positivo. Nesse ponto se mostra a importância da figura do líder sendo responsável por 

minimizar os impactos desse processo impulsionando a nova equipe de forma a diminuir as 

diferenças culturais e desenvolvendo as habilidades dos integrantes. 

 

Boekstein (2009) avaliar em que medida o capital intelectual é revelado uma vez que uma 

empresa é adquirida. A questão de pesquisa abordada foi analisar as contas oficiais de 

empresas, como os relatórios anuais e os documentos fornecidos às autoridades da bolsa de 

valores antes e depois da aquisição. Na sua alocação do preço de compra da empresa 

adquirente está fornecendo uma visão do valor total da empresa adquirida. 

A conclusão foi que o valor médio total das empresas pesquisadas são de aproximadamente 

seis vezes maior na aquisição. Este aumento é devido, principalmente, ao aumento dos ativos 

intangíveis (incluindo goodwill), que se sobrepõem substancialmente com capital intelectual. 

Os ativos intangíveis especificados são na sua maioria ligados aos direitos relativos à 

tecnologia e itens relacionados, enquanto o goodwill mostra um "viés" de experiência e itens 

relacionados a clientes. Assim, a hipótese de que uma parte substancial do capital intelectual 

da empresa adquirida é revelada nas contas oficiais da sociedade incorporante. 

 

Freire (2010) analisou as causas essenciais dos problemas de integração vivenciados pelas 

empresas participantes de operações de F&A com base em um estudo de casos múltiplos, 

abrangendo sete processos de integração ainda em curso, originados de operações realizadas 

por empresa brasileira de tecnologia da informação. Os resultados indicaram que (i) as F&A 

fazem parte das estratégias de crescimento acelerado das empresas brasileiras; (ii) as 

empresas têm encontrado dificuldades depois da realização da união para consolidar os planos 

que deram origem as operações de fusão ou aquisição; (iii) essas empresas deveriam estar 

prontas a executar a integração com as empresas adquiridas da forma mais eficiente e eficaz, 

mas, na prática, muitos dados, informações e conhecimentos se perdem por inadequação 

cultural, por má-fé ou por descuidos de pessoas e grupos havendo, inclusive, um problema 

adicional de perda de conhecimentos importantes pela demissão ou não retenção de pessoas 

chave ou pela falta de criação de ambiente propício ao compartilhamento de saberes – o que a 

literatura chama de ‘Ba’. As conclusões dessa autora indicam que (iv) mais de 80% dos 

problemas de integração pós-fusão foram causados por deficiências nos processos de criação 
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e compartilhamento de conhecimentos; (v) o sucesso das operações de F&A passa pelo 

respeito das pessoas, pela análise cultural e por estratégias de GC que ajudem a promover a 

integração entre pessoas, culturas e saberes, aceitando o tempo de construção do 

conhecimento humano, a interferência do ambiente e a retroalimentação do processo como 

um todo; e (vi) as empresas devem concentrar seus esforços no desenvolvimento de um 

sistema de gestão do conhecimento visando à aquisição, compartilhamento e disseminação de 

informação e saber entre suas áreas internas, partilhando-os igualmente entre as áreas 

similares das empresas adquiridas.  

 

Freire (2013) foca sua tese de doutoramento na integração dos processos de F&A e 

posteriormente em uma listagem de ativos intangíveis priorizados nesse mesmo processo 

(Freire, 2014), porém não aplicado em nenhuma empresa.  

 

Em nível internacional são observados poucos estudos que cobrem o tema de fusões e 

aquisições e o CI ou mesmo os elementos dele. O que pode se observar através da literatura 

atual disponível é que não existem estudos que cobrem o tema gestão do CI e sim a gestão de 

seus elementos de forma isoladas, seja a gestão do capital humano, do capital relacional ou 

mesmo do capital estrutural. Nesse contexto, existe uma lacuna ou mesmo a possibilidade de 

pesquisas e/ou futuros trabalhos sobre a gestão combinada dos elementos do CI assim como a 

gestão do CI em processos de F&A. 

 

2.5 Síntese do referencial teórico 

 

A gestão do CI é vista como prática de gerenciar os recursos e elementos do CI, de forma a 

aproveitar ao máximo os recursos. Essa gestão tem o objetivo de criar, desenvolver, manter os 

elementos do CI de forma que incrementam valor a organização e principalmente em 

condições de fusões e/ou aquisições. Como visto nesse referencial, pesquisas tanto sobre CI 

quanto a sua gestão em processos de F&A se mostram incipientes no cenário nacional. Por 

meio das discussões apresentadas anteriormente, foi possível confirmar alguns pontos 

fundamentais para sequência da pesquisa e que ajudam no entendimento dos temas como:  

1. Entender o termo CI situando-o entre os ativos tangíveis e intangíveis da organização;  

2. Compreender as dimensões, elementos, assim como a evolução de seus conceitos. 
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3. Revisar os conceitos e justificativas de F&A e sua relação com a estratégia das 

empresas; 

4. Avaliar sob a ótica da gestão do CI se a mesma incrementa valor nas operações de 

fusões e/ou aquisições e qual a sua importância nesse processo; 

5. Compreender a relação entre a gestão do CI e o sucesso nas F&A. 

 

Do que fora dito, pode-se depreender: (i) a relevância do conhecimento e do CI no contexto 

das F&A; (ii) a necessidade da gestão desses elementos durante e depois do processo de 

integração para que a geração de valor pós-união ocorra de maneira efetiva; (iii) que os 

relacionamentos entre os atores são essenciais nesse processo; (iv) que o capital humano é a 

base do CI; (v) que o capital estrutural precisa ser integrado com cuidado depois da união; (vi) 

que as adquirentes precisam cuidar de todos os elementos do CI, controlando-os e 

gerenciando-os, para que as suas operações sejam bem sucedidas; e, especialmente, para (vii) 

que haja um alinhamento entre a estratégia e a cultura organizacionais e as políticas de gestão 

do CI e do conhecimento, facilitando e estimulando tanto criação, sistematização e 

compartilhamento de informações e conhecimentos, quanto a aprendizagem pessoal e 

organizacional em F&A. 

 

O próximo capítulo se limitará a apresentar os procedimentos metodológicos que servirão de 

parâmetros para a realização da pesquisa pretendida, conforme delimitação articulada neste 

referencial teórico. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No capítulo anterior, procurou-se apresentar o referencial teórico que suportasse teoricamente 

este trabalho e que servissem de base para a definição da metodologia da pesquisa que segue. 

Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados por esta 

pesquisa para o atingimento dos objetivos propostos e obtenção da resposta à questão 

norteadora. Será apresentada a classificação da pesquisa, descrição da unidade de observação, 

processo de coleta de dados, análise e interpretação dos dados obtidos. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

Para se atingir os objetivos propostos no trabalho, a metodologia escolhida para tal foi o 

estudo de caso. O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa muito utilizada nas ciências 

sociais na qual faz o estudo profundo de um ou mais objetos de forma que permita o detalhe 

de informações e conhecimento. (Yin, 2001; Gil, 2009). 

 

As pesquisas podem ainda ser classificadas conforme dois critérios sendo quanto aos meios e 

aos fins (Vergara, 2007).  

 

Quantos aos fins, essa pesquisa pode ser classificada como descritiva, uma vez que busca 

levantar opiniões, atitudes, crenças de uma determinada população, descrevendo assim, a 

distribuição de algum fenômeno na população ou entre os subgrupos da população (Collis & 

Hussey, 2005; Vergara, 2007; Gil, 2009). Malhotra (2001) afirma que a pesquisa descritiva é 

adequada quando busca descrever traços característicos da população-alvo, determinando 

percepções e avaliações sobre as variáveis pesquisadas. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa foi realizada na forma de um estudo de caso uma vez que foram 

examinadas as práticas adotadas por uma determinada instituição. A metodologia utilizada 

será o estudo de caso único (Yin, 2001), de modo a identificar a percepção dos gestores e 

demais funcionários da instituição. Para tal, será realizada pesquisa de campo por meio de 

questionários semiestruturados utilizando abordagens quantitativa e qualitativa. Tanto a 

abordagem qualitativa quanto a quantitativa são utilizadas com o intuito de atingir os 

objetivos específicos resultando no atingimento do objetivo geral da pesquisa. Conforme 

Collis & Hussey (2005), uma única abordagem pode não ser suficiente para atender aos 
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requisitos propostos na pesquisa realizada, o que justifica o uso das duas, de forma que uma 

complemente a outra.  

 

Enquanto a abordagem qualitativa se preocupa em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, a abordagem quantitativa será usada pelo fato de poder quantificar, analisar, 

tabular e classificar as informações, conforme tratamento estatístico, mesmo que simples 

(Collis & Hussey, 2005; Gil, 2009). Em linha, Oliveira (2002) afirma que a abordagem 

quantitativa é utilizada por permitir que as informações sejam quantificadas, analisadas e 

classificadas; e a qualitativa, por permitir a interpretação de contextos, atribuindo-lhes 

significados.  

 

Nos tipos de dados, serão utilizados dados primários, conforme Collis & Hussey (2005, p. 

154) “dados primários são os dados originais, aqueles que são coletados na fonte” e os 

secundários são aqueles que são adquiridos de outros tipos de divulgações, documentos, 

comunicados. 

 

A literatura tem ressaltado que, embora as particularidades da GC e do CI em F&A ainda não 

sejam suficientemente claras (e.g. Hoss, 2003; Camargos, 2008, Freire, 2012), há uma 

crescente necessidade de análise qualitativa para melhor compreensão dos efeitos da fusão 

sobre as práticas de avaliação e gestão do CI. Richardson (1999) explica que os estudos que 

empregam tal metodologia de análise podem descrever a complexidade de um determinado 

problema e investigar melhor a interação entre as variáveis pesquisadas, pois tais estudos 

possibilitam maior riqueza de detalhes nos resultados e melhor compreensão de seu 

significado social. De forma mais enfática, porém, Henry (2013) lembra que, devido ao fato 

de que o CI envolve o conhecimento tácito (que muitas vezes pode ser ‘não verbal’, ou, em 

alguns casos ‘não verbalizável’, sendo intuitivo e desarticulado), faz-se necessária a utilização 

de metodologias qualitativas para permitir a flexibilidade necessária para explorar as 

peculiaridades do CI na população-alvo em maior detalhe, e para explorar as áreas e ideias de 

maior interesse que possam ter sido desenvolvidas durante o processo de coleta de dados. 

 

No intuito de enriquecer a análise de dados foi utilizado ao longo de tal, o processo de 

indução e dedução considerando que a análise residiu em premissas teóricas e em resultados 

empíricos de estudos anteriores (Eisenhardt, 1989; Jordão. et al, 2014). 
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O estudo de caso possui ainda uma importante característica a saber: a possibilidade de lidar 

com diferentes fontes de evidências, utilizar documentos, registros, observação direta, 

observação participante (Yin, 2010). E essa flexibilidade permite enriquecer os detalhes da 

pesquisa com tais informações. 

 

Para aumentar a validade interna do estudo, procurou-se agregar informações coletadas em 

outras fontes de evidências, que terão como foco variáveis financeiras, contábeis, econômicas 

e de valor, por meio análise documental, retiradas dos demonstrativos de resultados 

divulgados ao mercado pelas empresas, utilizando assim o recurso da triangulação (Collis & 

Hussey, 2005).  

 

A investigação enfrenta uma situação tecnicamente diferenciada na qual haverá grande 

quantidade de variáveis importantes do que ponto de dados; por isso, conta com múltiplas 

fontes de evidência e com dados, devendo convergir de maneira triangular, tendo como um 

resultado que pode se beneficiar de proposições teóricas anteriores para orientar a coleta e 

análise de dados, complementa Yin (2010). 

 

A empresa objeto da análise foi o banco Itaú-Unibanco S/A, escolhida pela sua 

representatividade no cenário econômico nacional, considerando que passou recentemente por 

um grande processo de fusão. Duas regionais foram escolhidas, considerando se a 

conveniência de acesso às agências e aos entrevistados. 

 

3.2 População e Amostra 

 

O universo pode ser entendido como o conjunto de elementos que possuem características que 

serão objeto do estudo (Vergara, 2011, p. 46). Tendo em vista a seleção das regiões utilizadas 

nas pesquisas, considerou-se como população os gerentes gerais comerciais (GGC), gerentes 

regionais de agências (GRA), gerentes de modelo comercial (GMC), gerente de serviço 

Uniclass e empresa (GSUE), superintendentes comerciais além de um diretor comercial. A 

aplicação do questionário foi feita a todos os colaboradores, porém só foram considerados 

como amostragem válida, os que estavam, no momento da pesquisa, há mais de cinco anos de 

empresa; uma vez que colaboradores com menos tempo não teriam contribuição total por não 

conhecerem a empresa antes do processo de fusão. 
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Como a instituição pesquisada conta, atualmente, com mais de 4 mil agências em todo o 

território nacional, o estudo se limitou a uma amostra dessa população, definida por 

acessibilidade, nas regiões de Ipatinga, Governador Valadares, Barbacena, Ouro Preto e 

região metropolitana de Belo Horizonte, somando 215 agências (Collis & Hussey, 2005; 

Vergara, 2007). 

Adotou-se a amostra não probabilística, uma vez que foi determinada por conveniência. 

Segundo Mattar (2001), a amostragem não probabilística é utilizada frequentemente para 

testar ou obter ideias sobre determinado assunto. Nela, o elemento pesquisado é selecionado 

por estar disponível no local e no momento em que a pesquisa estiver sendo realizada. 

 

3.3 Unidade de Análise e Observação 

 

Conforme Tavares (2008), a definição de uma unidade de análise é essencial para que uma 

pesquisa seja realizada. Esta se refere ao local de observação dos fenômenos que se pretende 

estudar, podendo ser um indivíduo, um setor até uma organização. A unidade de análise, no 

caso foi o banco Itaú-Unibanco S/A formado atualmente pela união de dois grandes bancos do 

cenário nacional. O banco Itaú, fundado em 1943 com o nome de Banco Central de Crédito, e 

que através de processos de F&A anteriores, culminou no Banco Itaú S/A.  

 

Em 1924 com nome de Casa Bancária Moreira Salles, e que após 1975 passa a se chamar 

União dos bancos brasileiros nasce o Unibanco. Ambas as organizações passaram por 

processos de F&A, transformando suas operações, acarretando em mais valor ao acionista, 

maior eficiência com o desafio de se manter diante do porte. Em 2008, diante do cenário de 

crise externa, os bancos anunciaram a fusão, se associando no dia 3 de novembro do mesmo 

ano, cuja criação foi aprovada em fevereiro de 2009. A partir dessa fusão, nasceu o enorme 

desafio do processo de fusão, concentrando os esforços mútuos de todos os colaboradores 

envolvidos para que o novo Itaú-Unibanco continuasse funcionando com o mesmo nível de 

eficiência conhecida.  

 

As unidades de observação selecionadas foram os gerentes gerais comerciais (GGC) das 

regionais de Governador Valadares, Ipatinga, Ouro Preto, Barbacena juntamente com as 

agências da regional de Belo horizonte e região metropolitana além dos gerentes regionais de 

agências (GRA), superintendentes (SUPTE) e diretor dessas regiões. Em números, a regional 

composta por Governador Valadares, Ipatinga, Barbacena e Ouro Preto somam 99 gerentes 
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gerais comerciais (GGC), quatro gerentes regionais comercias (GRA) e 1 superintendente 

comercial. Já a regional de Belo Horizonte, soma 116 gerentes gerais comerciais, quatro 

gerentes regionais e 1 superintendente. 

 

3.4 Instrumento Para Coleta de Dados 

 

A coleta de dados será feita através do método da triangulação de dados composta por mais de 

um instrumento de coleta de dados.  

 

O questionário do APÊNDICE B não utilizou diretamente nenhum dos modelos descritos no 

capítulo do referencial teórico, devido ao fato de que nenhum destes tivessem sido criados 

para fusões ou aquisições. O modelo aplicado será uma mescla das variáveis de pesquisas 

utilizadas, anteriormente, por diversos autores. Foi utilizado para averiguar a evolução ou 

involução das práticas do CI nos dois momentos da pesquisa (antes e pós-fusão). Collis e 

Hussey (2006) consideram que o processo de coleta de dados configura parte importante do 

processo e pesquisa e o mesmo é aplicado aos participantes escolhidos para descobrir o que 

fazem, pensam e sentem. 

 

A busca dos dados será composta de uma parte quantitativa, por meio de um questionário 

composto com questões fechadas, utilizando parâmetros da escala Likert para busca dos dados 

primários, e qualitativa, feita por meio de entrevista com gerentes regionais e 

superintendentes, além da comparação das variáveis financeiras, econômicas, contábeis e de 

valor. Essas técnicas de coletas de dados somam se a de observação participante, uma vez que 

o pesquisador é colaborador da empresa pesquisada. 

 

Na primeira fase da coleta de dados, foi aplicado aos gerentes gerais comerciais (GGC), o 

questionário, contendo afirmativas referentes à gestão e avaliação dos elementos do CI na 

empresa, desenvolvidas para buscar respostas conforme objetivos específicos da pesquisa, 

onde terá o uso do modelo de Likert abrangendo duas dimensões, sendo um momento antes 

da fusão e outra após a fusão descrito no APÊNDICE B. Malhotra (2006) ressalta que a escala 

Likert é uma escala amplamente utilizada na qual exige que os entrevistados indiquem um 

grau de concordância ou discordância com cada uma de uma série de afirmações sobre 

determinado assunto. O autor comenta que esse tipo de escala possui, entre suas vantagens, a 

facilidade de construção e aplicação. 
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Será utilizado ainda outro questionário para caracterização dos respondentes conforme 

especificado no APÊNDICE C. Nessa fase de coleta dos dados quantitativos, os questionários 

serão acompanhados de uma carta de apresentação, cujo modelo encontra-se no APÊNDICE 

A. 

 

Concomitantemente ao processo de aplicação do questionário quantitativo, foi aplicado aos 

cargos de gestão superior um questionário para a análise qualitativa, uma vez que o intuito era 

apresentar um comportamento das respostas dos GGC, e conferir na entrevista maior nível de 

detalhamento e profundidade das informações, conforme roteiro do APÊNDICE D.  

 

Em complemento aos instrumentos de coleta de dados quantitativo e qualitativo, e buscando 

aumentar a confiabilidade e validade interna da pesquisa, foi feita uma pesquisa documental 

visando a análise de indicadores financeiros, contábeis e de mercado, para elucidar a situação 

das duas empresas no momento antes da fusão, durante a fusão e depois da fusão. Essa análise 

procurará verificar se há correlação entre esses indicadores e se os mesmos são influenciados 

pelo evento da fusão. Essa tabela de indicadores encontra-se no APENDICE E. 

 

3.5 Procedimentos Para a Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi feita nas datas de 20 e 21 de novembro e 10 a 12 de dezembro de 2014, 

por meio da aplicação do questionário aos gerentes gerais de cada agência.  

 

Primeiramente, foi enviado um e-mail solicitado uma autorização dos superintendentes das 

duas regiões envolvidas para fins de segurança e transparência no processo, já que o 

pesquisador é funcionário da organização, e deve seguir as normas e regras previstas nas 

circulares internas da organização. Para verificar a adequação do questionário e das questões 

às características do universo da pesquisa, foi feito um teste – piloto (pré-teste), com o 

questionário aplicado a três gerentes gerais comerciais e um gerente regional de agência, entre 

os dias 03/11 e 07/11 de 2014. Foi questionado pelos respondentes do pré-teste o 

entendimento de algumas questões, que já foram alteradas. A aplicação dos questionários 

direcionados aos gerentes gerais comerciais aconteceu em uma reunião regional, onde 

estavam presentes todos os GGC das regiões de Governados Valadares, Ipatinga, Barbacena e 

Ouro Preto, que aconteceu nos dias 20 e 21 de novembro, na cidade de Alto Caparaó. O 
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tempo médio gasto com a resposta foi de 15 minutos, uma vez que o mesmo já foi submetido 

a um pré-teste dentro da organização. 

 

A aplicação dos questionários aos GGC nas regionais de Belo Horizonte foi feita em reuniões 

que aconteceram nas datas de 09, 10 e 12 do mês de dezembro de 2014, na cidade de Belo 

Horizonte, também com tempo médio de resposta em torno de 15 minutos. 

 

Foram realizados os cálculos de estatística descritiva que utilizaram como amostras 215 

respondentes para avaliar a avaliação gestão do CI, considerando os dois momentos, antes da 

fusão e depois da fusão.   

 

No questionário, os parâmetros seguiram uma escala ascendente considerando os itens que 

foram avaliados em uma escala de um a cinco sendo 1= discordo totalmente, 2 = discordo 

ligeiramente, 3 = indiferente, 4 = concordo ligeiramente e 5 = concordo totalmente. Admitiu-

se que médias inferiores a 3 indicam grau de discordância. 

 

Adicionalmente, utilizou-se o método do ranking médio (RM) para as afirmações que 

compõem o instrumento de coleta de dados. Para o cálculo do RM, utilizou-se o método 

apresentado por Malhotra (2001), pelo qual obtém-se o RM por meio de cálculo de média 

ponderada entre as respostas, buscando verificar a concordância ou discordância em relação 

às afirmações que compõem o instrumento de coleta de dados. 

 

A entrevista com os gerentes regionais e Superintendentes da região de Governador 

Valadares, Ipatinga, Barbacena e Ouro Preto foram feitos nos meses de janeiro e fevereiro de 

2015 de acordo com sua disponibilidade. As entrevistas tiveram tempo médio de 35 minutos, 

totalizando aproximadamente 7 horas de gravação.  

 

A análise documental foi feita durante o desenvolvimento da pesquisa, no mês de março de 

2015, quando foram acessadas nos sites dos bancos os relatórios das demonstrações contábeis 

completas divulgadas ao mercado. Essa análise buscava encontrar indicadores de 

rentabilidade, lucratividade e de valor conforme indicados na tabela do APENDICE E. 

 

As variáveis utilizadas para aplicação do questionário estão elencadas a seguir: 
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Capital Humano: 

 Investimento em educação; 

 Indução ao empreendorismo; 

 Investimento em conhecimento técnico – gerencial; 

 Investimento em técnicas de liderança; 

 Espírito de equipe; 

 Estabilidade, satisfação no emprego, e; 

 Redução de rotatividade de pessoal. 

 

Capital estrutural: 

 

 São utilizadas ideias dos colaboradores, 

 Existência de sistemas de gestão e compartilhamento do conhecimento, 

 Cursos alinhados as atividades da organização; 

 Existe gestão de marcas e patentes; 

 Melhoria em processos internos; 

 Sistemas de reconhecimento, premiação e promoção. 

 

Capital relacional: 

 

 Reconhecimento da empresa e suas marcas pelo mercado; 

 Lealdade de clientes; 

 Parcerias com outras organizações; 

 Evolução no tempo de relacionamento e na quantidade de clientes;  

 Investimento em relacionamento pós venda. 

 

 

3.6 Análise e Tratamento dos Dados 

 

Na figura 16 foi criada com o objetivo de facilitar a forma de tratamento, onde descreve as 

ferramentas, tipo de pesquisa e os autores que darão suporte para a verificação dos objetivos 

específicos da pesquisa. 



84 

 

 

 

Objetivos específicos Autores Tipo de 

pesquisa 

Fonte/instrumento de 

coleta de dados 

Analisar as implicações da 

fusão entre Itaú e Unibanco 

sobre as práticas de avaliação e 

gestão do CI adotadas nessa 

organização, sob a ótica dos 

colaboradores participantes 

desse processo.  

Bontis (1996), Brooking 

(1998), Bueno (2008), 

Dragonetti & Ross 

(1997), Edvinsson & 

Malone (1998), Joia 

(2001), Jordão, et 

al(2013), Kaplan & 

Norton (1997), Stewart 

(1998) 

 

Pesquisa 

descritiva 

bibliográfica 

documental. 

 

Referencial teórico, 

Análise Quantitativa, 

Análise Qualitativa e 

Demonstrações 

contábeis. 

 

Descrever e discutir as práticas 

de avaliação e gestão do CI 

existentes nos bancos Unibanco 

e Itaú, em comparação às que 

existem no Itaú-Unibanco S/A; 

Freire (2013), Martinez 

(1999), Barros (2003), 

Child et al (2001), 

Camargos (2008), Mayo 

(2002), Fialho (2010), 

Castro (2010), Jaques et 

al(2013), De lima & 

Dalto (2009). 

Pesquisa 

descritiva 

bibliográfica 

documental. 

 

Referencial teórico, 

Análise Quantitativa, 

Análise Qualitativa e 

Demonstrações 

contábeis. 

 

Verificar a existência de relação 

entre as práticas de gestão do CI 

e o resultado financeiro da 

organização; 

Freire (2013), Martinez 

(1999), Barros (2003), 

Child et al (2001), 

Camargos (2008), Mayo 

(2002), Fialho (2010), 

Castro (2010), Jaques et 

al(2013), De lima & 

Dalto (2009). 

Pesquisa 

descritiva 

bibliográfica 

documental. 

 

Referencial teórico, 

Análise Quantitativa, 

Análise Qualitativa e 

Demonstrações 

contábeis. 

 

Investigar a existência de 

relação entre a gestão do CI 

antes e depois da fusão entre 

Itaú e Unibanco e a geração de 

valor nessa organização.  

Freire (2013), Martinez 

(1999), Barros (2003), 

Child et al (2001), 

Camargos (2008), Mayo 

(2002), Fialho (2010), 

Castro (2010), Jaques et 

al(2013), De lima & 

Dalto (2009). 

Pesquisa 

descritiva 

bibliográfica 

documental. 

 

Referencial teórico, 

Análise Quantitativa, 

Análise Qualitativa e 

Demonstrações 

contábeis. 

 

Figura 22 - Quadro demonstrativo da estratégia de análise de dados 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa. 
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3.7 Premissas da pesquisa. 

 

Também serão analisadas as premissas conforme abaixo: 

 

(i) A fusão entre Itaú e Unibanco provocou implicações sobre as práticas de avaliação e 

gestão do CI adotadas nessa organização. 

(ii) Há diferenças entre as práticas de avaliação e gestão do CI existentes no banco Itaú e 

Unibanco S/A, em comparação às que existem no Itaú-Unibanco S/A; 

(iii) Existe relação entre as práticas de gestão do CI antes e depois da fusão entre Itaú e 

Unibanco e o resultado financeiro nessa organização.  

(iv) Existe relação entre a gestão do CI antes e depois da fusão entre Itaú e Unibanco e a 

geração de valor nessa organização. 

 

Essas premissas serão testadas e verificadas empiricamente na discussão dos resultados da 

pesquisa. 

 

3.7 limitações da pesquisa  

 

Considerando a proposta dessa pesquisa que é de verificar os efeitos da fusão ocorridas entre 

os bancos Itaú e Unibanco sobre as práticas de gestão e avaliação do CI adotadas nessa 

empresa e considerando a complexidade do tema buscou-se utilizar de fontes adicionais de 

informações como meio de reduzir possíveis problemas. No intuito de aumentar a 

legitimidade foi realizado um processo de triangulação utilizando-se mais de uma abordagem. 

Yin (2010) afirma que a triangulação é uma técnica que utiliza mais de uma fonte de dados 

sobre determinado fenômeno com o objetivo de aumentar a confiabilidade desses dados. 

Como forma de aumentar a confiabilidade do processo foram coletadas informações de 

diversas fontes utilizando da técnica de triangulação interna (Eisenhart, 1989; Jordão & 

Souza, 2013). 

 

Sendo assim, as informações foram comparadas e cruzadas de forma a confirma-las, validá-

las ou refutá-las. Essas informações durante o processo de análise, foram enriquecidas com 

informações advindas de sites corporativos, imprensa em geral, notícias publicadas além de 
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contar com a análise participante, uma vez que o pesquisador é também colaborador da 

empresa. Na triangulação externa, buscou-se confrontar os resultados obtidos com as 

principais correntes teóricas atuais, visando confirmar, complementar ou contradizer os 

resultados anteriores ao estudo. Desta forma, espera-se ter suprido as lacunas metodológicas e 

proporcionar melhoria na qualidade de investigação assim como nas descobertas. 

Em sequência, são descritos e analisados os resultados obtidos na pesquisa de acordo com a 

metodologia apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as informações obtidas através dos instrumentos 

de pesquisa aplicados aos gerentes gerais comerciais, aos gerentes regionais e 

superintendentes assim como análise de tabela de indicadores financeiros, econômicos e de 

valor. A mesma visa analisar a gestão dos elementos do capital humano, estrutural e 

relacional na organização antes e depois da fusão. O capítulo inicia com uma detalhada 

caracterização sobre a empresa, assim como sua visão, missão, valores, estrutura 

organizacional e estratégia corporativa. Evidentemente, serão apresentados os dados coletados 

por meio dos instrumentos quantitativos, qualitativos e também na análise documental, feita 

por meio das demonstrações de resultados dos bancos. Ambos, foram discutidos em 

consonância com o objetivo geral e específicos adotados para responder à pergunta norteadora 

e o entendimento sobre o problema de pesquisa. Procura-se alinhar os resultados encontrados 

aos objetivos específicos como forma de conduzir a análise, essa estratégia procura clarificar 

o entendimento dos resultados com o contexto proposto na abertura da pesquisa.  

 

4.1 Apresentação e Contextualização da Empresa 

 

O Itaú Unibanco é um banco brasileiro fundado em 3 de novembro de 2008 mediante 

a fusão de duas das maiores instituições financeiras do país, o Banco Itaú e o Unibanco, 

tornando-se, a partir de então, o maior grupo financeiro do Hemisfério Sul. As duas 

instituições, tinham em setembro de 2008 ativos de R$ 575,1 bilhões de reais contra R$ 403,5 

bilhões do Banco do Brasil e R$ 348,4 bilhões do Bradesco. A união entre os dois bancos foi 

aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 18 de agosto 

de 2010 originando o conglomerado. O Itaú Unibanco é uma Empresa de capital aberto com 

ações negociadas na BM&FBovespa e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Os 

principais produtos da empresa além do banco, são cartões de crédito, seguros, banco de 

investimento, banco de varejo, private bank e gestão de ativos. O Itaú Unibanco Holding S.A. 

por meio de suas empresas, atua além do Brasil em outros 20 países principalmente nos 

continentes da América, Europa e Ásia. As principais subsidiárias são o Itaú Administradora 

de Consórcios, Credicard, Banco Itaucard, Kinea Investimentos, Rede, Itaú CorpBanca, 

Banco Itaú Uruguay, Banco Itaú Paraguay e Banco Itaú Argentina. O Itaú Unibanco possui 

mais de 95 mil empregados, com 1.1 bilhões de ativos totais, 100 milhões de patrimônio 
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líquido, R$ 79,6 bilhões de valor de mercado e R$ 36,4 milhões de EBTIDA e R$ 20,2 

bilhões de lucro líquido (Itaú-Unibanco, 2015).  

 

4.1.1 Banco Itaú 
 

O banco Itaú foi fundado em 1943 com o nome de banco central de credito. Obteve sua carta 

patente no ano de 1945 abrindo a sua primeira agencia. Seu crescimento deu-se de forma 

orgânica onde após dez anos de existência, já contava com 24 agencias chegando à década de 

1950 entre os cinquenta maiores bancos privados já concretizando operações de F&A. 

 

Teve sua primeira fusão em 1964 alterando sua razão social para Banco Federal Itaú, 

passando a atuar também fora de São Paulo. Em 1965 contava com 112 agências e passou a 

ocupar a posição de número 16 no ranking dos bancos. Outras operações de fusão 

aconteceram, sendo elas a fusão com o Banco Sul Americano do Brasil em 1966, Banco 

América em 1969 colocando o banco em evidencia no país onde ocupava a segunda posição 

no setor em 1971.Na década de 1980 seguiram-se novas operações de F&A, iniciando aí o 

processo de internacionalização. Nos anos 90, destacam-se as aquisições do Banco Francês e 

Brasileiro (BFB) em 1995 e do banco do Estado de Minas Gerais (BEMGE) em seu processo 

de privatização. Em 2002, associou-se com o BBA criando o maior banco de atacado do país 

e em 2006 com o Bank Boston. (ITAÚ-UNIBANCO, 2009) 

 

4.1.2 Banco Unibanco  
 

Em 1924, uma loja de Poços de Caldas em Minas Gerais denominada Casa Moreira Salles 

obteve carta patente para funcionamento de sua casa bancária, onde em 1931 passou a 

funcionar como instituição independente. Em 1931, através de uma fusão entre a Casa 

Bancária Moreira Salles, o Banco Machadense e a Casa Bancária Botelhos surge o Banco 

Moreira Salles possibilitando a expansão das atividades. Em 1966, foi criado o Banco de 

Investimentos do grupo. Em 1967 em nova fusão com o Banco Agrícola Mercantil do Rio 

Grande do Sul, nasce a União de Bancos Brasileiros onde em 1975 passa a se denominar 

Unibanco. Nas décadas de 1970 a 1990 seguiram-se outras operações de F&A e diversas 

associações tornando-se banco múltiplo em 1989. Em 1995, passou a ter ações negociadas no 

mercado americano, sendo o primeiro banco da América Latina a alcançar grau de 

investimento da agência de rating Moody´s. 
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4.1.3 Banco Itaú-Unibanco 
 

Em 3 de novembro de 2008, Itaú e Unibanco anunciam sua fusão ao mercado, e criam um dos 

maiores grupos financeiros do Hemisfério Sul com seu valor de mercado entre as vinte 

maiores instituições financeiras do mundo. A operação teve a sua homologação pelo Banco 

Central do Brasil em fevereiro de 2009 (ITAÚ-UNIBANCO, 2009). 

 

A associação contemplou a reorganização societária, que resultou na migração dos atuais 

acionistas do Unibanco Holdings e do Unibanco para uma companhia aberta de controle 

compartilhado com a ITAÚSA denominada IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A., 

Holding não financeira criada no âmbito desta reorganização. 

 

Após a fusão entre o Itaú e Unibanco o novo conglomerado formado contava com mais de 

108 mil colaboradores, 14,5 milhões de correntistas, 4791 pontos de atendimento distribuídos 

entre agências e Postos de atendimento bancário (PAB), uma carteira de credito de R$ 203,7 

bilhões, ativos na ordem de R$ 575 bilhões e valor de mercado estimado em torno de R$ 100 

bilhões. Nessa mesma época o banco detinha 18% dos ativos do sistema financeiro nacional e 

um total de 21% dos depósitos, fundos e carteiras administradas, atuando também em 

diversos países como Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Japão, Argentina Uruguai, Chile 

entre outros. 

 

A dimensão da nova instituição, os ganhos de escala potenciais e as sinergias existentes entre 

suas atividades contribuem para a perenidade de seus negócios, aumentam sua capacidade de 

concessão de crédito a empresas e pessoas e a habilitam a competir globalmente. O grande 

desafio é a integração total das operações do Itaú e do Unibanco, mantendo a qualidade dos 

serviços e a liderança do mercado nacional. Uma vez vencida essa etapa, o novo banco 

buscará sua expansão internacional, com ênfase nos mercados emergentes.  

 

O banco atual que se formou busca como visão ser o banco líder em performance sustentável 

e em satisfação dos clientes e para isso trabalhar com a sua cultura corporativa que é formada 

por um conjunto de valores, crenças e atitudes praticadas a todo instante por todos e cada um 

dos colaboradores. 
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Os valores e atitudes que norteiam a cultura corporativa são divididos em dez ações que são 

amplamente praticadas e lembradas dentro da organização. Internamente também são 

conhecidas como decálogo. Por trás da fusão e do desejo de se tornar um banco líder em 

performance sustentável, o banco se desdobrou em investimento no CI de forma que com as 

devidas proporções, fez investimentos nos três elementos. Quantos aos investimentos no 

capital humano, o banco investiu em treinamento e qualificação de seus colaboradores de 

forma a proporcionar melhoria na qualidade de atendimento, este se converte em mais e 

melhores vendas e prestação de serviços e que de forma direta traz retornos diretos para todos 

os envolvidos, desde os colaboradores em forma de remuneração variável que se traduz em 

melhor clima organizacional, pois todos trabalham satisfeitos e também para a empresa e seus 

acionistas, pois qualidade em vendas se traduz em rentabilidade e lucratividade para a 

empresa.  

 

A própria maneira de avaliar o desempenho dos colaboradores tem vinculado a produtividade, 

os cursos e treinamentos disponibilizados aos colaboradores como forma de manter os 

resultados dos mesmos perenes, pois sempre estarão trabalhando com qualidade. Ao se 

considerar investimentos em capital estrutural, podemos destacar os investimentos feitos nos 

diversos sistemas e processos e até mesmo o investimento feito para disponibilizar diversas 

formas de acesso aos clientes por dispositivos eletrônico e aplicativos. Isso permite redução 

de custo, redução de falhas e não conformidades de processo (ITAU-UNIBANCO, 2014). 

 

Sobre os investimentos no capital relacional, a empresa busca cada vez mais aumentar seu 

leque de produtos oferecidos além de atuação com diversos públicos onde. A própria maneira 

de se relacionar em decorrência dos investimentos em plataformas tecnológicas também 

alterou bastante. Atualmente o banco conta com presença em diversas redes de 

relacionamento, como Facebook, Twitter, além de disponibilizar atendimento pelos canais 

convencionais.  Abaixo são citadas as atitudes que constituem o decálogo que tem como 

forma um modelo de boas práticas que permeiam além dos valores, a cultura dentro da 

organização. 

 

 Todos pelo Cliente 

 Paixão pela Performance 

 Liderança Ética e responsável 
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 Craques que Jogam para o Time 

 Foco na Inovação e Inovação com Foco 

 Processos Servindo Pessoas 

 Ágil e descomplicado 

 Carteirada não Vale 

 Brilho nos Olhos 

 Sonho Grande 

 

O Itaú-Unibanco por ser um banco múltiplo, conta com diversos tipos de negócios e produtos 

que compõe o extenso leque de produtos e serviços que o banco oferece. Através do banco 

comercial onde o banco oferece os serviços e produtos a uma base bancária diversificada de 

clientes. Banco de varejo, financiamento imobiliário, seguros, previdência, capitalização, 

corretora de valores e soluções para mercado de capitais são alguns dos negócios onde o 

banco busca atuar diretamente nos riscos inerentes a cada desses negócios de forma 

direcionada. Os principais riscos envolvidos nesses negócios que a estratégia corporativa 

focaliza são riscos de credito, operacional, de subscrição além de considerar o fator de 

competição do negócio em si que é muito acirrado. 

 

Como banco de atacado, atua com os negócios de banco comercial para grandes empresas, 

banco de investimento e oferece serviços de tesouraria. Os principais riscos inerentes a esse 

negócio são os riscos de crédito, de mercado, operacional e de melhoria no fator de 

competição entre as empresas também constituídas no mercado. Com o negócio de credito ao 

consumidor, o banco atua nas seguintes frente de negócios que são cartões de credito, 

financiamento de veículos, e microcrédito. O negócio de cartões de créditos também se 

expande através de parcerias com outras empresas através dos cartões da marca gerenciados 

pela Itaucard. Os principais riscos a serem gerenciados nesses negócios são os de crédito, 

operacional e o fator de competição. 

 

Importante salientar o investimento e a necessidade latente do banco nos elementos do CI, 

uma vez que esse proporciona melhoria nos processos resultando em diferenciação. Pode-se 

verificar a relação do capital humano melhorando capital estrutural e relacional. 
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De acordo com a consultoria Interbrand, dentre os fatores avaliados que mais contribuíram 

para a valorização da marca Itaú, destacam-se os resultados financeiros crescentes e 

consistentes, a consolidação progressiva das operações como um banco múltiplo sob a marca 

corporativa Itaú e a forte atuação do banco com questões ligadas à sustentabilidade. A 

incorporação do BankBoston, em 2006, foi apontada como um dos fatores da grande 

valorização da marca, nos últimos anos (Itaú-Unibanco, 2009). As instituições que formam o 

Itaú Unibanco possuem princípios e modelos de gestão convergentes. A compatibilidade entre 

as culturas foi um dos traços fundamentais que possibilitou a construção de uma nova cultura 

corporativa, cada um com seu jeito oferecendo o melhor de si. 

 

Uma das visões da fusão foi a de se tornar líder do sistema financeiro no Hemisfério Sul e um 

importante player do mercado internacional. O banco figurava, em dezembro de 2008, na 12.ª 

posição no ranking mundial em valor de mercado e na primeira posição na América Latina, de 

acordo com a Bloomberg. Segundo a mesma agência, o Itaú Unibanco ocupava a 7.ª posição 

em volume de ADRs negociados na NYSE, com média diária de US$ 347,8 milhões. (Itaú-

Unibanco, 2009). 

 

O banco já atuava no cenário nacional nas principais cidades e estados assim como em 

diversos segmentos bancários. Já nessa época da fusão os pontos de atendimento estavam 

presentes em mais de 1100 cidades com mais de 4 mil pontos de atendimento. Além de 

grande atuação nacional, o banco também atua em importantes mercados internacionais, com 

agências e bancos subsidiários na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e na América Latina e 

Caribe.  

 

A união das operações de dois dos maiores bancos privados do Brasil trouxe benefícios para 

os clientes do Itaú Unibanco, que não só manteve, assim como melhorou as melhores práticas, 

serviços e produtos das duas instituições que lhe deram origem. Com a fusão, o novo banco 

expandiu a oferta de crédito, valorizar o trabalho de seus colaboradores e assegurar a solidez 

do nosso sistema financeiro. O esforço prioritário observado no Itaú-Unibanco foi de 

consolidar a integração de seus diversos negócios, presentes em todos os segmentos da 

atividade financeira, reforçando a presença do novo banco no mercado e mantendo a visão 

positiva da expansão dos negócios. O banco tinha como objetivos, aumentar a atuação no 

país, competir no mercado internacional, apoiar o crescimento das operações de crédito e 

gerar ganho de escala em todos os segmentos de clientes. 
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Após revisar a história do banco é possível constatar que o investimento feito nos elementos 

do CI possibilitou o mesmo alcançar a posição desejada e de forma sustentável e perene. 

Contudo, é necessário a continuidade desses investimentos e principalmente em pesquisas e 

inovação de forma a estar sempre na frente e gerando valor a todos os envolvidos no 

processo.  

4.2 Caracterização dos respondentes da pesquisa 

 

Primeiramente o estudo identificou o perfil dos entrevistados. Uma vez que o estudo visa 

verificar a evolução da gestão dos elementos do CI na organização em dois momentos, antes e 

o depois da fusão entre os bancos. Como primeira pergunta do questionário, foi questionado o 

tempo de empresa, sendo eliminados os respondentes com menos de cinco anos de vinculação 

a mesma, pelo fato deste colaborador não ter vivenciado o processo de fusão entre os bancos 

ocorrido no ano de 2008 a 2009. Esses representaram 11%. Os entrevistados que optaram por 

não responder ou estavam ausentes nos dias das entrevistas somaram 27%. Esses foram 

excluídos resultando em uma amostragem final de 134 respondentes válidos, ou seja, que 

responderam e que tinham mais de cinco anos de vínculo com a instituição nas datas das 

entrevistas. 

 

Os resultados da pesquisa revelam que dos respondentes válidos, 18% têm mais de 25.1 anos 

de vínculo, seguidos pelos que têm de 5.1 a 10 anos e após os colaboradores que tem entre 

20.1 a 25 anos conforme figura 23.  
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Figura 23 - Gráfico de distribuição dos respondentes por tempo total na organização 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na distribuição de gênero entre os pesquisados conta com maioria masculina, com 55% dos 

entrevistados contra 45% feminino conforme figura 24. 

 

 

 

Figura 24 - Gráficos de distribuição dos respondentes por gênero 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à idade dos respondentes a figura 25 revelam um equilíbrio entre as idades variando 

entre 26 a 56 anos, e a maior parcela (22%) são respondentes de idades entre 41 e 45 anos, 

seguidos por 19% entre 31 a 35 anos, 18% de 51 a 56 anos e 15% e 10% com idades de 46 a 

11%

17%

6%

7%

16%

18%

27%

de 1 a 5 anos

De 5.1 a 10 anos

De 10.1 a 15 anos

De 15.1 a 20 anos

De 20.1 a 25 anos

Acima de 25.1 anos

Não responderam/ausentes

55%

45%

Masculino

Feminino

Tempo total na organização 

Gênero 
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50 anos e 26 a 30 anos respectivamente. Nota-se que não foram encontrados respondentes 

com idades de 57 a 60 anos e nem acima de 60 anos de idade. 

 

 

 

Figura 25 - Gráficos de distribuição dos respondentes faixa etária 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

E por fim, os entrevistados foram questionados sobre sua origem, visando identificar se 

sempre foram do banco Itaú, Unibanco ou se são oriundos de outros bancos adquiridos. 

Conforme figura 26 houve um equilíbrio nas respostas considerando três principais bancos, 

sendo que 21% têm origem no Unibanco, 37% do Itaú e 42% do BEMGE. É válido salientar 

que o BEMGE foi adquirido pelo banco Itaú em 1998 podendo assim somar os colaboradores 

de origem BEMGE aos de origem Itaú, resultando num total de 79% dos gerentes 

entrevistados oriundos do Itaú e os 21% restantes, do Unibanco. 
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Figura 26 - Gráfico de distribuição dos respondentes origem 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em sequência será apresentado os resultados do questionário quantitativo aplicado aos 

gerentes gerais comerciais considerando os momentos antes e pós fusão. 

 

4.3 Gestão dos elementos do capital intelectual 

 

Conforme descrito no referencial teórico e na descrição do instrumento de coleta da pesquisa, 

as perguntas visaram identificar a percepção dos GGC sobre a evolução dos elementos do CI, 

sendo agrupados em três blocos: o capital humano, capital estrutural e capital relacional. Em 

cada afirmativa, constavam opções em dois tempos, antes da fusão e depois da fusão entre os 

bancos Itaú e Unibanco. 

 

Conforme citados no item análise dos dados, os itens do questionário foram mensurados pelo 

grau de concordância de escala Likert de cinco pontos. Os resultados de cada afirmativa 

foram organizados e calculados além de dispostos em tabelas de forma a facilitar a 

interpretação.  

 

Todas as afirmativas do questionário foram discutidas separadamente, porém ao fim 

identificou-se que as variáveis poderiam ser agrupadas por temas, chamados de construtos.  
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Ferenhof et al (2015) afirmaram que o CI pode ser considerado um construto de primeiro grau 

e seus elementos e possíveis itens dos elementos considerados de segundo e terceiro graus. 

Com o objetivo de melhorar o entendimento CI e seus elementos, foram descritos como 

construto de primeiro grau o CI, de segundo grau suas dimensões sendo: o capital estrutural, 

capital relacional e humano, de terceiro grau algumas relações que por sua vez são formadas 

pelos construtos de quarto grau, que nesta pesquisa são as afirmativas utilizadas no 

instrumento de pesquisa. 

 

A análise das variáveis foi feita de forma geral por afirmativas e ao final de cada bloco, foram 

discutidos os construtos de terceiro grau, criados através da relação das afirmativas. A 

discussão dos resultados se inicia pelo bloco do capital humano, conforme mesma disposição 

do mesmo no instrumento de pesquisa. 

 

4.3.1 Capital humano 

 

No item 1.0 sobre o aumento do nível de investimentos em educação e formação dos 

colaboradores, foi observado que os indicadores pouco se diferenciam no antes e depois, 

salientando que o número de colaboradores que concordam totalmente com a afirmativa 

aumentou após a fusão. 

 

Tabela 1  
 
Aumento do nível de investimento em educação dos colaboradores 

 

 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Houve aumento do nível de 
investimento em educação 
dos colaboradores 12 12 42 52 16 3,36 

 

 

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Houve aumento do nível de 
investimento em educação 
dos colaboradores 10 12 24 52 36 3,69 

Fonte – Dados da pesquisa 
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No RM, o aumento foi de 3,36 antes da fusão para 3,69 depois da fusão representando uma 

variação percentual de pouco mais de 9% conforme tabela 1. Os resultados dessa análise 

sugerem que houve um aumento no nível de investimento mais significativo após a fusão 

como observado na figura 27 apesar da evolução ser ainda menor que a média do bloco uma 

vez que a diferença média entre todos os itens do capital humano antes e  foi de 3,69 e 3,98 

respectivamente. 

 

 

Figura 27 - Gráficos de investimento em educação 

Fonte – Dados da pesquisa 

 
Quanto às políticas de inovação e aproveitamento de ideias dos colaboradores, pode-se 

observar boa parte dos que se manifestaram indiferente antes da fusão, após a fusão 

concordam totalmente, passando de 36 a 62 respondentes, o que resulta em um RM de 3,84 

antes da fusão para 4,30 depois da fusão.   

 
Tabela 2   
 
Políticas a indução a inovação e aproveitamento de boas ideias 

 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

O banco tem políticas à 
Indução a inovação e 
aproveitamento de boas 
ideias. 6 4 32 56 36 3,84 

       

       

 

Depois da fusão 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

O banco tem políticas à 
Indução a inovação e 
aproveitamento de boas 
ideias. 2 4 8 58 62 4,30 

Fonte – Dados da pesquisa 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Humano (média) Questão (média)

16%

18%

18%

31%

66%

51%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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A observação que pode ser feita nesse item é que mesmo com pequena diferença entre os que 

concordam ligeiramente antes e depois da fusão, os que concordam totalmente somam maior 

número justificando a evolução do RM de 3,84 a 4,30 depois da fusão como pode ser 

observado na figura 28. Esse indicador ainda pode ser considerado como evidentemente bem 

gerenciado, uma vez que a questão tem um ranking médio maior que a média de todo o bloco 

do capital humano, ou seja, os colaboradores reconhecem as políticas de indução a inovação e 

aproveitamento de boas ideias. 

 

 

Figura 28 - Gráfico de políticas a indução a inovação e aproveitamento de boas ideias 

Fonte – Dados da pesquisa 

 
Quanto ao investimento em conhecimento técnico e/ou gerencial conforme na tabela 3, 

também observamos um aumento do RM de 3,79 antes da fusão para 4,13 depois da fusão.  

 

Tabela 3  
 
Investimentos em conhecimento técnico 

Antes da fusão 
 

 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

São feitos investimentos 
em conhecimento técnico 
e/ou gerencial 4 6 26 76 22 3,79 

 

Depois da fusão 

1 2 3 4 5 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

São feitos investimentos 
em conhecimento técnico 
e/ou gerencial 0 6 16 66 46 4,13 

Fonte – Dados da pesquisa 

 
Conforme a tabela 3 e figura 29 temos pequena diferença entre os indiferentes e os que 

concordam ligeiramente entre antes e depois da fusão com 26 e 16 e 76 e 66 respondentes. A 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Humano (média) Questão (média)

4%

7%

6%

24%

90%

69%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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opção que contou com maior diferença entre a quantidade de respondentes foi a dos que 

concordam totalmente na qual antes da fusão houve 22 respondentes e 44 depois da fusão. 

Essa afirmativa demonstrou novamente uma evolução maior que a média geral dos elementos 

do CI, podendo também ser confirmada com maior quantidade de respondentes que optaram 

pela opção que concordam ligeiramente e totalmente, com 73% e 84% entre antes e depois da 

fusão respectivamente. 

 

 

Figura 29 - Gráfico de investimentos em conhecimento técnico 

Fonte – Dados da pesquisa 

 
A interpretação dos resultados pertinentes a esse item é que o mesmo apresentou evolução 

com a fusão. Considera-se que o banco passou a investir mais em conhecimento técnico e 

gerencial de seus colaboradores após a fusão. 

 

No item que versa sobre investimento em tecnicas de liderança, houve empate entre os 

respondentes que concordam ligeiramente entre antes e depois da fusão e entre os que 

concordam totalmente, os resultados quase dobram entre o antes e depois da fusão com 20 e 

38 respondentes.  

Tabela 4  
 
Investimento em técnicas de liderança 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

O banco investe em 
técnicas de liderança 6 10 40 58 20 3,57 

 
       

 

Depois da fusão 

1 2 3 4 5 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

O banco investe em 
técnicas de liderança 2 4 32 58 38 3,94 

Fonte – Dados da pesquisa 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Humano (média) Questão (média)

4%

8%

12%

19%

84%

73%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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Em relação ao RM, temos um aumento de pouco mais de 10% de variação entre o antes com 

3,57 e o depois da fusão com 3,94. Na figura 30, podemos observar que mesmo com uma 

evolução de 58% para 72% entre antes e depois nos respondentes que pontuaram 

positivamente, a média do item ainda ficou abaixo da média geral da classe (capital humano). 

Apesar de a afirmativa não ter a média maior que a média geral, devemos enfatizar que a 

afirmativa ainda evolução em sua gestão com o evento da fusão. 

 

 

 

Figura 30 - Gráfico de investimentos em conhecimento técnico 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Nesse item, ao interpretar os dados dos questionários, podemos inferir que a fusão foi 

benéfica para a empresa e principalmente no investimento em conhecimento e técnicas de 

liderança aos seus gestores. 

 

Sobre o reconhecimento de espírito de equipe, novamente observamos praticamente um 

empate entre antes e depois entre os que concordam ligeiramente, o que se afirma na opção 

concordo totalmente na qual temos 36 respondentes antes da fusão e 56 depois da fusão, 

conforme tabela 5. De certa forma, temos um comportamento que se repete, de evolução entre 

os indicadores antes e depois da fusão até o momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Humano (média) Questão (média)

4%

12%

24%

30%

72%

58%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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Tabela 5   
 
Reconhecimento do espírito de equipe 

 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Há reconhecimento de 
espírito em equipe 4 10 20 64 36 3,88 

       

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Há reconhecimento de 
espírito em equipe 2 10 6 60 56 4,18 

Fonte – Dados da pesquisa 

 
 

Ao considerar a média da afirmativa se comparado à média geral do capital humano, 

novamente temos uma afirmativa que ultrapassa a média geral. Na figura 31 que demostra a 

concentração dos respondentes, pode-se observar 75% e 87% considerando antes e depois da 

fusão respectivamente. Isso indica grande reconhecimento do espírito de equipe pelos 

colaboradores entrevistados na empresa. 

 

 

Figura 31 - Gráfico de reconhecimento do espírito de equipe 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Fica visível que antes da fusão, os colaboradores já reconheciam o espírito de equipe, e que 

aumentou inclusive o peso dos que concordam totalmente, uma vez que antes da fusão o RM 

era de 3,88 e depois dela de 4,18. Com o olhar sob o ranking médio, antes da fusão de forma 

geral os respondentes estariam indiferentes, e depois, novamente sob o ponto de vista do RM, 

de forma geral, todos estariam concordando ligeiramente. 

Quanto às políticas de retenção de talentos, observa-se clara evolução entre o antes e o depois 

da fusão nos itens concordo ligeiramente e concordo totalmente conforme tabela 6. 

 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Humano (média) Questão (média)

9%

10%

4%

15%

87%

75%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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Tabela 6  

Políticas de retenção de talentos 

 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Existem políticas de 
retenção de talentos.  6 16 36 52 24 3,54 

       

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Existem políticas de 
retenção de talentos.  2 14 16 64 38 3,91 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Figura 32 - Gráfico de políticas de retenção de talentos 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Um ponto de atenção na interpretação deste item é a quantidade de respondentes que optaram 

pela opção que discordam ligeiramente, ficando com 16 antes e 14 depois da fusão. Ambos 

respondentes têm praticamente uma representatividade de 10% de todos os 134 respondentes 

considerados válidos. Outra opção que também mostrou pouca variação entre o antes e o 

depois da fusão foi a dos que concordam ligeiramente. Podemos confirmar por meio dos 

indicadores da afirmativa que ficaram abaixo da média geral do capital humano. Isso 

demonstra que as práticas da empresa quanto as políticas de retenção de talentos era 

reconhecida e teve uma ligeira melhora em seu reconhecimento por parte dos colaboradores, 

porém indica que a empresa ainda pode evoluir nesse indicador.  

 

Quanto à preocupação com a satisfação do trabalho e clima organizacional, antes da fusão 36 

respondentes se posicionaram indiferentes e 18 depois da fusão, e 28 concordam totalmente 

antes da fusão e 46 depois da fusão. Pode-se avaliar peça da tabela 7, que a empresa preocupa 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Humano (média) Questão (média)

12%

16%

12%

27%

76%

57%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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mais com a satisfação do trabalho depois da fusão, ou mesmo que houve evolução por parte 

da empresa no quesito satisfação do trabalho e clima organizacional. A pergunta obteve 

evolução ao se verificar o ranking médio, uma vez que antes da fusão contava com 3,79 e 

4,09 depois da fusão. 

 

Tabela 7  

Satisfação no trabalho 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Há preocupação com a 
satisfação do trabalho e 
clima organizacional 0 10 36 60 28 3,79 

 

Depois da fusão 

1 2 3 4 5 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Há preocupação com a 
satisfação do trabalho e 
clima organizacional 0 8 18 62 46 4,09 

Fonte – Dados da pesquisa 

A preocupação da empresa com a satisfação do trabalho e clima organizacional antes da fusão 

era percebida pelos colaboradores, mas ainda era um fato que podia ocasionar causas e 

reclamações trabalhistas contra a empresa antes da fusão. Já depois da fusão e percepção dos 

colaboradores evoluiu bastante. Isso pode ser comprovado na figura 33, demonstrando que 

nessa afirmativa, o ranking médio da afirmativa supera a média geral do elemento. Isso pode 

ser comprovado também pela figura 33 considerando que houve aumento na quantidade de 

respondentes que concordam ligeiramente e totalmente com um aumento de 66% para 81% 

depois da fusão. 

 

Figura 33 - Gráfico de satisfação no trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Humano (média) Questão (média)

6%

7%

13%

27%

81%

66%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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No quesito investimento em treinamento, podemos novamente observar um aumento de 

respondentes que concordam ligeiramente e totalmente depois da fusão, sendo que os 

respondentes passam de 58 a 64 e 44 a 52 respectivamente. Essa alteração de opinião depois 

da fusão traz um ganho no RM de 4% conforme tabela 8. 

 

Tabela 8   

Investimentos em treinamento 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Há investimento em 
treinamento 4 4 24 58 44 4,00 

 

 

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Há investimento em 
treinamento 2 8 8 64 52 4,16 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Verificando o índice do ranking médio, podemos inferir que os colaboradores já reconheciam 

a prática de investir em treinamento uma vez que o RM antes da fusão resulta em 4, na qual 

todos os respondentes concordam ligeiramente antes. Depois também se mantém em linha 

com uma pequena evolução, que demonstra o reconhecimento por parte dos entrevistados. 

Outro ponto que também deve ser ressaltado é o fato de a média da afirmativa ser superior à 

média da classe conforme figura 34. 

 

Figura 34 - Gráficos de investimentos em treinamento 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Humano (média) Questão (média)

7%

6%

6%

18%

87%

76%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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Em relação a rotatividade de colaboradores, temos um cenário diferente das perguntas 

anteriores uma vez que temos 10 respondentes que discordam totalmente tanto antes quanto 

depois da fusão. Entre os que discordam ligeiramente, novamente temos 10 respondentes 

antes da fusão e 14 depois dela.  

 

Entre os indiferentes somam 38 antes e 26 depois da fusão. Aos respondentes que concordam 

ligeiramente e totalmente no item que versa sobre a redução de rotatividade de pessoal temos 

54 e 22 antes da fusão contra 60 e 24 depois da fusão respectivamente. A somatórias das 

respostas somam revela uma média ponderada que resulta em um ranking médio com pouca 

evolução, representado por pequena variação entre antes e depois sendo 3,51 e 3,55 

respectivamente (tabela 9). Os resultados dessa questão demonstram de forma geral que os 

respondentes são indiferentes à redução de rotatividade de pessoal.  

 

Tabela 9  

Redução do turnover 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Houve redução do 
Turnover (Rotatividade de 
pessoal) 10 10 38 54 22 3,51 

       

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Houve redução do 
Turnover (Rotatividade de 
pessoal) 10 14 26 60 24 3,55 

Fonte – Dados da pesquisa 

Um ponto de atenção e oportunidade para a empresa é o fato de que a média antes e depois da 

fusão apresentar resultado menor que a média do elemento. Ou a empresa realmente não está 

preocupada com a redução do turnover ou os colaboradores não estão percebendo tais 

medidas. Importante consideração a ser feita por parte da empresa de que busca ações para 

redução do turnover e que tais ações são percebidas pelos colaboradores. 
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Figura 35 - Gráfico de redução de turnover 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto às políticas de contratação de pessoal com elevadas competências conforme tabela 10, 

observa-se que após a fusão houve maior aderência às políticas de contratação de pessoal com 

elevadas competências, uma vez que antes da fusão, quatro discordavam da afirmativa 

passando a zero depois da fusão. Entre os que concordam totalmente com a afirmativa, o 

aumento se mostra expressivo, uma vez que antes da fusão somam 18 respondentes e 36 

depois. Os que concordam ligeiramente se mostram praticamente estáveis somando 60 

respondentes antes e 56 depois da fusão. Neste item, apesar de pequena evolução no ranking 

médio, a pequena variação da afirmativa, demonstra uma oportunidade para a empresa em seu 

processo de recrutamento e seleção quanto à contratação de pessoas com elevadas 

competências. 

 

Tabela 10  

Políticas de contratação 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

São observadas políticas de 
contratação de pessoas com 
elevadas competências. 4 10 42 60 18 3,58 

       

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

São observadas políticas de 
contratação de pessoas com 
elevadas competências. 0 12 30 56 36 3,87 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Humano (média) Questão (média)

18%

15%

19%

28%

63%

57%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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Nesse item, novamente temos um ponto de atenção, em que a empresa demonstra um ranking 

médio menor que a média do elemento capital humano conforme figura 36. Também 

importante ressaltar pelo fato de reduzir despesas da empresa com contratação equivocada ou 

contratação em não conformidade com as competências exigidas para o negócio. 

 

Figura 36 - Gráfico de políticas de contratação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na tabela 10 com a afirmativa de observação por parte do banco das políticas de contratação 

de pessoas com elevadas competências encerra-se a discussão da percepção dos gerentes 

gerais comerciais (GGC) do elemento do capital humano. Na figura 37 estão dispostos todos 

os indicadores do ranking médio do capital humano. 

 

Figura 37 - Quadro de ranking médio geral - Capital humano 

Fonte – Dados da pesquisa 
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Depois

Antes

Capital Humano (média) Questão (média)

9%

11%

22%

31%

69%

58%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)

Antes da 

Fusão

Depois 

da Fusão Antes        Depois

Diferença 

Absoluta

Diferença 

Relativa

11

Houve aumento do nível de investimento 

em educação dos colaboradores
3,36 3,69 0,33 9,8%

10

O banco tem políticas à Indução a 

inovação e aproveitamento de boas ideias
3,84 4,30 0,46 12,1%

9

São feitos investimentos em conhecimento 

técnico e/ou gerencial
3,79 4,13 0,34 9,1%

8
O banco investe em técnicas de liderança 3,57 3,94 0,37 10,5%

7
Há reconhecimento de espírito em equipe 3,88 4,18 0,30 7,7%

6
Existem políticas de retenção de talentos 3,54 3,91 0,37 10,5%

5

Há preocupação com a satisfação do 

trabalho e clima organizacional
3,79 4,09 0,30 7,9%

4
Há investimento em treinamento 4,00 4,16 0,16* 4,1%

3

Houve redução do Turnover (Rotatividade 

de pessoal)
3,51 3,55 0,04* 1,3%

2

São observadas políticas de contratação 

de pessoas com elevadas competências
3,58 3,87 0,28 7,9%

1
Geral 3,69 3,98 0,30 8,1%

Capital Humano
Rank médio Comparação

* Considerando um nível de significância de 5%, a diferença entre as médias antes e depois da fusão não foram consideradas 

significativas.

3.0 4.0 5.0 0% 10% 20%
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Sobre o capital humano, podemos inferir que a fusão foi benéfica à organização, uma vez que 

em todas as afirmativas obteve-se evolução de antes para depois da fusão. Em algumas 

afirmativas houve maior evolução no RM como na afirmativa 1.1 sobre políticas de indução a 

inovação e aproveitamento de boas ideias dos colaboradores com variação percentual de 12 % 

se relacionado ao momento antes da fusão com 3,84 e depois dela com 4,30. A afirmativa que 

obteve menor evolução entre os períodos do questionário (antes e depois da fusão) foi a 1.8 

que versa sobre a redução do turnover com variação percentual de 1,3% entre antes e depois 

da fusão. 

 

Ainda, podemos verificar os construtos de terceiro grau conforme Ferenhof et al (2015), aqui 

também chamados de fatos constituintes que elucidam os elementos constituintes do capital 

humano que podem indicar melhor interpretação e relevância de forma a observar os efeitos 

de tais elementos em linha com Novas (2009). Esses elementos são obtidos ao se combinar e 

relacionar as afirmativas por proximidade.  

 

Ao se relacionar as afirmativas 1.1 e 1.2, podemos verificar que o banco estimula a inovação e 

criação de capita intelectual, através das afirmativas “O banco tem políticas à Indução a 

inovação e aproveitamento de boas ideias” e “São feitos investimentos em conhecimento 

técnico e/ou gerencial” isso por que o investimento em conhecimento técnico e gerencial, 

proporciona o aumento de conhecimentos técnicos e também é induzido a inovar através das 

boas ideias dos próprios colaboradores. Em linha com Bontis (2002) que afirma que o capital 

humano é o mais importante elemento da organização, uma vez que faz toda a interface e 

também tem condições de melhorar a organização com sua visão fragmentada dos processos. 

 

Quanto à satisfação e retenção do capital humano na organização é possível se verificar pela 

da relação entre as afirmativas 1.5, 1.6 e 1.8 que demonstraram a evolução antes e após a 

fusão sendo elas: “Existem políticas de retenção de talentos”, se há preocupação com a 

satisfação do trabalho e clima organizacional e se houve redução de rotatividade de pessoal. 

Ao verificar esse construto, é possível constatar que a preocupação com a satisfação do 

trabalho e clima organizacional impacta na formulação de políticas de retenção de talentos na 

empresa resultando em redução de turnover de pessoal. Por essa relação, pode-se afirmar que 

o banco aumentou efetivamente suas práticas direcionadas para tal fator, pois foi evidenciado 
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na pesquisa quantitativa evolução de todos os itens quando relacionados no período antes e 

depois da fusão, porém foi observada pouca evolução no turnover dos colaboradores. Uma 

das possíveis soluções seria a empresa investir mais com a satisfação do trabalho e clima 

organizacional com o objetivo de reduzir seu turnover uma vez que os colaboradores da 

empresa são um de seus bens mais preciosos corroborando com Bontis (2002) e Mayo, 

(2002). 

 

Quanto ao construto que se refere à contratação e treinamento, obtido na relação entre as 

afirmativas 1.0, 1.7 e 1.9 que versam sobre investimento em treinamento, aumento do nível de 

investimento em educação dos colaboradores e na observância de políticas de contratação de 

pessoas com elevadas competências é constatado que houve melhoria, pois, seus indicadores 

apontam para uma evolução ao se comparar os períodos antes fusão e pós fusão. É possível 

observar também que apesar do investimento em treinamento ter aumentado pouco ao 

considerar antes e depois da fusão, houve um aumento no nível de investimento em educação 

dos colaboradores assim como as políticas de contratação de pessoal com elevadas 

competências também foi percebida pelos respondentes. 

 

 

Finalizando os construtos de terceiro grau observados no capital humano, que foram criados a 

partir da relação entre as afirmativas onde é possível verificar se o banco investe em técnicas 

de liderança e se há reconhecimento de espírito de equipe (afirmativas 1.3 e 1.4). Novamente 

é possível constatar evolução nos indicadores considerando os períodos antes e pós fusão uma 

vez que a variação entre as afirmativas pode estar relacionada com o investimento em técnicas 

de liderança. Entres as afirmativas, os colaboradores tiveram melhor percepção sobre o 

espírito de equipe. 

 

Ao se considerar os quatros construtos formados através das afirmativas do capital humano, 

podemos destacar que existe relação entre tais construtos de forma que os estímulos à 

inovação e formação de CI na organização em conjunto com as práticas de contratação e 

treinamento e formação de lideranças e equipes influenciam positivamente a satisfação e 

consequente retenção do capital humano. 

 

Em sequência são apresentados os resultados do elemento capital estrutural. 

 



111 

 

4.3.2 Capital estrutural 

 

Iniciamos com a afirmativa sobre a utilização das ideias dos funcionários, que deixa clara uma 

evolução na prática, uma vez que antes da fusão, tem-se 36 respondentes indiferentes, sendo 

que 60 concordam ligeiramente e 18 concordando totalmente e após a fusão, esses números se 

apresentam no total de 14, 66 e 38 respectivamente, mostrando claramente uma alteração do 

número de indiferentes que passaram a concordar totalmente com a afirmativa após a fusão. O 

RM também mostra uma evolução, passando de 3,54 antes da fusão para 3,88 depois 

conforme tabela 11.  

 

Tabela 11  

Utilização de ideias dos colaboradores 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Há utilização das ideias dos 
funcionários 4 16 36 60 18 3,54 

 
       

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Há utilização das ideias dos 
funcionários 8 8 14 66 38 3,88 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

O resultado dessa análise demonstra que a empresa passou a utilizar a ideia dos 

colaboradores, ou mesmo a estimular, utilizar e reconhecer as boas ideias de todos, porém, 

confrontando-se as informações da figura 38, verifica-se oportunidade de evolução no 

indicador, considerando que a média do ranking médio da questão está aquém da média do 

elemento capital estrutural. 
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Figura 38 - Gráfico de utilização de ideias dos colaboradores 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre a existência de um sistema de transmissão de conhecimentos, fica claro que a empresa 

se aperfeiçoou nesse quesito do capital estrutural, uma vez que temos uma variação do RM de 

3,84 antes da fusão para 4,3 depois da fusão. Antes da fusão, os que se manifestaram 

indiferentes somam 36 e 12 depois da fusão. Os que concordam ligeiramente se mantiveram 

empatados com 56 respondentes, porém os que concordam totalmente tem grande diferença, 

sendo 34 antes e 62 depois da fusão. 

 

Tabela 12 

Existe sistemas de transmissão de conhecimentos 

Antes da fusão 
 

 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Existe(ia) sistemas de 
transmissão de 
conhecimentos (Portal 
pessoas) 4 4 36 56 34 3,84 

       

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Existe(ia) sistemas de 
transmissão de 
conhecimentos (Portal 
pessoas) 2 2 12 56 62 4,30 

Fonte – Dados da pesquisa 

Sobre o sistema de transmissão de conhecimento, na organização conhecido como portal 

pessoas, ficou clara a evolução e melhoria considerando antes e depois da fusão, dado esse 

que pode ser comprovado pelo indicador de ranking médio na qual se observa uma variação 

percentual de 11,98% entre antes e depois da fusão. Tais resultados podem levar à análise de 
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Capital Estrutural (média) Questão (média)

12%

15%

10%

27%

78%

58%
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Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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que a percepção e uso do sistema de transmissão de conhecimento foi mais utilizado após a 

fusão.  

 

Isso pode ser confirmado pela figura 39, na qual a média do ranking médio tanto antes quanto 

depois da fusão é maior que a média do elemento. 

 

Figura 39 - Gráfico - existem sistemas de transmissão de conhecimentos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre o alinhamento dos cursos e treinamento a estratégia da empresa, observa-se que antes 

da fusão 2 discordavam totalmente e 6 discordavam ligeiramente, sendo que depois da fusão, 

nenhum dos respondentes assinalou essas opções. 

 

Tabela 13   

Cursos alinhados a estratégia da empresa 

 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Os cursos são alinhados a 
estratégia da empresa 2 6 24 68 34 3,94 

       

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Os cursos são alinhados a 
estratégia da empresa 0 0 14 72 48 4,25 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Os indiferentes nesse item “Cursos alinhados a estratégia da empresa” somam 24 antes da 

fusão e 14 após. Os que concordam ligeiramente somam 68 antes da fusão e 72 depois e os 

que concordam totalmente, 34 antes da fusão e 48 após a fusão conforme tabela 13.  
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Observa-se uma evolução no RM de 3,94 antes da fusão para 4,25 depois da fusão. São 

indicadores bem vistos pelos colaboradores respondentes considerando ainda que o ranking 

médio de antes e depois da fusão ultrapassa a média do capital estrutural. Os resultados dessa 

análise levam à percepção que a empresa ficou mais assertiva na elaboração de cursos e 

treinamentos alinhando-os à estratégia da empresa conforme figura 40. 

 

Figura 40 -  Cursos alinhados a estratégia da empresa 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Sobre sistemas de gestão do conhecimento organizacional, novamente observamos uma 

evolução do RM de 3,63 antes da fusão para 3,94 depois da fusão. Os indiferentes somam 50 

respondentes antes da fusão e 26 após. Os respondentes que concordam ligeiramente que 

existem sistemas de gestão do conhecimento organizacional na empresa somam 52 

respondentes antes da fusão e 68 após e por fim, 22 respondentes que concordam totalmente 

com a afirmativa contra 34 após a fusão. 

Tabela 14  

Existência de sistema da gestão do conhecimento organizacional 

Antes da fusão 
 

 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Existe sistema de gestão do 
conhecimento 
organizacional 2 8 50 52 22 3,63 

 

 

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Existe sistema de gestão do 
conhecimento 
organizacional 4 2 26 68 34 3,94 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Estrutural (média) Questão (média)

6%

10%

18%

90%

76%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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O resultado observado na análise da tabela 14 sugere que a empresa evoluiu no quesito de 

sistemas de gestão do conhecimento, o que complementa a análise do item 2.1 encontrado na 

tabela 12, porém, considerando as informações da figura 41, a empresa ainda tem 

oportunidade de melhoria, pois os indicadores do RM, se encontram abaixo da média da 

classe.  

 

 

Figura 41 - Gráfico - Existem sistemas de gestão do conhecimento organizacional 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre o item gestão de marcas e patentes, observa-se uma evolução no número de 

respondentes que concordam ligeiramente passando de 32 a 44 e que concordam totalmente 

passando de 44 a 53 respondentes relacionando-se antes e depois da fusão. 

Tabela 15   

Gestão de marcas e patentes 

 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Existe(ia) gestão Marcas e 
Patentes 0 8 50 32 44 3,84 

       

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Existe(ia) gestão Marcas e 
Patentes 2 2 34 44 52 4,06 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Ainda sobre a tabela 15, observa-se no ranking médio uma alteração significativa no índice 

passando de 3,84 antes para 4,06 depois da fusão. Temos maior percentual de concordantes 

após a fusão, o que indica melhoria por parte do banco seja realmente no processo de 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Estrutural (média) Questão (média)

5%

8%

19%

37%

76%

55%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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gerenciar, ou mesmo em fortalecer a marca, tanto interna como externamente, dados que 

podem ser visualizados tanto na tabela 15, quanto na figura 42. 

 

 

Figura 42 - Gráfico - Gestão de marcas e patentes 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Sobre os investimentos em TI, observa-se um grande número de respondentes indiferentes 

antes da fusão comparado a mesma opção depois da fusão. Os que concordam ligeiramente, 

praticamente ficam com uma pequena variação entre os dois tempos, já quanto aos que 

concordam totalmente com a existência de investimentos de TI pode-se afirmar que mais da 

metade dos respondentes reconhece os investimentos em tecnologia da informação por parte 

do banco após a fusão. Esses resultados impactam em um RM que era de 3,94 e evoluiu para 

4,36 o que de certa forma descreve grande parte dos GGC´s que estavam indiferentes antes da 

fusão se posicionaram concordando totalmente com a afirmativa (tabela 16). 

 

Tabela 16  

Investimento em TI 

 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Existe investimento em TI 
(Tecnologia da informação) 2 4 42 38 48 3,94 

       

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Existe investimento em TI 
(Tecnologia da informação) 2 2 20 32 78 4,36 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Estrutural (média) Questão (média)

3%

6%

25%

37%

72%

57%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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Trata-se de um item que os bancos gerenciam bem, tanto antes quanto depois da fusão, uma 

vez que o ranking médio tem pontuação maior que a média da classe capital estrutural. Esse 

item que vem crescendo a cada dia e principalmente depois da fusão, tornou-se uma das 

ferramentas chave no relacionamento com o cliente. O banco vem investindo em 

desenvolvimento de novas ferramentas e plataformas com o objetivo de redução de custo e 

dar maior comodidade aos clientes e parceiros (Itaú, 2013) como se pode observar a figura 43. 

 

 

Figura 43 - Gráfico – Investimento em TI 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na tabela 17, quanto à afirmativa se houve melhoria em eficiência dos processos internos, 

novamente observando-se grande concentração nos que responderam como indiferentes antes 

da fusão com 42 respondentes, 58 que concordam ligeiramente e 26 que concordam 

totalmente  

Tabela 17   

Eficiência dos processos internos 

Antes da fusão 

1 2 3 4 5 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Houve melhoria em 
eficiência dos Processos 
internos 2 6 42 58 26 3,75 

       

Depois da fusão 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Houve melhoria em 
eficiência dos Processos 
internos 0 6 18 46 64 4,25 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Estrutural (média) Questão (média)

3%

5%

15%

31%

82%

64%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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Já depois da fusão, poucos se mostraram indiferentes com apenas 18 respondentes, sendo a 

maior concentração nos que concordam totalmente com 64 respondentes seguido dos que 

concordam ligeiramente, com 46 respondentes, conforme tabela 17. Tais resultados podem 

levar à análise de que a percepção dos GGC´s respondentes é da maior concordância quanto 

às melhorias após a fusão. Isso também justifica a evolução do ranking médio que passou de 

3,75 antes da fusão para 4,25 pós fusão. 

 

Ainda no quesito melhoria de eficiência dos processos internos podemos interpretar que a 

fusão foi benéfica para os processos internos da empresa, uma vez que a mesma foi 

visivelmente observada pelos respondentes que estão diretamente envolvidos em diversos 

processos internos e externos principalmente depois da fusão, considerando o ranking médio 

ultrapassa a média da classe (figura 44). O que se pôde interpretar é que a empresa vem 

buscando mais eficiência em seus processos e essa interpretação ficou mais clara depois da 

fusão conforme percepção dos respondentes. 

 

Figura 44 - Gráfico – Eficiência em processos internos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre o item “A empresa mantém sistema para mapear e disponibilizar as competências de 

seus funcionários” a concentração de respondentes se mantém praticamente estável entre 

todas as opções se diferenciando na opção “concordo totalmente” mais assinalada depois da 

fusão na proporção de 38 respondentes antes e 66 depois da fusão, conforme tabela 18. 

 

Sobre o indicador de ranking médio, novamente observa-se uma evolução entre os períodos 

antes e depois da fusão, sendo de 3,75 e 4,22 depois da fusão. Observa-se 38 respondentes 

indiferentes antes da fusãoe16 pós. Os que concordam ligeiramente se mantém empatados 

com 44 respondentes tanto antes quanto depois da fusão. Depois da fusão houve aumento dos 

que concordam totalmente, sendo de 38 antes e 66 depois da fusão. No período pós-fusão, a 

opção dos que concordam totalmente recebeu boa parte dos que estavam indiferentes antes da 

fusão, uma vez que a opção dos que concordam ligeiramente se manteve estável.  

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Estrutural (média) Questão (média)

5%

6%

13%

31%

82%

63%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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Tabela 18   

Sistemas de competências 

Antes da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

A empresa mantém sistema 
para mapear e disponibilizar 
as competências de seus 
funcionários. (Páginas 
Amarelas- Cadê você) 6 8 38 44 38 3,75 

 
       

 

Depois da fusão 

1 2 3 4 5 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

A empresa mantém sistema 
para mapear e disponibilizar 
as competências de seus 
funcionários. (Páginas 
Amarelas- Cadê você) 4 4 16 44 66 4,22 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

A análise que se pode fazer após interpretar os dados é que os sistemas para mapear e 

disponibilizar as competências de seus funcionários evoluíram e/ou foram mais divulgados 

internamente após a fusão entre os bancos. Esses dados ficam claros ao se observar a figura 

45, que mostra que o ranking médio depois da fusão é maior que a média da classe e também 

pela quantidade de respondentes positivos entre antes e depois da fusão que passam de 61% 

para 82%.  

 

 

Figura 45 - Gráfico - Sistemas de competências 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Estrutural (média) Questão (média)

6%

11%

12%

28%

82%

61%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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No item 2.8, que visa à posição dos respondentes se “a empresa tem um sistema de 

reconhecimento, premiação e promoção”, observa-se certa dúvida de acordo com as respostas 

que mostram que 32 respondentes indiferentes, 46 que concordam ligeiramente e 44 

concordando totalmente antes da fusão. Já os entrevistados quando escolhem suas opções 

considerando após a fusão, fica clara a evolução que a empresa obteve nesse item, sendo que 

que 80 responderam que concordam totalmente, 42 que concordam ligeiramente, 12 

indiferentes e nenhum respondente discordando. 

 

No indicador do ranking médio, novamente temos uma evolução ao tratar do sistema de 

reconhecimento, premiação e promoção sendo antes da fusão com 3,87 e depois dela com 

4,51. 

 

Tabela 19   

Sistemas de premiação 

 

Antes da fusão 
 

 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

A empresa tem sistemas de 
reconhecimento, premiação 
e promoção. 6 6 32 46 44 3,87 

 
       

 

Depois da fusão 

1 2 3 4 5 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

A empresa tem sistemas de 
reconhecimento, premiação 
e promoção. 0 0 12 42 80 4,51 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Os resultados observados levam à análise de que o sistema de reconhecimento, premiação e 

promoção da empresa evoluiu com a fusão de acordo com a posição dos respondentes 

conforme tabela 19 e considerando ainda a figura 46, essa evolução foi muito significativa 

depois da fusão, pois o indicador do RM obteve 4,51ea média da classe que foi pouco mais de 

4. Outro dado que reafirma a observação é a quantidade de respondentes que se mostraram 

favoráveis a questão, com uma evolução de 67% para 91% após a fusão. 
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Figura 46 - Gráfico - Sistemas de premiação 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre o estimulo por parte da empresa ao compartilhamento do conhecimento, temos grande 

quantidade de respondentes que concordam ligeiramente e totalmente depois da fusão com 60 

e 50 respectivamente enquanto antes da fusão esses mesmos se apresentam em 56 e 32. 

Grande parte dos respondentes antes da fusão, estavam indiferentes, enquanto depois da fusão 

temos apenas 18 respondentes na mesma opção. 

 

Tabela 20   

Compartilhamento do conhecimento 

 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

A empresa estimula o 
compartilhamento do 
conhecimento 2 10 34 56 32 3,79 

 

 

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

A empresa estimula o 
compartilhamento do 
conhecimento 4 2 18 60 50 4,12 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

No RM também observamos uma evolução do indicador, passando de 3,79 antes para 4,12 

depois da fusão o que permite a interpretação de que a fusão influenciou positivamente no 

estimulo do compartilhamento do conhecimento por parte da empresa. Apesar da evolução 

entre os respondentes que se mostraram favoráveis e concordaram com a afirmativa, a 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Estrutural (média) Questão (média)

9%

9%

24%

91%

67%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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empresa ainda pode melhorar nesse item, uma vez que o ranking médio da afirmativa ficou 

abaixo da média geral da classe do capital estrutural conforme figura 47. 

 

 

Figura 47 - Gráfico – Compartilhamento do conhecimento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em complemento às questões já discutidas anteriormente e à visão geral das questões acerca 

do capital estrutural elencamos as seguintes observações: 

 

 Os itens do capital estrutural assim como do capital humano, apresentaram evolução 

em todas as afirmativas, podendo-se afirmar que sob o ponto de vista dos 

respondentes, as práticas de gestão do CI evoluíram de forma positiva após a fusão 

entre os bancos envolvidos. 

 

 O item que teve maior evolução se relacionado o período antes e depois da fusão foi o 

2.8 com a afirmativa “A empresa tem sistemas de reconhecimento, premiação e 

promoção” com um RM de 3,87 antes da fusão e 4,51 depois demonstrando uma 

variação percentual de 14,24%. 

 
 

 O item com menor evolução entre os dois períodos foi o número 2.4 com 5,51% de 

variação percentual entre antes da fusão com o RM de 3,84 e depois com 4,06, 

demonstrando que nesse item foi verificada pelos respondentes pouca evolução. 
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Figura 48 - Ranking médio geral - Capital estrutural 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Ao se verificar os construtos de terceiro grau criados dos relacionamentos entre as afirmativas 

do capital estrutural, podemos elencar os fatores a seguir. A sistematização de conhecimento e 

CI foi possível verificar pela da relação entre as afirmativas 2.4 que versa se existe gestão de 

marcas e patentes, 2.5 se existe investimento em tecnologia da informação, 2.6 se houve 

melhoria em eficiência dos processos internos e a afirmativa 2.7 onde verifica se a empresa 

mantém sistema para mapear e disponibilizar as competências de seus funcionários.  

 

Ao se relacionar essas afirmativas, é possível constatar que a empresa obteve melhoria na 

sistematização de seu conhecimento e de CI quando se observa a evolução dos indicadores 

antes e pós fusão. Todos os itens com exceção do item 2.4 que versa sobre gestão de marcas e 

patentes, obtiveram evolução quando se compara antes e depois da fusão em mais de 10%. Ao 

observar essa evolução é possível constatar que o investimento em tecnologia da informação, 

assim como ferramentas internas, como sistemas de suporte disponibilizados para mapear e 

disponibilizar as competências de seus colaboradores influenciaram na melhoria dos 

processos internos. Isso confirma os achados de Mayo (2002), que diz que a gestão dos 

Antes da 

Fusão

Depois 

da Fusão Antes        Depois

Diferença 

Absoluta

Diferença 

Relativa

11
Há utilização das ideias dos funcionários 3,54 3,88 0,34 9,7%

10

Existe(ia) sistemas de transmissão de 

conhecimentos (Portal pessoas)
3,84 4,30 0,46 12,1%

9

Os cursos são alinhados a estratégia da 

empresa
3,94 4,25 0,31 8,0%

8

Existe sistema de gestão do conhecimento 

organizacional
3,63 3,94 0,31 8,6%

7
Existe(ia) gestão Marcas e Patentes 3,84 4,06 0,22* 5,8%

6

Existe investimento em TI (Tecnologia da 

informação)
3,94 4,36 0,42 10,6%

5

Houve melhoria em eficiência dos 

Processos internos
3,75 4,25 0,51 13,5%

4

Realiza e disponibiliza o mapeamento das 

competências de seus funcionários
3,75 4,22 0,48 12,7%

3

A empresa tem sistemas de 

reconhecimento, premiação e promoção
3,87 4,51 0,64 16,6%

2

A empresa estimula o compartilhamento 

do conhecimento
3,79 4,12 0,33 8,7%

1
Geral 3,79 4,19 0,40 10,6%

Capital Estrutural
Rank médio Comparação

* Considerando um nível de significância de 5%, a diferença entre as médias antes e depois da fusão não foram consideradas 

significativas.

3.0 4.0 5.0 0% 10% 20%
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elementos do conhecimento e sistemas de informação gera valor e melhorias de processos 

internos. 

 

Ao relacionar as afirmativas 2.1, existem sistemas de transmissão de conhecimento, 2.3, 

existe sistema de gestão do conhecimento organizacional e 2.9, onde se afirma que a empresa 

estimula o compartilhamento do conhecimento, podemos criar o construto compartilhamento 

de conhecimento e CI, pode-se afirmar, também que este se apoia nas afirmativas 

relacionadas à transmissão, compartilhamento e que existe a gestão desse ativo intangível, 

uma vez que seria impossível gerenciar o conhecimento e não transmiti-lo, mesmo que de 

forma direcionada corroborando Davenport e Prussak (1998). Em linha com o texto, Nonaka e 

Takeuchi (1997) afirmam a criação de novos conhecimentos na empresa é um processo em 

que muitas vezes é exigida interação intensa e laboriosa entre todos os membros da 

organização, quando se trata de processos de F&A, em que ocorre intenso processo de 

criação, alteração e até perda de conhecimentos caso não ocorra uma correta gestão. 

 

Outro construto criado pela de relação das afirmativas e foi denominado “conhecimentos e 

CI” criado através das afirmativas 2.0 – Há utilização das ideias dos funcionários- 2.2 que 

versa se os cursos são alinhados à estratégia da empresa e 2.8 que verifica se a empresa tem 

sistemas de reconhecimento, premiação e promoção. É possível constatar que houve evolução 

nesse fator comprovada pela da evolução dos indicadores de suas afirmativas. Por essa 

relação, pode-se afirmar que além da empresa oferecer cursos alinhados à estratégia da 

empresa, ela motiva os colaboradores opinar, demonstrando-lhes reconhecimento pelo 

trabalho por meio de seus sistemas de reconhecimento e premiação e isso motiva a criar mais 

ideias e propor melhorias em processos que com o tempo transformam-se em capital 

estrutural beneficiando a própria empresa. Em linha com Davenport & Prusak (1998) e 

Nonaka & Takeuchi (1998) o conhecimento organizacional se inicia em dados que 

organizados e interpretados resultam em informações, as quais contribuem para o processo de 

geração do conhecimento individual e empresarial que contribui para a formação do capital 

estrutural. 

 

Sendo assim, ao se considerar os três construtos de terceiro grau e relaciona-los entre si, é 

possível verificar que a empresa consegue criar, sistematizar e compartilhar esses 

conhecimentos por meio de eficientes práticas de gestão do CI. Interessante observar que a 
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empresa não tem um plano específico para a gestão dos elementos do CI, mas em busca de 

melhoras práticas e diferenciação no mercado já utiliza técnicas para tal. 

4.3.3 Capital relacional 

 

Por fim, são apresentados os resultados do capital relacional, que inicia com a afirmativa 

sobre o reconhecimento da empresa pelo mercado. Nesse item, temos um RM de 4,48 antes e 

4,81 depois da fusão. Outro indicador que deve ser enfatizado é a grande concentração de 

respondentes que concordam totalmente, tanto antes quanto depois da fusão, sendo 84 antes e 

112 depois da fusão conforme tabela 21.  

 

Tabela 21  

Reconhecimento pelo mercado 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

A empresa é reconhecida 
pelo mercado. 0 4 12 34 84 4,48 

 
       

 

Depois da fusão 

1 2 3 4 5 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

A empresa é reconhecida 
pelo mercado. 0 0 4 18 112 4,81 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Os dados da figura 49 confirmam a tabela 21 enfatizam que nenhum dos respondentes 

discordou do reconhecimento da empresa pelo mercado, de forma que tanto antes quanto 

depois da fusão, o item não obteve nenhum respondente. 

 

Esses indicadores, principalmente o RM indicam que os colaboradores já percebiam o 

reconhecimento da empresa pelo mercado antes da fusão e tal reconhecimento foi reafirmado 

com a fusão e como as prováveis melhorias de processos, de acordo com figuras e tabelas 

anteriores descritas nesta dissertação como indicam dados da figura 49. 
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Figura 49 - Gráfico - Reconhecimento pelo mercado 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

No item que versa sobre o reconhecimento das marcas da empresa pelo mercado, novamente 

temos um RM expressivo de 4,16 antes da fusão e 4,67 depois da fusão. Esses resultados são 

justificados pelos respondentes que concordam com a afirmativa antes e depois. 

 

Tabela 22   

Reconhecimento das marcas 

Antes da fusão 
 

 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

As marcas da empresa são 
reconhecidas pelo mercado. ( 
ex: Tok pag, itaucard, itoken) 
exemplos de antes e depois. 2 4 22 48 58 4,16 

       

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

As marcas da empresa são 
reconhecidas pelo mercado. ( 
ex: Tok pag, itaucard, itoken) 
exemplos de antes e depois. 0 0 8 28 98 4,67 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

O destaque fica para os que concordam totalmente depois da fusão com 98 respondentes e 58 

para a mesma opção antes da fusão (figura 50 e tabela 22). Nesse item pode-se interpretar que 

as marcas da empresa, como Itaucard, Itaú consorcio, entre outras já eram reconhecidas pelo 

mercado o que mais uma vez se reafirmou após a fusão entre as empresas.  

 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Relacional (média) Questão (média)

3%

3%

9%

97%

88%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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Como podemos observar na figura 50, tanto o RM do item antes, quanto depois da fusão 

ultrapassam a média geral do capital relacional; isso pode ser percebido, também pela grande 

concentração de respondentes que se posicionaram positivamente às afirmativas concordando 

ligeiramente ou totalmente com a afirmativa. 

 

Esse resultado também pode ser relacionado à evolução dos itens do capital estrutural 

discutidos anteriormente, nos quais em todas as afirmativas obteve-se evolução entre o 

momento antes e depois da fusão no que diz respeito ao investimento em novas tecnologias, 

utilização e aplicação de novas ideias de colaboradores. 

 

 

Figura 50 - Gráfico- Reconhecimento das marcas 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Na tabela 23 que afirma se os relacionamentos entre banco e clientes estimulam a lealdade 

dos mesmos, observa-se empate entre os que concordam ligeiramente antes e depois da fusão. 

Os que concordaram totalmente somam 40 antes da fusão e 56 depois justificando o maior 

RM depois da fusão de 4,13 e 3,94 antes da fusão. A opção que chama à atenção quanto a 

posição dos respondentes quanto ao número dos que discordam ligeiramente, opção que teve 

4 respondentes antes da fusão e 10 depois. Analisando-se essa afirmativa, poderíamos inferir 

que houve involução na qualidade do relacionamento entre banco/cliente e sua lealdade, mas 

ainda assim, o RM indica mais uma vez a evolução ou melhoria no processo pertinente ao 

item 3.2. 
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Depois

Antes

Capital Relacional (média) Questão (média)

5%

6%

16%

94%

79%

Depois
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Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)
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Tabela 23   

Relacionamento x Lealdade 

 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Os relacionamentos banco/ 
clientes estimulam a lealdade 
dos mesmos. 2 4 34 54 40 3,94 

 
       Depois da fusão 

1 2 3 4 5 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Os relacionamentos banco/ 
clientes estimulam a lealdade 
dos mesmos. 2 10 12 54 56 4,13 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Ainda sobre o item que versa sobre o relacionamento e a lealdade dos clientes, observa-se que 

pode ter havido melhoria, considerando que o ranking médio ficou abaixo da média da classe 

depois da fusão conforme figura 51. 

 

 

Figura 51 - Gráfico – Relacionamento x lealdade dos clientes 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre a afirmativa de o banco manter parcerias com outras organizações podemos observar de 

acordo com a figura 51, que os respondentes que concordam ligeiramente estão em maior 

número antes da fusão com 36 a 24 depois da fusão. Esse número se inverte aos que 

concordam totalmente que mostra 32 respondentes antes da fusão e 54 depois da fusão para o 

item. 

 

1 2 3 4 5

Depois

Antes

Capital Relacional (média) Questão (média)

9%

5%

9%

25%

82%

70%

Depois

Antes

Negativo (1 e 2) Neutro (3) Positivo (4 e 5)



129 

 

Tabela 24   

Parcerias 

 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

O banco mantém parcerias 
com outras organizações 
(Empresas de outro setor) 2 6 36 58 32 3,84 

 
       Depois da fusão 

1 2 3 4 5 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

O banco mantém parcerias 
com outras organizações 
(Empresas de outro setor) 2 6 24 48 54 4,09 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

O RM se mantém em evolução se comparado antes e depois da fusão. Nesse item antes da 

fusão temos um RM de 3,84 e 4,09. Com esses resultados, pode-se interpretar que os 

colaboradores observam sim uma evolução das parcerias do banco para com outras 

organizações, uma vez que nas opções de discordância, a quantidade de respondentes se 

mantém. Esses se diferenciam em quantidade na opção dos que se mostram indiferentes sendo 

em maior quantidade antes da fusão o que também acontece na opção para os que concordam 

ligeiramente com 58 antes a 48 depois da fusão. O fator primordial são os respondentes que 

concordam totalmente com 32 antes da fusão e 54 que concordam totalmente depois da fusão, 

contribuindo assim para a evolução do RM também depois da fusão (figura 52). 

 

 

Figura 52 - Gráfico - Parcerias 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No item 3.4 que mede a evolução na carteira de clientes, novamente observamos evolução do 

RM de 3,91 antes da fusão a 4,31 depois da fusão. Nessa análise de acordo com a distribuição 

dos respondentes, temos os indiferentes com 32 antes a 12 respondentes depois da fusão. Aos 

que concordam ligeiramente com a evolução da carteira de clientes temos 58 antes da fusão e 

40 depois da fusão, porém entre os que concordam totalmente com a evolução, temos 36 

respondentes antes da fusão e depois da fusão, temos pouco mais que o dobro, ou seja, 74 

respondentes conforme tabela 25. 

 

Tabela 25   

Evolução de carteira 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Teve evolução da carteira 
de clientes 0 8 32 58 36 3,91 

 

 

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Teve evolução da carteira 
de clientes 4 4 12 40 74 4,31 

Fonte – Dados da pesquisa 

Podemos interpretar através da análise dos dados dos respondentes que apesar de termos 4 

respondentes que discordam ligeiramente e totalmente, grande parte deles reconhece a 

evolução da carteira de clientes com a fusão, dados esses representados pelos que concordam 

ligeiramente e totalmente. Sobre a comparação do ranking médio e a média da classe, 

observa-se o comportamento em linha, sendo que indicadores estão na mesma média entre si 

conforme figura 53. 

 

 

Figura 53 - Gráfico – Evolução da carteira de clientes 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quanto ao item 3.5 que mede o aumento no tempo de relacionamento com clientes, 

novamente observa-se uma evolução no RM uma vez que o mesmo teve uma evolução de 

3,70 para 3,97 depois da fusão. Ponto importante a ser ressaltado na análise é a quantidade 

dos respondentes que discordaram ligeiramente passando de 4 antes para 14 depois da fusão.  

 

Tabela 26   

Tempo de relacionamento de clientes 

Antes da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Houve aumento no tempo de 
relacionamento com clientes 4 4 50 46 30 3,70 

 
       

       Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Houve aumento no tempo de 
relacionamento com clientes 2 14 22 44 52 3,97 

Fonte – Dados da pesquisa 

Ao interpretar a figura 54, é possível observar uma oportunidade de melhoria no item, 

considerando que o ranking médio do item está abaixo da média da classe. Esse é um item 

que merece atenção por parte dos gestores, uma vez que aumentando o tempo de 

relacionamento com os clientes, cria-se uma oportunidade de melhorar o indicador do item 

3.2 que versa sobre o relacionamento e a lealdade do cliente e que também demonstrou 

oportunidade de melhorias, visto ter comportamento parecido com o item em debate. 

 

 

Figura 54 - Gráfico– Tempo de relacionamento com clientes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apesar de ter pouca significância no total de respondentes, a afirmativa ainda requer atenção 

por parte da empresa, pois alguns colaboradores discordam mesmo que ligeiramente da 

afirmativa de que a empresa teve aumento no relacionamento com os clientes. Nas outras 

opções temos praticamente um empate entre os que concordam ligeiramente com 46 antes e 

44 depois da fusão, indiferentes com 50 antes 22 depois da fusão e os que concordaram 

totalmente gerando um total de 30 antes e 52 depois da fusão. Esta análise nos leva a 

interpretar por meio do indicador do ranking médio que o tempo de relacionamento com o 

cliente aumentou mesmo que pouco. Esse fato merece atenção por parte da empresa, uma vez 

que o relacionamento comercial traz novos negócios e evita que o cliente possa ser assediado 

pela concorrência.  

 

Tabela 27   

Relacionamento x novos negócios 

Antes da fusão 
 

 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Os relacionamentos 
banco/clientes estimula a 
criação de novos negócios. 0 8 38 50 38 3,88 

 

Depois da fusão 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Os relacionamentos 
banco/clientes estimula a 
criação de novos negócios. 0 4 18 40 72 4,34 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Ao serem questionados se o relacionamento banco/clientes estimula a criação de novos 

negócios, pode-se observar novamente uma evolução expressiva (tabela 27 e figura 55) entre 

os que concordam totalmente entre antes da fusão e depois dela, uma vez que tivemos 38 

respondentes antes e 72 depois. Após verificar os que concordam ligeiramente com 50 

respondentes antes e 40 depois da fusão passando para os indiferentes que somam 38 
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respondentes antes da fusão e 18 depois dela. O RM mais uma vez demonstra evolução entre 

o antes e depois da fusão. 

 

 

Figura 55 - Gráficos- Relacionamento x novos negócios 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

O que podemos interpretar dessa análise é que o relacionamento entre banco e cliente na visão 

dos GGC´s respondentes propicia a criação de novos negócios. Essa análise pode se embasar 

na afirmativa anterior de número 3.5, que demonstra o aumento no tempo de relacionamento 

com o cliente. Trata-se de um item que obteve evolução se comparado antes e depois da 

fusão, inclusive pelo fato de após a fusão, o RM apresentar melhor pontuação que a média do 

elemento capital relacional. Isso ocorre provavelmente devido ao fato de ser um banco 

múltiplo, que conta com uma carteira de produtos e serviços diversificados, sendo assim, o 

mesmo cliente pode ser cliente do banco no segmento de pessoa física, pessoa jurídica, da 

corretora entre outros. 

 

E finalmente sobre a última afirmativa que versa sobre o aumento do investimento no 

relacionamento pós-venda, novamente observa-se uma evolução tanto por parte do RM com 

3,67 antes a 4,06 depois da fusão, quanto no somatório das respostas dos GGC´s. Na tabela 

28, observamos 44 respondentes antes da fusão e 32 que se posicionam como indiferentes. Os 

que concordam ligeiramente somam 46 antes e 38 depois da fusão e por fim, os que 

concordam totalmente, somam 30 antes da fusão e 56 depois. 
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Tabela 28   

Investimento em pós-venda 

 

Antes da fusão 
 

1 2 3 4 5 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Aumentou o investimento e 
relacionamento pós venda 2 12 44 46 30 3,67 

       

       Depois da fusão 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
ligeiramente 

Indiferente 
Concordo 

ligeiramente 
Concordo 

totalmente 
RM 

Aumentou o investimento e 
relacionamento pós venda 0 8 32 38 56 4,06 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Novamente, temos um item que merece atenção dos gestores, pois apresenta oportunidade de 

melhorias considerando que o antes e o depois ficou abaixo da média geral da classe 

conforme figura 56. O investimento em pós-venda, fideliza o cliente e dificulta o processo de 

assedio pela concorrência, aumentando a lealdade e o tempo de relacionamento do cliente 

com a instituição. 

 

 

Figura 56 - Gráfico – Investimento em pós-venda 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como complemento e visão geral das questões acerca do capital relacional considerando os 

períodos antes e depois da fusão é possível destacar: 

 

 Novamente observam-se indicadores do ranking médio em evolução em todas os itens, depois 

da fusão observa-se um RM maior que antes da fusão. 
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 O item com maior índice de respondentes indiferentes ou mais divididos foram os de número 

3.5 que mede o “aumento no tempo de relacionamento com clientes” por seu baixo RM antes 

e também depois da fusão. 

 

 O item com maior variação percentual de RM considerando antes e depois foi o de número 

3.6 que tinha um RM de 3,88 antes e 4,34 depois da fusão com uma variação de 10,65%. Com 

a análise desses dados podemos interpretar que houve grande evolução no item “O 

relacionamento banco/clientes estimula a criação de novos negócios”.  

 
 

 

Figura 57 - Ranking médio geral - Capital relacional 

Fonte – Dados da pesquisa 

 

Ao se verificar os construtos do capital relacional foi possível criar três fatores, sendo o 

primeiro, os estímulos e relacionamentos que são apoiados nas afirmativas 3.2 “Os 

relacionamentos banco/ clientes estimulam a lealdade dos mesmos”, 3.5 “Houve aumento no 

tempo de relacionamento com clientes” e 3.7 que versa sobre o aumento no investimento em 

relacionamento pós-venda. Nesse construto é possível relacionar o aumento do tempo de 

relacionamento do cliente a investimentos em relacionamento de pós-venda resultando em 

lealdade por parte dos clientes.  

Antes da 

Fusão

Depois 

da Fusão Antes        Depois

Diferença 

Absoluta

Diferença 

Relativa

9
A empresa é reconhecida pelo mercado 4,48 4,81 0,33 7,3%

8

As marcas da empresa são reconhecidas 

pelo mercado.
4,16 4,67 0,51 12,2%

7

Os relacionamentos banco/ clientes 

estimulam a lealdade dos mesmos
3,94 4,13 0,19* 4,9%

6

O banco mantém parcerias com outras 

organizações (Empresas de outro setor)
3,84 4,09 0,25* 6,6%

5
Teve evolução da carteira de clientes 3,91 4,31 0,40 10,3%

4

Houve aumento no tempo de 

relacionamento com clientes
3,70 3,97 0,27* 7,3%

3

Os relacionamentos banco/clientes 

estimula a criação de novos negócios
3,88 4,34 0,46 11,9%

2

Aumentou o investimento e 

relacionamento pós venda
3,67 4,06 0,39 10,6%

1
Geral 3,95 4,30 0,35 8,9%

Capital Relacional
Rank médio Comparação

* Considerando um nível de significância de 5%, a diferença entre as médias antes e depois da fusão não foram consideradas 

significativas.

3.0 4.0 5.0 0% 10% 20%
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O fator reconhecimento e valor da marca pode ser percebido pelas afirmativas 3.0 e 3.1 que 

versam sobre o reconhecimento da empresa pelo mercado e se as marcas da empresa são 

reconhecidas. Ao analisar os resultados da pesquisa quantitativa, é possível constatar que 

houve evolução nas afirmativas que compõe o fator ao se considerar os períodos antes e pós 

fusão. Esse reconhecimento fica mais evidente ao considerar o tamanho que a empresa passou 

a ter após a fusão. Todos os outros construtos, mesmo os relacionados ao capital humano e 

capital estrutural, ajudam a fortalecer o reconhecimento da empresa pelo mercado, pois sua 

atuação no que tange quantidade de serviços oferecidos e pontos de atendimentos só tem a 

somar para aumentar o reconhecimento e valor da marca. 

 

Finalizando, o construto relacionamento e negócios que é criado ao se relacionar as 

afirmativas 3.3 “O banco mantém parcerias com outras organizações”, 3.4 ao verificar se 

houve evolução na carteira de clientes e 3.6 onde verifica se o relacionamento entre banco e 

clientes estimula a criação de novos empregos. Esse relacionamento é possível de ser criado 

pela proximidade que as afirmativas têm entre si, pois uma vez que o banco cria e mantém 

parcerias com outras organizações, está também estimulando a criação de novos negócios, 

resultando naturalmente em evolução na carteira de clientes. 

 

Ao se considerar todos os construtos de terceiro grau criado através das afirmativas desta 

pesquisa, podemos novamente notar relação entre eles, sendo que o reconhecimento e valor da 

marca estimula novos relacionamentos resultando em novos negócios. Novos negócios 

aumentam o valor da marca que aumentam a diferença ao se relacionar o valor de mercado da 

empresa e seu valor contábil corroborando Sveiby (2010), impactando também em 

indicadores como Economic value added (EVA) e MVA. 

 

Ranking Médio geral - Elementos do CI 

    Antes da fusão  Depois da fusão 

ITEM   RM RM 

1.0 
Houve aumento do nível de investimento em 
educação dos colaboradores 3,36 3,69 

1.1 
O banco tem políticas à Indução a inovação e 
aproveitamento de boas ideias. 3,84 4,30 

1.2 
São feitos investimentos em conhecimento 
técnico e/ou gerencial 3,79 4,13 

1.3 O banco investe em técnicas de liderança 3,57 3,94 

1.4 Há reconhecimento de espírito em equipe 3,88 4,18 
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1.5 Existem políticas de retenção de talentos.  3,54 3,91 

1.6 
Há preocupação com a satisfação do trabalho e 
clima organizacional 3,79 4,09 

1.7 Há investimento em treinamento 4,00 4,16 

1.8 
Houve redução do turnover (Rotatividade de 
pessoal) 3,51 3,55 

1.9 
São observadas políticas de contratação de 
pessoas com elevadas competências. 3,58 3,87 

2.0 Há utilização das ideias dos funcionários 3,54 3,88 

2.1 
Existe (ia) sistemas de transmissão de 
conhecimentos (Portal pessoas) 3,84 4,30 

2.2 
Os cursos são alinhados a estratégia da 
empresa 3,94 4,25 

2.3 
Existe sistema de gestão do conhecimento 
organizacional 3,63 3,94 

2.4 Existe (ia) gestão marcas e patentes 3,84 4,06 

2.5 
Existe investimento em Tecnologia da 
informação. 3,94 4,36 

2.6 
Houve melhoria em eficiência dos Processos 
internos 3,75 4,25 

2.7 

A empresa mantém sistema para mapear e 
disponibilizar as competências de seus 
funcionários. (e.g. páginas amarelas; cadê 
você) 3,75 4,22 

2.8 
A empresa tem sistemas de reconhecimento, 
premiação e promoção. 3,87 4,51 

2.9 
A empresa estimula o compartilhamento do 
conhecimento 3,79 4,12 

3.0 A empresa é reconhecida pelo mercado. 4,48 4,81 

3.1 

As marcas da empresa são reconhecidas pelo 
mercado. (Ex: Tok pag, itaucard, itoken) 
exemplos de antes e depois. 4,16 4,67 

3.2 
Os relacionamentos banco/ clientes estimulam 
a lealdade dos mesmos. 3,94 4,13 

3.3 
O banco mantém parcerias com outras 
organizações (Empresas de outro setor) 3,84 4,09 

3.4 Teve evolução da carteira de clientes 3,91 4,31 

3.5 
Houve aumento no tempo de relacionamento 
com clientes 3,70 3,97 

3.6 
Os relacionamentos banco/clientes estimula a 
criação de novos negócios. 3,88 4,34 

3.7 
Aumentou o investimento e relacionamento 
pós-venda 3,67 4,06 

  RM Total 3,80 4,15 
Figura 58 - Ranking médio geral - Elementos do CI 

Fonte – Dados da pesquisa 
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Como podemos observar nesse tópico, ao considerar a percepção dos colaboradores, é 

possível afirmar que após a fusão, se obteve evolução nas práticas de gestão do CI o que pode 

ser observado nas figuras e tabelas. Apesar de se verificar a evolução nas práticas de gestão 

do CI é possível verificar oportunidades de melhoria em alguns elementos pois ainda estão 

abaixo da média geral da dimensão. 

 

No tópico seguinte, é feita a análise dos indicadores financeiros, contábeis e econômicos que 

visam esclarecer se houve melhoria na prática da gestão dos elementos do CI e estes 

influenciaram nos resultados financeiros, ou mesmo se podem ser utilizados para explicar seu 

comportamento por meio de correlação entre as práticas de gestão do CI. 

 

4.4 Análise dos indicadores financeiros, contábeis e econômicos antes, durante e pós 
fusão 
 

Nesta seção faremos uma breve discussão dos indicadores econômicos retirados das 

demonstrações de resultados das empresas envolvidas no processo da fusão. Foram 

considerados os dados do banco Itaú e banco Unibanco separadamente antes do período da 

fusão compreendido do ano de 2003 a 2007. No período considerado durante a fusão foram os 

anos de 2008 e 2009 e período considerado pós-fusão foi de 2010 a 2014. Importante salientar 

que no período durante a fusão, o banco Unibanco em 2008 emitiu relatório para o mercado 

somente até o terceiro trimestre daquele ano enquanto o banco Itaú emitiu seus relatórios 

normalmente em todos os períodos. Ainda no período durante a fusão, no ano de 2009, já 

temos as informações que faremos tais observações aqui de forma agregada, já tendo sido 

disponibilizadas ao mercado as informações da nova formação denominada banco Itaú-

Unibanco S/A.  

 

Considerando a grande quantidade e formas de indicadores econômicos, financeiros e 

contábeis, optou-se por abordar os indicadores que compõem a árvore de criação de valor com 

o objetivo de conseguir se equacionar o EVA e MVA (Dislácio, et al., 2006) da empresa 

antes, durante e pós fusão. Essas são algumas das medidas de valor utilizadas para verificar 

por exemplo se a empresa teve valorização em valor de mercado ou valor econômico acima 

do valor contábil, e que de certa forma auxiliam a quantificar possíveis impactos sobre o 

evento da fusão na empresa pesquisada. 
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Iniciaremos com a análise do ativo total conforme figura 59 no qual observa-se o período 

anterior à fusão e que ambas empresas se consideradas separadamente tinham seus ativos 

totais com média de R$ 100 a R$ 170 milhões. Durante a fusão é possível se observar um 

aumento significante do valor desse indicador já aparecendo com o valor de R$ 600 milhões. 

Um ponto interessante a ressaltar nessa análise é que antes da fusão, os dois bancos não 

ultrapassavam o valor de 600 milhões se somados e após a fusão, finalizaram o ano de 2014 

com mais de 1 bilhão em ativos totais (figura 59).  

 

 

Figura 59 - Gráfico - Ativo total 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação às receitas de intermediações financeiras, aqui expressas em forma de lucro bruto, 

ambas as empresas veem seu lucro aumentar expressivamente no momento em que acontece a 

fusão. Aqui se verifica mais um exemplo da sinergia gerada em processos de fusão, nos quais 

a soma de um mais um resulta em mais de dois. Juntando o acumulado dos dois bancos antes 

da fusão nesse indicador, ambos tiveram em seu melhor ano um resultado de 22 milhões. 

Com a fusão, esse valor dá um salto para 26 milhões e após a fusão continua subindo até 

finalizar o período de 2010 com uma receita total de intermediação financeira de 37 milhões 

conforme figura 60. 
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Nesse indicador é possível verificar o resultado da sinergia gerada no processo de fusão em 

que a rápida e eficiente gestão do novo banco fez a diferença e trouxe resultados rápidos 

mesmo em uma plataforma maior e mais complexa.  Em linha, Faria & Paula (2009) 

salientam que os bancos privados nacionais em processo de fusão apresentam mais eficiência 

quando com parados com outros bancos, corroborando com Child et al (2001) para os quais a 

experiência anterior em outros processos de fusão proporciona aprendizado e consequente 

eficiência na integração. 

 

 

Figura 60 - Gráfico– Lucro bruto 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como se pode observar no lucro líquido na figura 61, as empresas antes da fusão tinham 

resultados parecidos. Esse indicador sofre grande queda no momento de anúncio da fusão, no 

qual podemos observar queda no período que indica a fusão entre os bancos. Essa queda no 

lucro líquido da empresa pode ter sido provocada por um desarranjo contábil das empresas 

recém-fundidas no período de integração logo após o processo de fusão conforme apontado 

por Camargos (2008). 

 

Após a fusão, a holding formada teve seu lucro líquido estabilizado nos anos que seguiram 

com uma pequena queda no ano de 2012, ano em que o mercado financeiro ficou marcado 

pelo aumento da inadimplência (Itaú, 2013). No ano seguinte, o banco volta a crescer em 
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lucro líquido e novamente demonstra a forma criada com a sinergia da fusão, inclusive com o 

aperfeiçoamento de suas ferramentas de concessão de crédito e das frentes de reversão de 

débitos em atraso como se pode observar na figura 61.  

 

 

Figura 61 - Gráfico – Lucro líquido 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O NOPAT também conhecido como lucro operacional liquido depois dos impostos, apresenta 

aqui comportamento parecido com o lucro bruto, considerando que ambas as empresas 

contavam o indicador antes da fusão de no máximo 34 milhões no banco Itaú e 15 milhões no 

banco Unibanco, assim durante o evento da fusão, o indicador demonstra uma evolução de 44 

para 75 milhões entre os anos de 2008 e 2009 conforme figura 62. 

 

Após esse momento da fusão, o indicador se estabilizou com um crescimento pequeno e 

constante finalizando o ano de 2014 com 117 milhões, sendo o lucro operacional liquido 

depois dos impostos (NOPAT) um dos principais indicadores que compõem o valor 

econômico agregado (EVA) da empresa. O índice com sua evolução foi também um dos 

responsáveis pelo aumento do EVA da empresa aliado a um custo de capital menor. Dessa 

forma, podemos afirmar que gestão eficiente da estrutura de negócios criada após a fusão, 

proporcionou mais geração de riqueza à empresa e consequentemente aos seus acionistas. 
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Figura 62 - Gráfico - NOPAT 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outro elemento chave para a formação e cálculo do valor econômico agregado (EVA) o custo 

de capital é formado pela multiplicação do capital investido na empresa e o custo médio 

ponderado (CMPC) das diversas formas de financiamento da empresa. 

 

Pode-se observar antes da fusão que os dois bancos mantêm seus custos de capital bem 

próximos sem grandes distorções. Dessa forma acontece também durante o processo de fusão, 

sendo que do primeiro para o segundo ano da fusão, pode-se observar uma pequena queda no 

custo de capital. Após a fusão, o indicador se manteve estável, mesmo com a economia 

apresentando maior atividade no período de 2010 a 2012 o que indica uma possível sinergia 

criada com o evento da fusão uma vez que mais capital foi necessário naquele momento e 

assim o custo de capital não sofreu grandes alterações conforme figura 63. 

 



143 

 

 

Figura 63 - Gráfico – Custo de capital 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O lucro econômico é um indicador formado pela diferença entre o lucro operacional liquido 

depois dos impostos e o custo de capital. O indicador, antes da fusão ao considerar o banco 

Unibanco, apresenta valores negativos entre os períodos de 2003 a 2005. O fator de maior 

relevância nesses resultados negativos é o custo de capital superior ao NOPAT. Ao se 

considerar o banco Itaú, temos apenas o primeiro exercício resultando em lucro econômico 

negativo, conforme se pode observar na figura 64.  

 

Durante o período de fusão, é observado um desarranjo no ano de 2008, em que o indicador 

fica negativo provocado por grande aumento do capital investido. Esse provavelmente 

ocorreu no período em que houve a integração dos indicadores financeiros e econômicos entre 

os dois bancos. No período seguinte, já ocorreu movimento inverso, no qual o indicador 

saltou de 28 milhões negativos para 32 milhões positivos. Esse é o momento em que ocorreu 

o ajuste das contas se relacionado ao exercício anterior. Após a fusão, o indicador se estabiliza 

e volta a demonstrar comportamento constante, sem grandes oscilações como ocorrido 

durante o evento da fusão (figura 64). 
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Figura 64 - Gráfico – Lucro Econômico 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

E considerando a análise do preço das ações das empresas, podemos verificar a evolução do 

indicador da empresa, já que o preço da ação reflete a expectativa de seus acionistas no 

mercado e que a partir de relação da oferta e da demanda, tem sua valorização ou 

desvalorização. O preço da ação ordinária também pode relacionar as práticas e modelos de 

gestão da empresa e principalmente a gestão dos elementos do CI, já que uma empresa bem 

gerenciada gera expectativa positiva em todo o mercado refletindo diretamente no preço de 

suas ações e consequentemente no seu valor de mercado confirmando essa volatilidade dos 

indicadores financeiros conforme figura 65. 

 

Essa relação entre possivel volatilidade no preço da ação já foi estudada por Leitão (2011) e 

pode ser explicada parcialmente uma vez que a autora afirma que tanto no anúncio quanto em 

sua conclusão, não produziu impacto na volatilidade além disso ao considerar o caso do 

banco, é possivel verificar que antes do evento da fusão, realmente não foi observada 

oscilação no preço da ação, o que não se pôde confirmar durante e após a fusão, pois a ação 

demonstrou evolução constante após a fusão. 
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Figura 65 - Gráfico – Cotação das ações ordinária. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É feita uma análise vinculando mais de um indicador na figura de forma a poder comparar o 

comportamento múltiplo. Importante salientar que no período antes da fusão, foi considerada 

a soma dos respectivos indicadores entre o banco Itaú e Unibanco de forma também a 

verificar se houve evolução, involução ou mesmo se os indicadores se mantiveram estáveis 

com o evento da fusão (figura 66). 

 

 

Figura 66 - Gráfico – indicadores financeiros 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Como se pode observar na figura 66, os indicadores financeiros e contábeis mostram clara 

evolução quando relacionados aos períodos antes da fusão. Todos os indicadores elencados: 

Patrimônio líquido; EBIT; Receita de intermediação financeira; NOPAT ajustado; Lucro 

Bruto; Lucro líquido; NOPAT; EBITDA; Outros passivos e Outros passivos de longo prazo. 

 

Os indicadores demonstraram clara evolução desde 2003 até o ano de 2007, período este que 

foi considerado para efeito da análise como foi visto antes da fusão, com exceção do lucro 

líquido que teve uma leve queda no ano de 2006. Nos anos de 2008 e 2009, quando ocorreu o 

processo de fusão, pode-se observar uma desestabilização dos indicadores de forma geral. 

Nesse momento considerando-se o tempo de vida da empresa e o evento da fusão entre os 

Bancos Itaú e Unibanco é observado instabilidade no mercado de ações, gerando receio aos 

investidores e acionistas. Esse fato esse é comentado por Camargos (2008) em sua tese de 

doutorado. 

 

Após o período de integração da fusão ocorrido em 2009, se iniciou o período denominado 

pós fusão que acontece de 2010 a 2014 igualando assim o período igual antes e pós fusão que 

foi de cinco anos. Nesse período pós-fusão fica evidente a sinergia gerada com a fusão entre 

os bancos, pela qual os resultados se mostram superiores aos obtidos antes da fusão. Esses 

resultados podem ser confirmados parcialmente por Camargos (2008) que afirma que após a 

fusão em empresas não financeiras, pode-se observar uma evolução nos indicadores 

econômicos, entretanto, o mesmo não pode ser confirmado nos indicadores de rentabilidade e 

nem de riqueza ao acionista. 

 

Ao considerarmos outras combinações de indicadores, podemos conforme figura 67 verificar 

o comportamento dos elementos, tanto antes da fusão se somados os valores dos dois bancos 

quanto durante e após a fusão. Nesse caso, ao verificar o período antes da fusão, é possível 

observar o ROA e o RONA sem grandes alterações, enquanto o índice de eficiência 

operacional e o ROE tiveram leve alteração, no início do período quanto no ano de 2006.  
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Figura 67 - Gráfico– índices de rentabilidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Durante o evento da fusão, observa-se grande oscilação positiva no índice de eficiência 

operacional conforme figura 67. Considerando que o índice de eficiência operacional é 

formado pela razão entre as despesas operacionais e a receita de intermediação financeira, 

essa é uma medida que quanto menor, melhor é para a empresa, demonstrando que ela foi 

mais eficiente e o cenário inverso é ruim, e quanto maior o índice, menos eficiente a empresa 

foi naquele dado momento. 

 

Um forte aumento do indicador da eficiência operacional pode ser justificado pela grande 

despesa em processos de integração entre sistemas, processos feitos no evento da fusão. Já a 

queda no retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) pode ser atribuída a dois fatores 

simultâneos que foram a queda no lucro líquido que passou por diversos períodos positivos e 

se mostrou negativo no primeiro ano da fusão e ao mesmo tempo, a integração do patrimônio 

líquido entre os bancos, que provocou grande aumento. Os dois indicadores que apresentaram 

comportamento diferentes em relação à média tiveram seu “desvio” corrigido no ano de 2009, 

período ainda compreendido como durante a fusão. Após o período de fusão, é possível 

observar que tanto o RONA como o ROA se mantiveram estáveis por todo o período pós 

fusão. O índice de eficiência operacional demonstrou leves aumentos e considerando que esse 

índice é melhor demonstrando involução, a fusão não lhe proporcionou melhoria nesse 

período. Isso deve ser verificado, considerando que um processo enxuto e eficiente é 
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primordial para uma organização como o Itaú-Unibanco se manter competitiva e em 

crescimento sustentável. 

 

Quanto ao retorno sobre o patrimônio líquido, o mesmo se manteve estável após a 

estabilização depois da fusão até o ano de 2012, quando sofre queda relativa à média de 

percentual que vinha mantendo de 18% ao ano para 7% em 2012. O possível desarranjo dos 

indicadores durante o processo de fusão, já havia sido preconizado por Camargos (2008) 

corroborando com Ross et al (2002). 

 

Ao verificar a figura 68, em que temos como referência três variáveis o patrimônio líquido, o 

custo de capital e o lucro operacional líquido após impostos (NOPAT) podemos verificar o 

comportamento de tais indicadores. É visível como os índices tinham comportamentos bem 

parecidos antes da fusão, considerando a soma das duas empresas até o momento da fusão.  

 

Durante o momento de fusão, é possível observar um desarranjo no custo de capital, 

observando-se um aumento expressivo em 2008 reestabelecendo no ano de 2009. Entre o 

patrimônio líquido e o NOPAT, ocorre um movimento de distanciamento, sendo que o 

NOPAT aumenta enquanto o patrimônio líquido diminui um pouco durante a fusão e se 

mantém estável até 2012, quando houve novo aumento chegando praticamente ao patamar do 

NOPAT. Após a fusão, o custo de capital também se estabilizou, mas o comportamento de 

estar sempre alinhado ao NOPAT antes da fusão, não se repete, sendo que o custo de capital 

se mantém abaixo do NOPAT até o ano de 2012, quando voltam a repetir o comportamento 

do período antes da fusão.  

 

Outro movimento interessante ocorre no ano de 2012, quando o patrimônio líquido que 

anteriormente demonstrava sempre valores menores que o NOPAT e o custo de capital, 

ultrapassa o valor do custo de capital nesse exercício em questão.  
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Figura 68 - Gráfico– relação de indicadores 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na figura 69, é acrescentada a variável do ativo total juntamente com a figura 68, discutido 

anteriormente. É possível observar um desarranjo do ativo total durante a fusão, considerando 

que esse valor se ajusta ainda no período do evento da fusão. Após a fusão, é observada 

claramente uma evolução mais expressiva do indicador se relacionado ao patrimônio líquido, 

NOPAT e custo de capital. Isso demonstra que do ponto de aumento de tamanho e quantidade 

total de ativos, a fusão proporcionou uma alavancagem no banco, com um crescimento 

aparente bem maior que os dois bancos somados no período antes da fusão. 

 

 

Figura 69 - Gráfico– relação de indicadores. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nesse tópico, foi feita a análise e interpretação de variáveis financeiras, econômicas e 

contábeis retiradas das demonstrações contábeis divulgadas aos mercados pelos bancos. As 

informações dão conta de que o evento da fusão proporcionou melhoria em alguns índices e 

em seu crescimento. Foi observado que durante o processo de fusão, algumas variáveis 

apresentaram um desarranjo, voltando ao comportamento normal no período seguinte que é 

considerado ainda durante o evento da fusão. 

 

 

Figura 70 - Gráfico– relação entre indicadores de rentabilidade e índice de eficiência. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na figura 70, foram plotadas as variáveis retorno sobre ativo (ROA), retorno sobre o 

patrimônio líquido (ROE), retorno sobre ativos líquidos (RONA) e o índice de eficiência 

operacional. Quanto ao comportamento das variáveis de retorno sobre ativo (ROA) e retorno 

sobre ativos líquidos (RONA) ambos se mantiveram estáveis entre todo o período analisado, 

considerando antes, durante e depois da fusão.  

 

O índice de eficiência operacional, antes da fusão, inicia o primeiro ano com média de 20% se 

estabilizando no ano seguinte acima de 40%, faixa que mantem até último ano antes da fusão. 

Durante a fusão, o indicador aumenta em 2008 para mais de 60%. Sendo uma variável 

resultante da razão entre as despesas operacionais e a receita financeira de intermediação, o 

grande impacto que a fez subir em relação ao período anterior provavelmente foram as 

despesas geradas com o evento da fusão quando uma estrutura inicialmente acima do 

necessário é montada para integrar as empresas envolvidas. Após o período de fusão, e 

mesmo no último ano do período considerado durante a fusão, o indicador se mantém estável. 
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Considerando que os dados foram retirados das demonstrações contábeis emitidas ao mercado 

nacional e internacional, o banco conseguiu manter valor em grande parte das variáveis 

analisadas e criar valor em outras ao contrário do Child et al (2001), Barros et al (2003) 

afirmam. Contudo Child et al (2001) ressalta que empresas que já tem experiência em 

processos de F&A costumam ter mais eficiência, proporcionando ganhos nas fases, o que 

acarreta em sucesso. Deve-se levar em conta que variáveis econômicas externas que não 

foram tratadas nessa pesquisa, pois essas podem ter influenciado os resultados da empresa 

nesse período, entretanto essas variáveis não desmerecem o sucesso tanto da operação de 

fusão, quanto da gestão do novo conglomerado criado pós fusão (Camargos, 2008). 

 

No próximo tópico é feita a análise dos indicadores de valor onde verifica-se se a fusão criou 

ou destruiu valor a organização. 

 

4.5 Análise dos indicadores de criação do valor 
 

 

Sobre os indicadores que evidenciam o aumento do valor de mercado de empresa foram 

calculados o MVA, EVA, Q de Tobin, a diferença e também a razão entre o valor de mercado 

e o valor contábil (VM – VC) e (VM/VC). 

 

4.5.1 Valor econômico agregado – EVA 

 

Considerando o EVA das empresas antes da fusão, serão comparadas de forma separada a 

evolução deste indicador. No Unibanco no período que vai de 2003 a 2007 é observada uma 

evolução negativa no indicador, uma vez que o mesmo inicia o período citado com um valor 

de 878 milhões negativos e finaliza com 1,3 bilhão negativo considerando o valor econômico 

adicionado. Já o Banco Itaú inicia o mesmo período com um EVA positivo de 4,9 milhões 

fechando o ano de 2007 com 33 milhões de valor econômico adicionado.  
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Figura 71 - Gráfico - EVA 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando os dois bancos, ambos têm resultados bem divergentes. Uma dedução que pode 

ser feita considerando o EVA é que o custo de capital e a eficiência operacional da empresa 

influenciam diretamente o EVA da empresa sendo que ao aumentar o retorno do lucro 

operacional liquido (NOPAT) sobre o valor econômico adicionado na empresa, sua estrutura 

se torna mais eficiente, aumentando assim o EVA. Depois da fusão esse valor oscila de 8,8 a 

40 milhões de 2010 a 2012 e finaliza o período pós fusão com 4 milhões de EVA. Ao 

considerar a evolução EVA antes e pós fusão, a fusão se mostrou interessante, pois não só 

manteve o indicador como alcançou valores maiores após a fusão conforme figura 71. 

 

4.5.2 Valor de mercado agregado – MVA 

 

Ao verificar o valor de mercado adicionado (MVA) do Unibanco, o mesmo destruía valor 

para a empresa a ponto de o ano de 2003 apresentar resultado negativo de mais de 8 milhões e 

finalizando o período antes da fusão com 175 milhões. Já no banco Itaú, o mesmo inicia no 

ano de 2003 com 30 milhões de valor de mercado adicionado e ao final do período antes 

processo de fusão, o mesmo fecha com um MVA de 303 milhões conforme figura 72.  
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Figura 72 - Gráfico - MVA 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Durante o período de fusão, o mesmo item se demonstra negativo na importância de 292 

milhões já considerando os dados contábeis e financeiros das duas empresas. Esse resultado 

considerou o fato de que a fusão ocorreu entre o período de 2008 finalizando em 2009, teve 

seu processo bem-sucedido considerando que no ano de 2009 obteve um montante de 490 

milhões em seu valor de mercado adicionado. Em linha com Barros et al. (2003) onde afirma 

que alguns problemas acontecem no processo de fusão tais como o não atendimento da 

expectativa do mercado, clima tenso entre as empresas fundidas, questões culturais 

relacionadas à gestão de pessoas; todos esses fatores influenciam positiva ou negativamente, 

caso os gestores não consigam administrar de forma adequada esse processo.  

 

4.5.3 Q de Tobin 

 

Um indicador também utilizado para verificar a geração de valor de uma empresa é o Q de 

Tobin, medida que propõe um quociente entre o valor de mercado da empresa e o valor de 

reposição dos ativos.  

 

A valorização do mercado de ações em relação ao custo de reposição dos ativos é fator 

primordial para novos investimentos. Uma vez que o capital está mais valorizado que a 

reposição desses mesmo ativos, o investimento é feito e ele próprio deixa de ser interessante 



154 

 

para a empresa quando o valor do custo de reposição dos ativos tem valor superior ao que será 

gerado pela empresa conforme figura 73. 

 

 

Figura 73 - Gráfico– Q de Tobin 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para o investimento valer a pena para a empresa, o indicador deve necessariamente resultar 

em valor maior que zero e para ambas empresas isso aconteceu com folga. Ao considerar o 

Unibanco em seu período antes da fusão obtém-se um quociente de 102 nos anos de 2003 e 

2004. Ao final do ano de 2007, o quociente é de 79 enquanto no banco Itaú esse mesmo 

período mostra um quociente médio de 5,8 no período antes da fusão. Durante a fusão o 

indicador tem expressivo aumento resultando em 86 no ano de 2008 e 144 em 2009. Após a 

fusão, já considerando o conglomerado formado pelas empresas, o quociente passa a 

apresentar número superior a 100, representando geração de riqueza significando que o valor 

de reposição dos ativos encontra-se bem inferior ao valor gerado pela empresa. 

 

4.5.4 Diferença entre o valor de mercado e o valor contábil. (VM – VC) 

 

A diferença VM-VC é um indicador que demonstra a diferença entre o valor da empresa 

considerando seu valor de mercado diminuindo seu valor contábil. Essa diferença demonstra a 

valorização vista pelo mercado relacionada à expectativa de retornos futuros. Stewart (1998) e 

Joia (2001) já haviam preconizado sobre esse valor ao CI da empresa, uma vez que 
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potencializa os ganhos futuros possibilitando aumento de riqueza tanto da empresa quanto de 

seus acionistas. 

 

 

Figura 74 - Gráfico– VM - VC 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A diferença entre valor de mercado e valor contábil tanto do banco Unibanco quanto do banco 

Itaú são positivos e indicam que ambas as empresas possuem confiança por parte do mercado 

de capitais e conseguirá gerar retorno a seus acionistas. O valor do Unibanco no período antes 

da fusão apresenta uma média de 8,6 bilhões enquanto o banco Itaú apresenta uma diferença 

no período antes da fusão mais modesta com média de 850 milhões. Durante a fusão, esse 

indicador salta de poucos bilhões do Unibanco e centenas de milhões do Itaú para 51 e 81 

bilhões nos anos de 2008 e 2009 respectivamente, anos em que ocorreu a fusão das empresas. 

 

Depois da fusão esse indicador da diferença entre o valor de mercado e o valor contábil da 

empresa se mantém em evolução considerando o período da fusão. Esse indicador fecha o ano 

de 2010 com 86 bilhões evoluindo pelos próximos anos até 2014 quando apresenta o 

montante de 170 milhões de reais. 

 

Nesse indicador, pode-se perceber o reconhecimento do mercado na expectativa de geração de 

riqueza da empresa tanto antes, durante e depois da fusão. O que fica claro é que os valores 
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durante e principalmente depois da fusão se mostraram bem mais expressivos aos anos 

anteriores. 

 

4.5.5 Razão entre valor de mercado e valor contábil 

 

Considerando a razão existente entre o valor de mercado e valor contábil na empresa podemos 

considerar por esse indicador que quanto maior é o indicador, maior é a contribuição do CI no 

valor de mercado da empresa (Joia, 2001). Ao verificar a razão nas empresas no período antes 

da fusão, é observado que o banco Unibanco se encontra altamente valorizado com uma razão 

de 102 em 2003 ao ponto que a empresa se desvaloriza com o passar dos anos finalizando o 

último ano antes da fusão (2007) com o indicador de 79. Isso indica uma possível perda do 

valor da ação da empresa relacionada aos elementos do CI.  

 

Já ao analisar o Banco Itaú, percebe-se que o quociente que indica a razão do valor de 

mercado pelo valor contábil da empresa é bem inferior relacionado ao do banco Unibanco 

antes da fusão. Em 2003 o banco tem um quociente de quase cinco e evolui pouco no período 

antes da fusão. No período durante a fusão que vai do ano de 2008 a 2009 o quociente já 

evolui para 86 e 144 respectivamente conforme figura 75. 

 

 

Figura 75 - Gráfico– VM / VC 

Fonte: Dados da pesquisa 
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No período pós fusão, esse mesmo indicador se mantém sempre acima de 100 e em 2010 se 

encontra com 125 finalizando o período do ano de 2014 com 152. Isso demonstra o valor da 

empresa juntamente com a sua capacidade de gerir seus elementos do CI e a forma como é 

reconhecido pelos acionistas. Ao verificar os indicadores de forma isolada, é possível 

verificar melhoria e evolução nos índices do Q de Tobin e VM/VC, nos quais os valores 

criados após a fusão se demonstram superiores aos valores antes da fusão, mesmo 

considerando a soma das empresas. 

 

A criação de valor é dificilmente garantida em operações de F&A e a decisão de efetuar um 

evento desse porte deve ser considerado pela administração já preconizado por e Demirbag et 

al(2007) e Camargos (2008). Já nos indicadores de EVA, MVA e VM-VC, também foi 

observada leve evolução nos indicadores após a fusão, uma vez que ao se analisar o conjunto, 

antes da fusão, as empresas demonstram valores parecidos, se distanciando em termos de 

números ao se aproximar do período durante a fusão. Houve geração de valor, mesmo que não 

seja tão expressiva quanto nos indicadores Q de Tobin e VM/VC. 

 

 

Figura 76 - Gráfico– Relação entre VM-VC e Q de Tobin. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na figura 76, ao se combinar os indicadores Q de Tobim e a razão entre o VM e VC podemos 

observar que o valor de reposição dos ativos abordado por Tobin tem pouca variação em seu 

comportamento desde o período que compreende antes da fusão, durante e depois da fusão, 

considerando que no período antes da fusão é apresentada no mesmo indicador a soma dos 

valores dos bancos. Ao se considerar a razão entre o valor de mercado (VM) e o valor 
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contábil da empresa (VC) podemos observar comportamento bem diferente do Q de Tobim, 

no qual encontra-se um valor com pouca distância do Q de Tobim no período antes da fusão. 

Durante a fusão, esse indicador já se desloca do primeiro, demonstrando no período depois da 

fusão um comportamento totalmente diferente do Q de Tobim, quando alcança resultados 

superiores. Isso indica valorização da empresa após a fusão com o consequente aumento de 

valor de mercado. 

 

 

Figura 77 - Gráfico– VM/VC e Q de Tobin 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao considerarmos a combinação dos indicadores MVA e a diferença entre o valor de mercado 

e o valor contábil (VM-VC) é possível verificar novamente evolução por parte do indicador 

que indica o valor de mercado agregado da empresa. Importante salientar que no período 

antes da fusão, os indicadores que somam os valores dos indicadores de ambas empresas, 

apresentam comportamento parecidos e com poucas oscilações. A alteração do 

comportamento da diferença entre VM – VC se altera durante a fusão demonstrando aumento 

e distanciamento quando se comparado ao MVA, movimento este que continua após a fusão. 

Uma das possibilidades de impacto no MVA é o custo do capital que afeta diretamente tanto o 

MVA, quanto o EVA que é a variável utilizada par calcular o valor de mercado agregado ao 

contrário da diferença do valor de mercado e o valor contábil que é feito calculada 

diretamente com o valor das ações e seu preço lançado a mercado versus o valor contábil da 

empresa, desconsiderando assim seu custo de capital. 
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Figura 78 - Gráfico VM-VC e MVA 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao verificar o comportamento dos indicadores de MVA e EVA, pode-se observar que o 

comportamento do EVA tem comportamento similar ao considerar os dois bancos separados 

antes da fusão e após a fusão, demonstram evolução instável, sendo que de 2010 a 2012 

evoluem, e em 2013 e 2014 sofre queda e se estabiliza em nível parecido a de um só banco 

antes da fusão. Porém o fato que essa figura, mesmo repetido visa demonstrar é o seu 

comportamento quando combinado com o MVA conforme figura 80. 

 

A diferença entre o comportamento das variáveis que demonstram tanto valor de mercado 

quanto valor econômico agregado se descola entre si a ponto de a linha que representa o EVA 

ficar achatada na figura, não permitindo assim visualização real de seu comportamento. 

 

Pode-se observar que o MVA inicia o período antes da fusão com praticamente o mesmo 

comportamento e valores do EVA iniciando o distanciamento no ano de 2006 e se mantendo 

em 2007. Durante o período da fusão, tanto o EVA quanto o MVA demonstram desarranjo já 

comentado nas figuras anteriores, porém ao se considerar depois da fusão, o EVA se mantém 

em linha ao se considerar a relação de seu comportamento na figura com o MVA, que oscila 

tanto evoluindo quanto involuindo. Ao considerar o MVA sobre o EVA, o MVA de forma 

combinada, demonstrou comportamento mais agressivo ao compara-lo com o EVA. 
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Figura 79 - Gráfico– EVA e MVA 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apesar de grande parte dos trabalhos com foco em verificar os resultados das F&A 

demonstrarem que seus resultados são questionáveis ou inconsistentes (Child et al, 2001; 

Mayo 2002; Barros et al, 2003; Camargos, 2008; Jacques et al, 2013) podemos considerar 

que a fusão entre os bancos gerou sinergia através da fusão feita entre os participantes. Este 

resultado corrobora integralmente com os resultados atestados empiricamente por De Lima & 

Dalto (2009) e Castro (2010). 

 

4.6 Relação entre os indicadores do capital intelectual e análise quantitativa 
 

Aqui faz-se uma relação entre os indicadores do CI observados e retirados dos relatórios 

contábeis divulgados ao final de cada ano exercício com a percepção dos colaboradores da 

empresa feita pela da análise quantitativa. Foram aplicados questionários com afirmativas aos 

respondentes sobre os elementos do CI na empresa em dois momentos, sendo eles antes e 

após a fusão entre os bancos Itaú e Unibanco. 

 

Uma fusão é uma tarefa complexa e árdua para os envolvidos, uma vez que várias questões 

devem ser geridas nesse processo considerando haver duas ou mais culturas, formas de 

gestão, entre outros. Isso ocorre com questões fiscais, contábeis, culturais e legais e com 

demais elementos do CI e a gestão desses aspectos no processo de integração pode resultar em 

sucesso ou fracasso para as empresas envolvidas (Barros et al, 2003, Camargos, 2008). 
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Esse processo de integração das empresas envolvidas gera insegurança em todos os 

envolvidos tanto interna quanto externamente e isso se não gerenciado pode impactar 

negativamente os resultados da empresa durante o processo. Internamente porque a mudança 

de rotinas e processos internos, migração de sistemas e demais alterações necessárias ao 

funcionamento adequado de duas ou mais estruturas, que a partir do evento da fusão precisam 

funcionar como uma só, geram insegurança nos colaboradores e essa insegurança pode 

desmotivar as equipes. Externamente pelo fato de os acionistas e demais envolvidos no 

processo ficarem receosos com o desdobramento da integração entre as empresas o que pode 

refletir negativamente no valor de suas ações.  

 

Nessa análise, pode-se observar que tanto pelos resultados da análise quantitativa comparando 

os momentos antes e após a fusão, quanto pela análise dos indicadores do CI, houve evolução 

na gestão dos elementos do CI além de também ter havido a criação de valor para a empresa 

no momento pós fusão.  

 

É apropriado observar também que no período durante a fusão ocorrido nos anos de 2008 e 

2009, houve um desarranjo em alguns indicadores financeiros, econômicos e de valor como o 

lucro líquido, lucro econômico, EBITDA, EVA, MVA, ROA e ROE. Conforme preconizado 

por Ross et al (2002), as empresas em um eventual processo de fusão podem ter dificuldades 

para mensurar efeitos e resultados contábeis, fiscais e jurídicos complexos, afetando o valor 

relativo de ações e obrigações e consequentemente o valor total das empresas envolvidas e 

podendo em algumas circunstâncias, serem recebidas pelo mercado de forma hostil. 

 

A instabilidade vista em alguns indicadores no período de fusão pode ter sido ocasionada pelo 

evento da fusão, porém não se pode descartar a influência da economia externa e 

principalmente a crise econômica mundial vivida pelos EUA que afetou o mercado nacional. 

Em 2008, ano em que foi anunciada a fusão entre os bancos, também foram sentidos os 

primeiros efeitos com o início de um processo de forte desvalorização do real frente ao dólar. 

Esta situação ocasionou a retração do mercado de credito mundial levando empresas 

brasileiras com presença internacional a buscar crédito no mercado local. A oferta de crédito 

mantida pelos grandes bancos brasileiros assistiu a um aumento iminente de inadimplência.  

 

Em relatório divulgado aos acionistas (Itaú, 2008), a integração das operações entre os bancos 

estava ocorrendo de forma favorável. Justificando assim a oscilação negativa nos indicadores 
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supracitados. Em linha com Faria & Paula (2009) os resultados evidenciam que a diretoria do 

banco foi eficiente ao gerenciar a nova estrutura criada com a junção das duas organizações e 

contradizendo parcialmente Tanure & Cançado (2005) e Child et al (2001).  

 

Isso foi confirmado pela relação entre os indicadores da pesquisa quantitativa que demonstra 

evolução entre os indicadores do CI entre o período antes e depois da fusão e juntamente com 

os indicadores financeiros, econômicos, de mercado e do CI o que corrobora parcialmente 

com Camargos (2008) que afirma que as F&A objetos de sua tese, resultaram na maximização 

do valor de mercado e aparentemente da riqueza dos acionistas. 

 

4.7 Relação entre os indicadores econômicos e financeiros com indicadores de valor (CI) 
 

 

Nesta seção o objetivo é verificar se existe relação entre os indicadores econômicos e 

financeiros e os indicadores de valor que indicam o intangível existente na organização. 

Foram considerados os indicadores no período antes da fusão somados para que fossem 

comparados no período pós fusão, de forma que possibilitasse a interpretação na figura 

identificando se houve evolução, involução ou mesmo se os valores se mantiveram estáveis 

mediante evento da fusão. 

 

Ao considerarmos as variáveis lucro líquido e o valor econômico agregado (EVA), visávamos 

verificar existência de relação ou mesmo a possibilidade de verificar relação no 

comportamento das variáveis que explicam a posição da empresa, tanto do ponto de vista de 

lucratividade e criação de valor. Pode-se observar que no período antes da fusão, os 

indicadores analisados se mantêm estáveis, com pequena oscilação até o ano de 2005. De 

2006 a 2007, o EVA apresenta evolução se comparado ao lucro líquido indo de 2 a 30 

milhões em valores monetários. Pode-se interpretar que esse aumento do EVA é influenciado 

pela expectativa de fusão entre as empresas com retorno positivo por parte do mercado. 

 

Durante a fusão, ambos indicadores apresentaram queda exprimindo valores negativos nos 

demonstrativos, porém o EVA praticamente inverteu os valores positivos que tinha 

acumulado até o momento, nos anos considerados na análise. O EVA passou de 33 milhões 

positivos em 2007 para 39 milhões negativos em 2008. Esse fato deve-se a dois fatores 

combinados, o aumento do capital investido, uma vez que nesse ano inicia-se a integração de 
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valores entre as empresas ao aumento do custo médio ponderado de capital, o que resultou em 

um desiquilíbrio o EVA.  

 

Quanto ao lucro líquido, o indicador apresenta queda uma vez que ocorre o desajuste nas 

contas com a integração entre as empresas e causa prejuízo em 2008. O mesmo é 

reestabelecido no ano seguinte com o ajuste, tanto do lucro líquido, quanto o EVA que volta a 

demonstrar resultado positivo. No período pós fusão o lucro líquido se mantém estável com 

pouca oscilação apresentando evolução nos anos de 2013 e 2014 enquanto o EVA oscila. No 

ano de 2010, o mesmo apresenta resultado parecido com o lucro líquido. Já nos anos de 2011 

e 2012, percebe-se evolução em seu resultado que volta a cair em 2013 ficando abaixo do 

lucro líquido também no ano de 2014 conforme figura 80. 

 

 

Figura 80 - Gráfico– Relação entre EVA e lucro líquido. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Iniciamos a discussão na figura que evidência as variáveis financeiras ativo total e lucro 

líquido, juntamente com as variáveis de valor EVA e MVA. Ao se considerar o ativo total, é 

possível observar que o mesmo tem um leve aumento no final do período antes da fusão, 

alcançando um “pico” no início do processo de fusão e em seguida, ainda no período durante 

a fusão, se estabilizando. Após a fusão, o mesmo continua com crescimento dentro do padrão 

visto antes da fusão. 

 

Quanto ao valor agregado de mercado (MVA), observa-se que este não imprimi um 

comportamento constante, ao contrário das outras variáveis. O mesmo no período antes da 

fusão apresenta aumento nos anos de 2006 a 2007. Isso pode ser causado pela expectativa de 
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fusão entre os dois bancos. Durante a fusão, há uma queda expressiva no índice, ficando no 

ano de 2008 bem abaixo do lucro líquido e do EVA conforme figura 81. 

 

 

Figura 81 - Gráfico– Relação índices de valor e índices contábeis. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ainda durante a fusão, o mesmo se recupera e ao verificar o comportamento do mesmo depois 

da fusão, é possível observar oscilação no passar dos anos. Em 2010, apresenta queda em 

relação ao ano anterior, mas ainda se mantém acima do EVA e lucro líquido. Apresenta 

evolução nos anos de 2011 e 2012, porém em 2013 e 2014 volta à linha do EVA e lucro 

líquido. Uma das interpretações que se pôde fazer quanto ao comportamento do MVA é a 

influência do custo de capital no mesmo, considerando que o MVA é formado pela razão do 

EVA com o custo médio ponderado de capital, esse que é impactado pelas políticas 

econômicas de governo e sua gestão da taxa base da economia, a Selic. 

 

Ao se considerar as variáveis da figura 81, podemos afirmar que o evento da fusão foi 

benéfico para os resultados financeiros da empresa. O ativo total, passou a ser bem mais 

representativo no período pós fusão, assim como o lucro líquido. O mesmo acontece com os 

indicadores de valor MVA e EVA que mostram maior crescimento no período pós fusão do 

que antes da fusão.  

 

Os resultados das análises demonstram que praticamente todos os indicadores considerados, 

obtiveram evolução ao se considerar antes e depois da fusão logrando em êxito na estratégia, 

considerando que um dos motivos que levam as empresas a se fundir é a busca pela sinergia 

operacional (Kloeckner, 1994; Lang & Stulz, 1994; Camargos, 2009; Weston, 2010). Apesar 
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desse resultado não ser o mesmo encontrado em trabalhos empíricos descritos por Child et al 

(2001) que se propuseram a demonstrar que mais de 50% das transações não são capazes de 

gerar os resultados esperados. Corroborando parcialmente com Child (2001) e Camargos 

(2008) conclui em sua tese que F&A não geram criação de riqueza para seus acionistas, 

considerando empresas não financeiras. 

 

Outra observação que pode ser feita é no momento durante a fusão, no qual é possível 

observar uma desestabilização entre os indicadores, indicando as dificuldades no processo de 

integração durante a fusão e que no caso dos bancos, foi comum conforme Ross et al (2002), 

porém se estabilizaram logo em seguida no momento pós fusão. 

 

4.8 Relação entre os indicadores econômicos e financeiros e análise quantitativa 
 

Aqui é feita uma análise de relação entre indicadores financeiros e contábeis retirados das 

demonstrações de resultados emitidas ao mercado e os dados obtidos com a aplicação do 

questionário aos gerentes gerais comerciais de forma a verificar se houve melhora ou piora na 

gestão dos elementos do CI.  

 

Essas duas análises serão feitas considerando o período antes da fusão e depois da fusão de 

forma a verificar existência de relação entre a gestão dos elementos do CI percebida pelos 

colaboradores e indicadores financeiros contábeis e de mercado. 

 

 

Figura 82 - Gráfico comparação e RM 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao considerarmos a figura 82, podemos observar que houve sim melhora significativa na 

gestão dos elementos do CI ao se considerar o período antes da fusão e depois da fusão. Isso 

pode também ser comprovado na figura ao verificar as barras que fazem comparação e 

Antes da 

Fusão

Depois 

da Fusão Antes        Depois

Diferença 

Absoluta

Diferença 

Relativa

Capital Humano 3,69 3,98 0,46 8,1%

Capital Estrutural 3,79 4,19 0,39 10,6%

Capital Relacional 3,95 4,30 0,35 8,9%

Rank médio Comparação

3.0 4.0 5.0 0% 10% 20%
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consideram a diferença relativa e a diferença absoluta. Entre eles ainda pode-se observar que 

o elemento capital estrutural se considerado todas as afirmativas e suas variações, obteve um 

aumento de 10,6% entre a percepção dos respondentes quanto ao período antes e depois da 

fusão. O mesmo pode ser observado nos outros elementos, sendo o capital humano e capital 

relacional com 8,1% e 8,9% respectivamente. 

 

Ao observar as informações da figura 66 supracitada, pode-se observar um aumento de forma 

geral no comportamento das variáveis financeiras.  Pode-se verificar ainda que antes da fusão, 

o comportamento dos dois bancos somados foi inferior à evolução das variáveis no período 

pós fusão. Isso pode ser observado nas variáveis como patrimônio líquido, lucro operacional 

liquido após impostos (NOPAT), receita de intermediação financeira. O lucro líquido, lucro 

bruto e EBITDA demonstraram menor variação considerando as variáveis citadas na figura 

66. 

 

Com o ativo total também é possível observar a evolução entre o antes e o depois da fusão. O 

que podemos interpretar com isso é que a fusão proporcionou maior percentual de 

crescimento após a fusão do que antes da fusão quando consideramos os dois bancos 

separados. O mesmo pode ser constatado com o lucro líquido dos bancos separados antes da 

fusão, e já integrados após a fusão e deixa claro o aumento proporcionado após o evento. 

 

Ao se comparar na figura 83 a evolução das classes do CI obtidos por meio da aplicação do 

questionário quantitativo, pode-se observar evolução em todos os indicadores, considerando 

antes e depois da fusão. É possível também observar a evolução da média do lucro líquido 

acumulado considerando os períodos antes da fusão e pós fusão. É visível que o lucro líquido 

médio acumulado após a fusão é mais de duas vezes se considerado o período antes da fusão. 
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Figura 83 - Gráfico CI x ROA x LL 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Uma variável que não obteve evolução como o lucro líquido foi o retorno sobre ativo (ROA), 

variável que demonstra a razão entre o lucro líquido e o ativo total. A mesma apresenta 

retração ao se comparar o período antes da fusão e pós fusão. O que se pôde observar foi que 

a fusão proporcionou sinergia operacional em alguns indicadores e em outros apenas manteve 

os resultados antes da fusão, considerando a soma dos resultados dos bancos separados (figura 

83). 

 

Ao considerar os resultados da pesquisa quantitativa antes e depois comparando-se com os 

indicadores financeiros considerando que o período antes da fusão representa a soma dos 

valores dos dois bancos, podemos observar que a fusão demonstrou evolução tanto nas 

práticas de gestão do CI essa evolução foi percebida por seus colaboradores, quanto nos 

indicadores financeiros retirados de suas demonstrações de resultados. Em todos indicadores 

financeiros demonstrados (EBTIDA, EBIT, Patrimônio líquido e ativo total) verificou-se 

maior concentração quanto se comparam os períodos antes e pós fusão.  
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Figura 84 - Gráfico CI x Financeiro 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O que se pôde interpretar ao relacionar os resultados dos indicadores econômicos a pesquisa 

quantitativa que buscou verificar se houve evolução ou involução na gestão dos elementos do 

CI no evento de fusão é que mais uma vez, a capacidade gerencial foi fator determinante, uma 

vez que conseguiu conciliar a manutenção do resultado após um processo de grandes 

alterações para ambas empresas que é o caso do processo de integração da fusão. 

 

Esses resultados e principalmente a relação entre as práticas da gestão dos elementos do CI 

reforçam resultados já observados em outras pesquisas, mesmo que parcialmente as quais 

tiveram o objetivo de gerar sinergias entre F&A gera resultado em linha com De Lima & 

Dalto (2009), Castro (2010) e Jacques et al (2013). 

 

Ao longo da pesquisa buscou-se analisar maior quantidade de relações possíveis entre todas as 

variáveis, entretanto algumas variáveis por questões de escala ou grande diferença de valores 

resultariam em gráficos sem logica de interpretação ou sustentação teórica. 
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4.9 Percepção da alta gerência sobre a avaliação e gestão do capital intelectual na fusão 
 

Este objetivo foi atingido pelas perguntas de 1 a 6 do roteiro de entrevista no apêndice D. 

Considerando que o instrumento de pesquisa adotou a metodologia de questionário 

semiestruturado, durante a entrevista foram incluídas ou excluídas determinadas perguntas, 

sempre com o objetivo de detalhar e aumentar a riqueza de informações conforme a 

percepção dos gestores. 

 

As perguntas investigaram a percepção dos colaboradores de média e alta gerência, 

considerando os gerentes operacionais e comerciais, assim como os cargos consultivos e 

colaboradores mais antigos que passaram pelo processo de fusão como de média gerência e os 

gerentes regionais, superintendentes e diretores como de alta gerência. 

 

Na pergunta 1 - Em que aspectos a fusão Itaú-Unibanco promoveu a criação e o 

desenvolvimento de fatores ligados ao capital relacional, capital humano e capital estrutural 

da empresa? – Os entrevistados reconheceram a criação e o desenvolvimento de itens 

inerentes ao capital relacional. Isto é percebido pelo:  

 

 Reforço da marca Itaú-Unibanco; 

 Melhora no atendimento dos clientes com os segmentos e com os gerentes de 

relacionamento; 

 Melhora no layout das agências com a unificação das marcas. 

 

Algumas falas, transcritas a seguir exemplificam a percepção da criação e desenvolvimento de 

elementos ligados ao capital relacional da empresa: 

 

 

Neste aspecto, a marca Itaú foi reforçada, apesar da preocupação em manter o 
Unibanco no nome dando segurança aos clientes migrados, a marca Itaú foi fortemente 
implantada devido layout das agências do Brasil inteiro ter sido moldada conforme 
padrões Itaú. Ao pensar nesta mudança visando negócios, percebemos uma 
aproximação maior com nossos clientes, tanto que o modelo Uniclass, colocando 
carteiras específicas de clientes com potenciais previamente determinados para que um 
só gerente - Gerente de relacionamento Uniclass - gerencie, oferte produtos, receba 
atrasos e principalmente contate seus clientes com foco em negócios. Este modelo, 
passou a ser o carro chefe do banco pois, dali percebeu-se um crescimento na 
lucratividade por se tratar de clientes potenciais para negócios. (Diretor comercial)  
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O que também foi observado nas entrevistas é que no aspecto de se tornar protagonista no 

mercado interno e regional e um player importante mundialmente (GMC), e proporciona a 

valorização da marca. O tamanho do banco visto pelo mercado, foi uma mudança muito forte. 

Também a quantidade de pontos de atendimentos e agência também aumentou muito, o que 

proporciona facilidade e comodidade aos clientes. (GRA_1) 

 

Sobre o capital humano o reconhecimento e percepção sobre a criação e desenvolvimento no 

processo de fusão pode ser percebido nas perguntas: 

 

 Criação de ferramentas de aperfeiçoamento; 

 Alinhamento com a visão e valores da empresa; 

 Processo meritocrático; 

 Mais investimento e preparação dos colaboradores. 

 

Essas melhorias puderam ser percebidas nas seguintes falas que foram transcritas: 

 

O Itaú sempre disponibilizou ferramentas para aperfeiçoamento, tínhamos cursos e-
learning, e em algumas ocasiões recebíamos consultores de produtos para reforçar 
características dos mesmos. Porém percebemos uma preocupação muito maior em 
estarmos alinhados em conhecimento, informações e atendimento assim que houve a 
fusão, veio o modelo de execução que trouxe padrão e cursos funcionais para cada 
item e produto do banco. Neste quesito começamos a ser fortemente cobrados para 
alinharmos e entendermos as estratégias do banco. (GRA_3)  
 

O Itaú sempre ouviu ideias, mas após a fusão ele formalizou e criou ferramentas para 
reconhecimentos de práticas e inovações. São concursos internos, abertos aos 
colaboradores no portal em que o colaborador planta e defende o seu projeto e as 
pessoas votam. Por se tratar de pessoas que vivenciam o dia a dia e conhecem as 
dificuldades e necessidades na rotina, nasceram ótimas melhorias. (Diretor comercial).  

 

 

Ainda na visão de uma colaboradora que afirma que na institucionalização da Consultoria de 

Pessoas como órgão independente e ligado ao comitê executivo e na priorização de uma 

cultura única nos primeiros momentos pós fusão (Consultoria de pessoas). 
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Esse processo de meritocracia fica evidente ao considerar um gerente regional onde após a 

fusão, veio a meritocracia, que valoriza e reconhece pessoas de forma igual e elege os 

colaboradores mais bem preparados para assumirem novas funções. (GRA_2)  

 

E sobre o capital estrutural promovido na fusão, pode-se perceber inovações por meio das 

respostas dos entrevistados em trechos como: 

 

 Estabilidade de sistema; 

 Sinergia tecnológica, ao unir o melhor das duas empresas; 

 Unificação de sistemas para trabalho diário; 

 Ferramentas de transações eletrônicas; 

 Dispositivos de segurança para transação em dispositivos moveis; 

 Aumento da segurança para o cliente por meio de utilização de leitor biométrico. 

 

Melhorias no sistema e demais aspectos do capital estrutural da empresa podem ser 

percebidos nas conforme na oportunidade de sinergia entre áreas afins, com objetivo claro de 

capitalizar as melhores práticas entre as duas empresas (Supte comercial).  

 

O sistema do Itaú sempre foi fantástico, e como a tecnologia não para, nestes trâmites 
de fusão vieram implantação e aplicativos, itokens para movimentação mais segura 
pelos canais eletrônicos e o mais recente, a leitura biométrica, que dá ao cliente 
possibilidade de sacar e fazer consultas sem cartão no caixa eletrônico. (GRA_5)  
 

 

Conforme destacado por Mayo (2002) as fusões também promovem perda de tecnologias, 

métodos e mesmo de conhecimento assim como a desvalorização de alguns elementos do CI. 

Esses dissabores ou parte não gerenciada em um processo de fusão pode provocar perda de 

valores ocasionando não o aumento de valor, mas sim a destruição de valor ao acionista. 

 

Na questão 2 - Em que aspectos a fusão Itaú-Unibanco promoveu a perda e a desvalorização 

de fatores ligados ao capital relacional, humano e estrutural da empresa iremos nessa pergunta 

elencar e discutir as perdas inerentes aos elementos do CI no processo. 

 

Os entrevistados concordam que apesar dos inúmeros benefícios e melhorias, também houve 

perda em alguns aspectos. Sobre o capital relacional, elencamos os seguintes itens: 
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 Perda de clientes por falta de identificação com a nova formação; 

 Perda de colaboradores que não se adequaram ao processo de fusão; 

 Perda de padrão de atendimento; 

 Perda de clientes por descontinuidade de produtos. 

 

Isso pode ser percebido pelas seguintes falas dos entrevistados que afirmam que na migração 

de clientes Empresas (pessoa jurídica) para as agências especificas, com claro desgaste no 

relacionamento comercial (Supte comercial_2), e ao implantar novos processos, começaram a 

surgir pendencias com clientes em consequência de produtos que foram descontinuados 

(GRA_5), e também: 

 

Tivemos perda de clientes e empresas que não tinham empatia pela instituição, 
clientes que já tinham tido algum tipo de desconforto ou insatisfação com o Itaú 
tiveram dificuldade de aceitação. No Unibanco os clientes sempre recebiam brindes, 
recebiam seus gerentes em suas casas, tinham maquinas de café a disposição nas 
agências e após a fusão estas regalias foram minimizadas. (GRA_3)  

 

Ao considerar o capital humano, podemos elencar as seguintes perdas dos elementos: 

 

 Demissão de colaboradores; 

 Redução de segmentos; 

 Desmotivação com perda de benefícios trabalhistas; 

 Ferramentas e metodologias de pessoas foram descontinuadas. 

 

Esses e outros aspectos que segundo a percepção dos respondentes foram destruídos, podem 

ser afirmados conforme falas transcritas:  

 

Penso que aqui o impacto maior foi quanto as colegas origem Unibanco que tiveram 
alguns auxílios cortados, como ajuda para compra de terno e PLR adequadas ao 
modelo Itaú. Muitos reclamam que houve uma redução. (GRA_2)  

 

A relação de como as empresas concediam benefícios trabalhistas a seus colaboradores era 

diferente e isso foi sentido durante o processo de fusão. Colaboradores que vieram do 

Unibanco tinham um pacote de benefícios melhor do que o Itaú, e inicialmente tiveram seus 

benefícios igualados aos do Itaú. Essa alteração gerou descontentamento e consequente 
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desmotivação. O que também se pôde observar de perda do capital humano com a fusão 

foram as alterações que ocorreram em segmentos, em que nasceram novos projetos e outros 

foram descontinuados. 

 

Ao verificar o capital estrutural o que se perdeu no processo de fusão foi: 

 

 Comodidade para o cliente, considerando que o Unibanco tratava os clientes como se 

estivessem em casa; 

 Problemas de integração entre os sistemas distintos entre os dois bancos; 

 Sobre carga de informações e sistemas. 

 

Isso pode ser confirmado com as falas transcritas onde um (GSUE) afirma que o Itaú é um 

banco prático e dinâmico, as perdas na visão do cliente podem vir em menos conforto em 

mobília, estofados e sala de espera. O que se percebe é que o Unibanco trabalhava com 

atendimento diferenciado para todos os clientes, divididos por segmentos, e os clientes tinham 

todo o apoio do gerente, inclusive isso era sentido pelos clientes através das salas de espera, 

na forma de funcionamento do caixa. 

 

Antes da fusão os sistemas trabalhavam perfeitamente e com a fusão, com a 
necessidade de interligação, compartilhamento, sincronismo dos dados e informações 
através de diferentes plataformas, trouxe transtorno aos usuários, pois os envolvidos 
eram dois grandes bancos com sistemas totalmente diferentes. (GRA_1)  

 

Uma possível demanda não calculada sobre a quantidade de dados e informações, que 

inclusive poderiam estar duplicadas, considerando que um mesmo CPF poderia ser cliente dos 

dois bancos. A necessidade de se investir em parque tecnológico foi iminente para que se 

pudesse absorver o aumento da demanda, inclusive em futuras reestruturações. 

 

Na questão 3 - É possível identificar alguma inovação radical e diferenciada realizada dentro 

do Itaú-Unibanco que contribui para a sua competitividade? – Podemos afirmar que sim 

principalmente com a implementação do modelo de franquias e as novas ferramentas e meios 

e acesso de gestão de conta. 

 

“O resultado de segmentos que antes davam prejuízo, após a implantação do modelo 
de franquias e houve aderência aos modelos de execução, esses mesmo setores 
passaram a ser lucrativos, algo na proporção de menos cinco reais de prejuízo por 
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cliente para algo em torno de cinco a nove reais de lucro após a implantação da 
franquia. (Diretor comercial) ” 

 

A forma como o colaborador é recepcionado ao entrar na empresa também foi alterada, uma 

vez que o mesmo é capacitado desde seu primeiro dia na organização e também é orientado a 

zelar por sua capacitação e aperfeiçoamento, uma vez que uma nova plataforma tecnológica 

foi disponibilizada conforme afirma um GMC e ainda o Novo centro Tecnológico e os 

programas de Capacitações em todos os níveis, desde a entrada do novo colaborador.  

 

Também na questão 4 - Durante o processo de fusão, quais as maiores dificuldades, dúvidas 

ou inseguranças. – Os participantes de forma geral elencam algumas das maiores dúvidas 

durante o período de fusão entre os bancos tais como: 

 

 Equiparação salarial entre mesmos cargos com bases de salario diferentes; 

 Qual cultura prevaleceria; 

 Fechamento de agências; 

 Demissão em massa; 

 Dificuldade no uso de sistemas diferentes; 

 Pouco tempo para treinamento dos colaboradores. 

 

Isso pode ser confirmado conforme afirmação do GRA_7 onde a insegurança aconteceu em 

relação as agências que estavam próximas umas das outras, se permaneceriam ou seriam 

fechadas. Outro aspecto lembrando foi a questão salarial, uma vez que os mesmos cargos 

tinham salários diferentes nos bancos, e a dúvida da equiparação (GRA_2) e pior onde o 

medo de demissão em massa também foi um problema naquele momento, além de não saber 

qual seria a identidade, qual a cultura prevaleceria entre os dois bancos (GRA_1).  

 

Sem dúvida naquele período a maior preocupação foi com demissões, não sabíamos 
como seriam disponibilizados os cargos e funções e aí o medo de inchaço nas agências 
com consequentes desligamentos. Outra dificuldade na época foi o aparecimento de 
agências uma em frente da outra competindo entre si (consultora de pessoas) 
(GRA_3). 

 

 

Problemas e dificuldades com a nova rotina também foi algo evidenciado por meio das 

entrevistas onde afirma que dificuldades no uso de sistemas, compatibilidade de plataformas, 
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treinamento de grande número de pessoas com o tombamento das agências (Superintendente 

comercial). No início da fusão, achamos que ficaria grande demais para ser gerenciado e 

consequentemente, perdendo competitividade, o que não aconteceu. O banco conseguiu 

aproveitar e reestruturar as áreas (GSUE). 

 

De forma geral pode-se entender que o processo apesar de trazer insegurança aos 

participantes, foi benéfico conforme afirma um Superintendente comercial, o que ficou depois 

da fusão, foram somente os bons processos. O que era diferencial no Itaú prevaleceu, assim 

como o que era bom no Unibanco também ficou.  

 

As perguntas 5 e 6 a seguir são discutidas após a apresentação da tabela que demonstra o 

ranking médio geral dos elementos do CI. Na questão 5 - Considerando os resultados da 

pesquisa quantitativa, os respondentes em geral apontaram que houve evolução na gestão dos 

elementos do CI com o evento da fusão entre o Itaú e o Unibanco. Em sua opinião, de que 

forma você identifica que a empresa incentiva essa melhoria nos elementos do CI? É possível 

perceber que isso é fundamental para a competitividade dela? 

 

As respostas indicam que o novo banco formado após a fusão buscou mais dinamismo em seu 

relacionamento interno, trazendo mais agilidade, transparência e proximidade com todos 

colaboradores, resultando assim em um modelo de execução ágil e dinâmico que pode ser 

observado com os comentários a seguir: 

 

Foi possível identificar com as respostas da questão 5 que a fusão colaborou para a criação de 

um novo modelo de negócios a ser seguido, onde buscou com os processos de meritocracia 

implantados em todos os níveis, que por si podem ser considerados fundamentais na 

competividade e perenidade da instituição (GMC). 

 

Criar um modelo a ser seguido e dissemina-lo a todos os colaboradores foi o maior 
desafio e para isso foram criados cargos estratégicos que garantissem que o modelo de 
execução das agências estavam aderentes ao modelo a ser seguido (GRA_4).  

 

Os bancos souberam aproveitar bem o que de bom tinham entre eles. O que fica bem 
claro é que devido a rotina natural de mercado e o aumento da competitividade, as 
práticas estarão cada vez mais voltadas para a competitividade e eficiência e o banco 
só conseguira isso investindo em seu pessoal, sistemas e processos (diretor comercial).  
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A criação dos cargos de gerentes regionais feitas após a fusão, trouxe proximidade 
entre a média e alta gestão, atuando com a resolução de problemas, mais suporte a 
equipe. Trouxe uma gestão bem mais participativa trazendo mais competitividade 
(GRA_5).  

 

Quando o banco disponibiliza cursos a distância e cobra o desenvolvimento destes, 
quando também incentiva com programas de bolsas de graduação e pós, nota-se a 
preocupação com o capital humano e isto se relaciona diretamente com o aumento da 
competitividade do banco. (Superintendente comercial_2) 

 

 

Na questão 6 - Considerando a análise geral realizada com os respondentes, todos 

demonstraram ser consciente da importância dos elementos do CI. Em sua opinião, o que 

pode ser feito para propagar os benefícios sobre a gestão do CI de forma equilibrada e 

sustentável para todos os níveis da empresa? 

 

O que é observado diante das respostas dos entrevistados, é que a empresa já utiliza meios de 

disseminação do conhecimento e boas práticas dentro da empresa e faz isso de formas como 

utilização de correio interno, revistas internas, além de divulgação no portal interno. Quando 

uma determinada ferramenta ou boa prática é muito relevante, a ponto de ser considerada 

primordial para os resultados da empresa, o mesmo é disseminado sob forma de cursos e 

treinamento, sejam eles de forma digital ou ministrados pessoalmente como afirmam que 

projetos internos, como a rede de ideias para incentivar e propagar as boas práticas internas, 

sejam de processos operacionais, processos de atendimento, produtos, etc (Superintendente 

comercial_2). 

 

Sobre a divulgação dos benefícios é possível verificar segundo “Ele já o faz através de 

divulgação de boas práticas com revista interna, melhoria nos canais de comunicação, 

investimento em treinamento de massa, investimento em tecnologia (GRA_6). ” 

 

Diante da pesquisa qualitativa que foi realizada com o foco de verificar a aderência dos cargos 

de gestão, supervisão e direção executiva, suas percepções sobre os processos alinhados as 

práticas de gestão dos elementos do CI. Através das respostas pode-se observar que a empresa 

direta ou indiretamente já conta com práticas de gestão desses elementos. Em linha, Santos & 

Popadiuk (2010) afirmam que fator “pessoas” tem grande diferencial na implantação e 

realização das práticas da gestão de conhecimento. E ao observar as entrevistas com tais 
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gestores, é possível verificar o entrosamento além do espírito de equipe não só nos 

entrevistados, mas em todos os colaboradores. Freire et al (2014) complementam que existem 

quatro ativos intangíveis não citados pela literatura e são considerados críticos para processos 

de fusão, sendo eles: Conhecimento e estratégia da operação, Comprometimento dos 

executivos, Comunicação e estratégia organizacional e ao verificar na resposta dos gestores, 

assim como os indicadores de RM na pesquisa quantitativa é possível constatar que todos os 

fatores críticos sugeridos por Freire foram seguidos no processo. 

 

Algumas boas práticas nascem desse processo com o intuito de tornar a estrutura mais 

eficiente e também de manter um padrão fiel de atendimento, processos e perfil de 

treinamento dos colaboradores, considerando que o tamanho da empresa aumentou 

consideravelmente com o processo de fusão, e as dificuldades inerentes ao processo de gestão 

da mesma. Esses desafios vão desde manter eficiente a estrutura que praticamente dobra de 

tamanho assim como criar uma nova cultura na nova empresa formada pela fusão e isso o 

corpo gerencial demonstrou ter aprendido com aquisições anteriores como o caso do banco 

Francês Brasileiro e do BEMGE corroborando com Barros et al (2003). 

 

4.10 Discussões dos resultados e das premissas da pesquisa 

 

Apesar da literatura internacional afirmar que grande quantidade dos processos de F&A 

falham em gerar valor (e.g. Child, et al. 2001), na pesquisa descrita nesta dissertação, 

observou-se um caso de sucesso sob tal perspectiva e que existe relação entre as práticas de 

gestão e avaliação do CI e as melhorias observadas no resultado financeiro da organização, 

assim como melhoria dos indicadores de desempenho e em todos elementos constituintes do 

CI, resultando em incremento de valor medido por sob diferentes perspectivas. 

 

Os resultados observados indicam que a gestão do processo de integração pós-fusão resultou 

em incremento no valor da empresa em linha com Lima & Dalto (2009), Castro (2010) e 

Jacques et al. (2013), pois houve uma preocupação com a transferência de conhecimento 

inerente ao processo corroborando os achados de Child et al. (2001), sendo esses processos 

fundamentados em uma estratégia clara e deliberada de gerar valor ao acionista com a fusão 

entre Itaú e Unibanco. Nesse sentido, foi possível confirmar as observações de Freire (2013) 
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de que a estratégia deveria buscar sinergias e buscar manter o ativo mais importante de tais 

empresas: o CI delas. 

 

Ao analisar a primeira premissa de investigação da pesquisa, que era verificar se fusão entre 

Itaú e Unibanco provocou implicações sobre as práticas de avaliação e gestão do CI adotadas 

nessa organização, observou-se que a mesma foi confirmada, pois verificou-se evolução dos 

índices de ranking médio dos períodos anterior e posterior a fusão. Na análise foi possível 

constatar melhorias nas práticas de gestão e avaliação de todos os elementos componentes do 

CI. Alguns indicadores obtiveram diferenças maiores e mais significativas do que outros, mas 

de forma geral, percebeu-se que todos os itens evoluíram. Isso significa que do ponto de vista 

dos respondentes da pesquisa quantitativa, houve melhoria nas práticas de gestão dos 

elementos que compõe o CI da empresa confirmando as premissas de Cassel & Hackl (2000) 

que postulam que a evolução das práticas de gestão dos elementos do CI traz contribuições 

substanciais para o valor e a geração de riqueza das empresas. 

 

Cabe destacar que entre os elementos do CI, observados no questionário do Apêndice D, o 

que obteve maior média relativa a variação percentual de evolução foi o capital estrutural – 

com média de 9,55% considerando a variação percentual de evolução entre o momento 

anterior e posterior à fusão. A segunda maior variação foi nos elementos constituintes do 

capital relacional com variação média de 8,15% e, por último, os do capital humano com 

7,4% de média geral corroborando e ampliando os achados de Freire et al. (2014) que já havia 

denominado uma listagem de ativos intangíveis a serem priorizados na integração ao se gerir 

processos de F&A em sintonia com os resultados do estudo. 

 

Ao verificar a segunda premissa de investigação, se haveria diferenças entre as práticas de 

avaliação e gestão do CI existentes no banco Itaú e Unibanco S/A, em comparação às que 

existem no Itaú-Unibanco S/A, foi possível constatar, através da análise, que entre os bancos 

existia diferenças culturais, operacionais entre outras. Um resultado surpreendente, percebido 

através da investigação qualitativa feita com gestores do banco, foi que aproveitou-se dos 

bancos o que cada um tinha de melhor corroborando e ampliando os resultados da literatura 

internacional obtidos por Larsson & Lubatkin (2001), que percebeu que integração pós-união 

depende da forma como o processo é gerenciado pelos compradores e pode ser facilitada pelo 

envolvimento das pessoas e pelo uso de sistemas de controle sociais ao lado de ações formais 

que busquem aumentar o grau de integração cultural e ativar os benefícios potenciais da 
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mescla cultural. Mais do que isso, vão de encontro aos achados do eminente estudo de Child 

et al. (2001) que explicam que as condições preexistentes antes de uma fusão ou aquisição 

quase não podem explicar – a não ser em extensão limitada e sem consistência estatística 

significativa – o desempenho posterior à união. Esses autores postulam que os gestores 

deveriam voltar sua atenção às regras da gestão pós-aquisição que, muitas vezes, têm sido 

negligenciadas por eles. Child et al. (2001) enfatizam que tais regras são responsáveis, em 

grande parte, pelo sucesso das transações de aquisição na lógica da geração de valor, como 

ora observado. A triangulação desses depoimentos com conversas informais, com as 

observações diretas e análise documental, revelaram que ao longo do tempo, o Itaú-Unibanco 

S/A foi modificando suas práticas gerenciais e o SCG adotado, além de promover através de 

diferentes mecanismos, um processo de integração das funções organizacionais, das pessoas, 

dos processos e das atividades da empresa, corroborando, portanto, parte dos achados de 

Jordão (2009), pois a direção do banco buscou facilitar a transmissão de informações, 

melhorar a qualidade da comunicação, fornecer os parâmetros para avaliação e mensuração do 

desempenho, promover a integração da estrutura organizacional, colaborar para o encontro e a 

mescla cultural e, mais importante, facilitar a implementação estratégica e geração de valor, 

gerando CI.  

 

Apesar do primeiro momento após a fusão ter gerado a sensação de insegurança, tendo 

incomodado a quase todos participantes, rapidamente a nova direção estabelecida tratou de 

acalmar a todos sem demissões iminentes. Passaram, a partir daí, a investir em rápidos 

treinamentos de forma a alinhar todos os colaboradores aos novos sistemas e processos. Por 

meio das entrevistas formais e informais também foi verificado que existiam diferenças entre 

as práticas de avaliação e gestão do CI existentes no banco Itaú e Unibanco S/A, porém, estas 

foram rapidamente estabilizadas na nova estrutura organizacional. 

 

Ao analisar a existência de relação entre a gestão do CI antes e depois da fusão entre Itaú e 

Unibanco e o resultado financeiro nessa organização foi possível constatar que a terceira 

premissa foi confirmada parcialmente. Isso porque houve evolução normal em alguns dos 

indicadores de desempenho financeiros, mas outros apresentaram uma evolução mais 

significativa em decorrência da fusão. Em geral, contudo, a tendência foi de confirmação de 

tal premissa pela triangulação realizada. As informações advindas de mais de uma fonte, 

especialmente das análises econômico-financeiras, dos resultados da análise documental, da 

pesquisa quantitativa feita com os GGC´s e das informações da pesquisa qualitativa 
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demonstraram explicitamente a evolução nas práticas de gestão dos elementos do CI e nos 

indicadores financeiros e econômicos, que apresentaram crescimento e evolução se 

comparados ao momento de antes da fusão. 

 

Por fim, a última premissa visava verificar a existência de relação entre a gestão do CI antes e 

depois da fusão entre Itaú e Unibanco e a geração de valor nessa organização nesses dois 

momentos. Por meio das análises realizadas, foi possível perceber que a premissa se confirma 

parcialmente considerando que houve evolução nas práticas de gestão do CI e em alguns 

indicadores de geração de valor. Ao verificarmos o Q de Tobin, VM-VC e VM/VC foi 

observada uma evolução maior e mais significativa no período após a fusão do que o 

comparativo dos mesmos indicadores somados de ambas empresas no momento antes da 

fusão. Os que se mantiveram, ou mesmo apresentaram oscilação diferente do resultado 

encontrado nos anteriores foram o lucro econômico, o MVA e o EVA, sendo que os 

resultados dos mesmos mostraram uma oscilação no período pós-fusão. Em conjunto, os 

achados da pesquisa revelam que houve evolução dos indicadores econômico- financeiros e 

geração de valor, além de evolução nas práticas de gestão do CI percebida pelo conjuntos dos 

colaboradores, especialmente os de nível gerencial, corroborando e ampliando os achados de 

Camargos & Barbosa (2006) que verificaram nas F&A estudadas um resultado em termos de 

sinergias operacionais para as empresas após a combinação, assim como um maior potencial 

de criação de valor, pois observou-se também além de tais ganhos, a criação de sinergias 

financeiras. Os resultados se alinham com os achados de Perez & Famá (2006), que 

demonstraram que o CI pode ser responsável por uma maior geração de valor aos acionistas, 

tendo concluído que, de maneira análoga ao caso estudado, as empresas têm dado mais 

importância estratégica aos ativos intangíveis formadores do CI, como fator de diferenciação. 

Adicionalmente, esses achados suportam a premissa de Barros (2003) de que a lógica da 

maximização de valor ocorre quando o principal motivo é aumentar o valor para o acionista, 

imprimindo sinergia por meio de uma economia de escala ou transferência de conhecimentos. 

 

Após discutir as premissas e evidenciar os principais resultados, pode-se perceber que a forma 

que o Itaú-Unibanco S/A conduziu o processo de integração e a maneira com que geriu os 

elementos do CI fez toda a diferença nos resultados do processo. Ainda foi possível verificar 

que a gestão CI foi considerada como um dos principais motivos para o atingimento dos 

objetivos do banco: que é ser o banco líder em desempenho sustentável e em satisfação dos 
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clientes. O modelo de gestão adotado e a forma que foram conduzidas as principais variáveis 

do CI foi primordial para existência do sucesso.  

 

Por meio dos resultados da pesquisa quantitativa, foi possível concluir que houve (i) evolução 

em todos os indicadores do CI ao considerar a evolução do RM antes e depois da fusão; e (ii) 

melhorias nas práticas de gestão do CI ao analisar cada elemento do CI ou os seus construtos 

constituintes, ou ainda pelos  investimentos feitos e programas de treinamento oferecidos a 

todos os colaboradores, ressaltando-se que esses programas de treinamentos e reciclagem de 

conhecimentos fazem parte também da estratégia de avaliação de desempenho de  tais 

colaboradores, cuja aderência do colaborador faz diferença em uma possível promoção dentro 

da organização, vinculando a formação de capital humano com a geração de resultados. O 

investimento no capital estrutural proporcionou que o banco pudesse migrar grande fluxo de 

transações correntes diárias de suas agencias para sistemas online, onde o próprio cliente pode 

transferir ou mesmo efetuar pagamentos sem ter que ir à agência. Investimentos também nos 

processos internos do banco estão tornando as transações mais ágeis a cada dia, 

proporcionando rapidez, precisão e redução de custos em suas operações, permitindo que o 

capital estrutural se transforme em resultados. Quanto ao capital relacional, o banco colhe os 

frutos dos investimentos feitos nos outros dois elementos, sendo que o treinamento e 

motivação dos colaboradores junto com a agilidade dos sistemas e processos, associados a 

estratégias de marketing trazem melhorias na imagem institucional da organização. Novos 

negócios surgem através de um relacionamento mais próximo com os clientes, sem contar 

com maior presença da instituição que, após a fusão, é considerada a maior instituição 

financeira privada do hemisfério sul, vinculando a formação de capital relacional com a 

geração de resultados. Mais do que isso, em conjunto, há significativos investimentos em 

criação, sistematização e compartilhamento de conhecimentos, gerando incrementos no CI.  

 

Ao considerar a análise dos resultados financeiros, foi possível verificar que os índices que 

obtiveram maior evolução foram ativo total, lucro bruto, lucro líquido e NOPAT. Ao 

relacionar os indicadores financeiros e as práticas de gestão do CI foi possível verificar a 

relação entre ambos resultados. Assim, a evolução das práticas do CI melhorou processos, 

pessoas, imagem, sistemas, resultando em mais eficiência organizacional, impactando 

positivamente nos resultados financeiros sustentáveis e crescentes. Ao verificar os indicadores 

de valor, foi possível constatar evolução mais significativa nos indicadores Q de Tobim, VM-

VC e VM/VC e que o EVA e o MVA não apresentaram crescimento constante, passando por 
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oscilações no período considerado pós-fusão, mas ainda, demonstrando valores maiores do 

que antes da fusão. Apesar de em alguns casos, a empresa ter apresentado resultados 

financeiros negativos, verificou-se que o valor de mercado dela continua a aumentar, sendo 

possível observar relação entre os indicadores financeiros e de valor. Com exceção do Q de 

Tobin, todos indicadores de valor descritos podem ser explicados pelas variáveis financeiras. 

Como nesta pesquisa foi observado aumento nos indicadores financeiros, o mesmo pode ser 

observado com os indicadores de valor. Ao relacionar os indicadores de valor com o resultado 

da análise quantitativa, pode-se inferir que a evolução das práticas de gestão dos elementos do 

CI impactaram positivamente tanto nos indicadores de valor da organização quanto nos 

indicadores financeiros da mesma. Por fim, ao verificar a respostas obtidas em entrevista aos 

gestores foi possível verificar uma melhoria em todos os aspectos supramencionados, em 

maior ou menor grau, na concepção de todos entrevistados. Em geral, ao verificar as respostas 

das entrevistas, foi possível verificar que no momento da integração da fusão houve 

problemas e dificuldades relacionados às mais diversas áreas. Esses problemas foram desde 

insegurança e medo de demissão, sistemas inoperantes, cargos descontinuados, até a perdas de 

benefícios dos colaboradores. Apesar das dificuldades, a experiência que a empresa já havia 

acumulado por meio de outros vários processos de F&A, realizados anteriormente por ambos 

os bancos fundidos, fez a diferença para o sucesso da fusão que originou o Itaú-Unibanco 

S/A. O que havia de bom em ambas empresas foi aperfeiçoado e implantado novamente, 

usando, desse modo, a expertise dos colaboradores de ambas empresas. Novos processos 

foram e continuam sendo criados, novos sistemas desenvolvidos ou melhorados. As políticas 

existentes estimulam que as pessoas sejam qualificadas de acordo com as competências 

requeridas para cada novo desafio e isso só reafirma a relação entre as práticas de gestão do 

CI em processos de fusão resultam em melhorias nos elementos do CI, assim como nos 

indicadores financeiros e na geração de valor para a organização. 

 

Esses resultados ampliam o arcabouço teórico-empírico, pois grande parte das pesquisas feitas 

até o momento sobre o CI preocupam-se mais em mensurar ou descrever o conceito de CI e 

não em explicar os efeitos do mesmo na geração de valor em F&A, como ora proposto. Do 

que fora dito, se pode constatar a partir da análise dos vários resultados da pesquisa descrita 

nesta dissertação foi que a fusão entre os bancos Unibanco e Itaú foi bem-sucedida ao 

considerar a gestão dos elementos do CI na sua fusão, gerando valor para a empresa Itaú-

Unibanco S/A e seus acionistas.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema CI tem despertado grande interesse na comunidade acadêmica e no ambiente 

empresarial, uma vez que a diferenciação das empresas em um mercado tão competitivo tem 

sido, cada vez mais, baseada na gestão dos ativos do conhecimento e outros elementos 

intangíveis formadores do CI. Por sua vez, as pressões competitivas forçam as empresas a 

buscarem alavancas que proporcionam maior e mais rápido crescimento, que pode ser feito a 

partir das fusões, aquisições, alianças estratégicas entre outras formas de associação 

empresarial. Se efetuar um processo de recombinação com outra empresa, seja comprando, 

fundindo ou mesmo aliando já é bastante complexo, gerenciar o CI envolvido nesse processo 

se configura um desafio ainda maior e mais significativo. Esse conjunto de fatores ampliam a 

relevância do tema e pressiona as empresas a buscarem novas práticas para avaliar e gerenciar 

seu CI, principalmente nos processos de F&A, nos quais grande parte dos ativos intangíveis 

pode se perder. 

 

Apesar de existir um número considerável de trabalhos sobre o CI, os mesmos estão focados 

em criar modelos de mensuração e na sua gestão, avaliação e até o controle, mas são muito 

poucos os que abordam a gestão do CI em F&A; e até onde se sabe, não se verificou nenhum 

que tratou da avaliação e da gestão do CI, em simultâneo, nesses processos, ressaltando não 

somente a contribuição da pesquisa ora descrita, mas também a originalidade da mesma, 

especialmente se tomarmos em conta empresas do setor financeiro. Nesse sentido, o objetivo 

da pesquisa descrita nesta dissertação foi analisar quais os efeitos da fusão ocorrida entre os 

bancos Unibanco e Itaú sobre as práticas de gestão e avaliação do CI adotadas no banco Itaú-

Unibanco S/A. Para atingir esse objetivo, foi realizado um estudo de caso descritivo com 

abordagens qualitativa, quantitativa, complementado por análise documental, além de 

observação participante. 

 

Ao se revisar a literatura pertinente ao tema, foi possível verificar a evolução do CI, desde a 

conceituação de ativo intangível, passando pela gestão do conhecimento, pelo conhecimento 

das dimensões do CI e de seus elementos, até a avaliação e gestão do mesmo e modelos 

correlatos. Em F&A foi possível observar que o processo é utilizado como uma das principais 

formas das empresas alavancarem seu crescimento, buscarem ganhos de escala operacional, 

economias financeiras, eficiência diferencial de administração, poder de mercado e/ou se 
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tornarem mais competitivas. A síntese dos estudos indica que, embora as F&A sejam um 

fenômeno cada vez mais expressivo em termos de valores e volume, grande parte desses 

processos não é bem-sucedido sob o prisma da geração de valor para as organizações, sendo 

esta uma significativa preocupação da academia e do mercado. Nesse ensejo, a pesquisa ora 

descrita ajudou a contribuir para a academia, ampliando as discussões sobre o tema, 

demonstrando a contribuição da gestão e avaliação do CI em F&A para a proposição de 

teorias e modelos de gestão que impactem diretamente na competitividade das mesmas. 

 

Além disso, a pesquisa proporcionou a possibilidade de vincular a teoria com a prática, 

comprovando, por meio dos resultados obtidos, quais ações trazem resultados positivos e 

quais representam oportunidade que precisam ser reforçadas, trabalhadas e/ou aperfeiçoadas. 

Em conjunto, os resultados confirmam os achados da literatura internacional observados por 

Jardon & Martos (2012), de que relacionamentos criam conhecimentos e estes se 

materializam no CI. As relações são estabelecidas de dentro para fora da empresa, gerando 

valor. Isso significa que a parcela do CI das pessoas, o capital humano, cria o capital 

estrutural (CI dentro da organização) e este capital estrutural cria o capital relacional (CI com 

o ambiente). Neste caso, em linha com a visão dos referidos autores, essa relação circular é 

responsável pelo processo básico de criação e expansão de conhecimento. 

 

Como sugestões para futuras pesquisas, aponta-se a aplicação da pesquisa quantitativa apenas 

para duas superintendências do banco na região de Minas Gerais, considerando que o 

universo total desses respondentes em nível nacional ultrapassa quatro mil pessoas; e que a 

aplicação da entrevista qualitativa foi feita a poucos gestores do universo global. Isso porque, 

a participação de outros respondentes poderia complementar e trazer mais riqueza de 

informações, permitindo ampliar a discussão dos resultados e demonstrar a visão de 

representantes de todas as áreas, localidades e setores da empresa. A limitação de não poder 

correlacionar estatisticamente os indicadores financeiros por serem especificados por ano 

também deve ser notada, principalmente porque os dados da pesquisa quantitativa analisam a 

percepção dos funcionários em somente dois momentos: antes e depois da fusão. Assim o 

cálculo da correlação só faria sentido se fosse possível correlacionar indicadores financeiros e 

questões levantadas na pesquisa quantitativa ao longo dos anos. A aplicação da pesquisa em 

outros setores da economia e em empresas de diferentes tamanhos. Não obstante, essas 

questões foram devidamente dimensionadas e contornadas por dois motivos principais: (i) a 

representatividade do estado de Minas no Brasil e pelo fato de pesquisas internas do banco 
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mostrarem que a amostra em tela reflete, em grande parte, o resultado global do banco pela 

natureza e diversidade de tal estado; e (ii) a utilização de múltiplas fontes de evidências, 

permitindo uma confirmação das informações pela triangulação das mesmas.   

 

Tendo em vista essas limitações, sugere-se em futuras pesquisas o emprego da metodologia 

de forma institucionalizada nacionalmente na organização, buscando verificar nos diferentes 

processos de F&A vividos pela empresa se ela conseguiu gerenciar de forma eficiente os 

elementos do CI em cada um deles e quais os pontos de melhorias. Também é sugerido a 

replicação do método em empresas de diferentes portes e ramos para ampliar os 

entendimentos existentes e colaborar para a teorização sobre o tema. Adicionalmente, 

recomenda-se a realização de uma pesquisa quantitativa de larga escala, buscando executar 

análise estatística uni variada e multivariada com correlações entre a evolução dos elementos 

do CI com retornos financeiros e geração de valor. 

 

Em síntese, pode-se concluir que os efeitos da fusão entre os bancos Itaú e Unibanco foram 

positivos, uma vez que foram percebidas melhorias em todos os indicadores analisados pelos 

colaboradores envolvidos nesse processo. O propósito da fusão também foi atendido, uma vez 

que a escolha da estratégia com objetivo de obter sinergias operacionais foi alcançada, além 

de serem percebidas sinergias financeiras, constadas por melhorias nos resultados financeiros 

e econômicos, principalmente nos índices de lucratividade e rentabilidade. Pelo prisma da 

geração de valor foi constatando que a fusão não só foi bem-sucedida (ao considerar 

indicadores como VM-VC, VM/VC e Q de Tobin), sendo ainda bem vista pelo mercado, 

trazendo perspectivas de valorização das ações no longo prazo. O conjunto dos resultados 

demonstrou que a fusão atingiu também o seu objetivo de crescimento sustentável havendo 

melhorias nas práticas de avaliação e gestão do CI após a fusão e que evolução dos resultados 

após a fusão.  Foi percebido que, apesar da empresa ter evoluído na gestão dos elementos do 

CI, a mesma internamente não tem programas diretamente relacionados gestão do CI, mas 

uma série de programas de programas de treinamento, recrutamento, qualificação e 

desenvolvimento que visam capacitar todos os colaboradores, gerando incrementos no capital 

humano. Constatou-se que também há grandes investimentos em tecnologia da informação, 

sistemas e processos com objetivo de facilitar e tornar mais acessível o acesso de seus clientes 

ao sistema, além de reduzir custos operacionais aumento assim sua eficiência operacional, 

gerando capital estrutural. Igualmente, a geração direta e indireta de capital humano e a 

melhoria no capital estrutural foram e têm sido determinantes na geração de capital relacional. 
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Esses aspectos, somados ao CI já acumulado no banco Itaú-Unibanco S/A derivado da 

expertise advinda dos bancos Unibanco e do Itaú em suas F&A anteriores foi um fator 

determinando para o sucesso da operação relatado na pesquisa ora descrita. Em conjunto, os 

resultados confirmam os achados da literatura internacional de que relacionamentos criam 

conhecimentos e estes se materializam no CI. As relações são estabelecidas de dentro para 

fora da empresa, gerando valor. Isso significa que a parcela do CI das pessoas, o capital 

humano, cria o capital estrutural (CI dentro da organização) e este capital estrutural cria o 

capital relacional (CI com o ambiente). Neste caso, em linha com a literatura analisada, essa 

relação circular foi responsável pelo processo básico de criação e expansão de conhecimento e 

geração valor, como forma de materialização do CI. 

. 
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Apêndice A 

Apresentação da pesquisa à empresa 

 

Meu nome é Victor Luiz Teixeira Melo; estou na fase final do curso de mestrado em 

administração das Faculdades Pedro Leopoldo. Como um dos requisitos para me formar, 

estou escrevendo a dissertação sobre o tema Avaliação e gestão do CI em F&A.  

O objetivo principal desta pesquisa é analisar as alterações sobre as práticas de gestão do CI 

antes e pós-fusão, entre os bancos Itaú e Unibanco. 

Esta pesquisa se destina aos Superintendentes, Gerentes regionais e gerentes gerais 

comerciais. 

Não existem respostas certas ou erradas, pois o objetivo desta pesquisa é retratar a realidade 

da empresa.  

 

A sua colaboração será de fundamental importância para o alcance dos objetivos 

educacionais. 

 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

  

Cordialmente, 

 

Victor Luiz Teixeira Melo 
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Apêndice B 

Questionários aplicados aos gerentes gerais comerciais (GGC) 

1. CAPITAL HUMANO 
Antes da fusão 

  

Depois da fusão 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Perg. 
 As afirmativas abaixo estão relacionadas a gestão do capital 
humano. 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

1.0 
Houve aumento do nível de investimento em educação dos 
colaboradores. 

                    

1.1 
O banco tem politicas de Indução a inovação e 
aproveitamento de boas ideias. 

                    

1.2 
São feitos investimento em conhecimento técnico e/ou 
gerencial 

                    

1.3 O banco investe em técnicas de liderança                     

1.4 Reconhecimento de espírito em equipe                     

1.5 Existem politica de retenção de talentos.                      

1.6 
Há preocupação com a satisfação do trabalho e clima 
organizacional 

                    

1.7 Há investimento em treinamento                     

1.8 Redução do Turnover ( Rotatividade de pessoal)                    
  
 
 

1.9 
São observadas politicas de contratação de pessoas com 
elevadas competências. 
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2. CAPITAL ESTRUTURAL – Perguntas relacionadas a produtos, 
serviços , processos, sistemas e tecnologia 

Antes da fusão 

  

Depois da fusão 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

2.0 Há utilização de ideias de funcionários                     

2.1 Existe sistemas de transmissão de conhecimentos                     

2.2 Os cursos são alinhados a estratégia da empresa                     

2.3 Existe sistema de gestão do conhecimento organizacional                     

2.4 Existe(ia) gestão Marcas e patentes                     

2.5 Existe investimento em TIC                     

2.6 Houve melhoria em eficiência dos Processos internos                     

2.7 
A empresa mantem sistema para mapear e disponibilizar as 
competências de seus funcionários. (paginas amarelas) 

                    

2.8 
A empresa tem sistemas de sistemas de reconhecimento, 
premiação e promoção. 

                    

2.9 A empresa estimula o compartilhamento do conhecimento                     
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3. CAPITAL RELACIONAL – Perguntas relacionadas ao 
relacionamento, a imagem e marcas da organização. 

Antes da fusão 

  

Depois da fusão 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

3.0 A empresa é reconhecido pelo mercado.                     

3.1 
As marcas da empresa são reconhecidas pelo mercado. ( ex: 
Tok pag, itaucard, itoken) exemplos de antes e depois. 

                    

3.2 
Os relacionamentos banco/ clientes estimula a lealdade dos 
mesmos. 

                    

3.3 
Tem parcerias com outras organizações ( Empresas de outro 
setor) 

                    

3.4 Teve evolução da carteira de clientes                     

3.5 Houve aumento no tempo de relacionamento com clientes                     

3.6 
Os relacionamentos banco/clientes estimula a criação de 
novos negócios. 

          

3.7 Aumentou o investimento e relacionamento pós venda                     
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Apêndice C 

Questionário geral 

Tempo total na organização 

(    ) de 1 a 5 anos  (    ) De 5.1 a 10 anos   (    ) De 10.1 a 15 anos 

(    ) de 15.1 a 20 anos  (    ) De 20.1 a 25 anos   (    ) Acima de 25.1 anos 

 

Gênero 

(    ) Masculino   (    ) Feminino 

 

Faixa etária 

(    ) De 21 a 25 anos  (    ) De 26 a 30 anos    (    ) De 31 a 35 anos 

(    ) De 36 a 40 anos  (    ) De 41 a 45 anos   (    ) De 46 a 50 anos  

(    ) De 51 a 56 anos  (    ) De 57 a 60 anos   (    ) Acima de 60 anos 

 

Tempo de formação do curso superior 

(    ) Não possui formação superior (    ) Até 5 anos de formado (    ) De 5.1 a 10 anos 

(    ) De 10.1 a 15 anos   (    ) De 15.1 a 20 anos  (    ) De 20.1 a 25 anos 

(    ) De 25.1 a 30 anos   (    ) Acima de 30 anos 

 

Formação superior em: _______________________________________________ 

Pós graduação em: ___________________________________________________ 

 

É oriundo de qual banco? Lembrando que pode ser marcado mais de uma opção. 

(    ) BANERJ   (    ) BEMGE   (    ) BANESTADO 

(    ) BEG   (    ) BFB   (    ) BANDEIRANTES 

(    ) UNIBANCO   (    ) ITAÚ   (    ) OUTROS 
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Apêndice D 

Questionário dos superintendentes e gerentes regionais de agência 

Roteiro de entrevistas utilizada para os gestores regionais e superintendentes, serão feitas as seguintes 

perguntas a seguir: 

Capital relacional. 

São exemplos do capital relacional: marcas, relações com clientes e fornecedores, imagem da 

empresa, maneiras de fazer negócios e lidar com canais de distribuição (Stewart, 1998; 

Edvinsson & Malone, 1998) 

Capital humano. 

São exemplos do capital humano da empresa: melhorias na qualificação, experiência, 

criatividade, conhecimento, habilidades, capacidade de inovação e de desenvolver tarefas dos 

membros da empresa. (Stewart, 1998; Edvinsson & Malone, 1998). 

Capital estrutural. 

São exemplos do capital estrutural: Sistemas, design, tecnologias, metodologias, processos 

empregados, maneira de fazer negócios e sistemas de informação. (Stewart, 1998; Edvinsson 

& Malone, 1998). 

Banco de origem? _______________________ 

1. Em que aspectos a fusão Itaú-Unibanco promoveu a criação e o desenvolvimento de 

fatores ligados:  

a. Ao capital relacional da empresa?  

b. Ao capital humano da empresa?  

c. Ao capital estrutural da empresa?  

 

2. Em que aspectos a fusão Itaú-Unibanco promoveu a perda e a desvalorização de 

fatores ligados:  

a. Ao capital relacional da empresa?  

b. Ao capital humano da empresa?  

c. Ao capital estrutural da empresa?  
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3. É possível identificar alguma inovação radical e diferenciada realizada dentro do Itaú-

Unibanco que contribui para a sua competitividade? 

 

4. Durante o processo de fusão, quais as maiores dificuldades, dúvidas ou inseguranças. 

 

Ranking Médio geral - Elementos do CI 

    Antes da fusão  Depois da fusão 

ITEM   RM RM 

1.0 
Houve aumento do nível de investimento em 
educação dos colaboradores 3,36 3,69 

1.1 
O banco tem políticas à Indução a inovação e 
aproveitamento de boas ideias. 3,84 4,30 

1.2 
São feitos investimentos em conhecimento 
técnico e/ou gerencial 3,79 4,13 

1.3 O banco investe em técnicas de liderança 3,57 3,94 

1.4 Há reconhecimento de espírito em equipe 3,88 4,18 

1.5 Existem políticas de retenção de talentos.  3,54 3,91 

1.6 
Há preocupação com a satisfação do trabalho e 
clima organizacional 3,79 4,09 

1.7 Há investimento em treinamento 4,00 4,16 

1.8 
Houve redução do Turnover (Rotatividade de 
pessoal) 3,51 3,55 

1.9 
São observadas políticas de contratação de 
pessoas com elevadas competências. 3,58 3,87 

2.0 Há utilização das ideias dos funcionários 3,54 3,88 

2.1 
Existe(ia) sistemas de transmissão de 
conhecimentos (Portal pessoas) 3,84 4,30 

2.2 
Os cursos são alinhados a estratégia da 
empresa 3,94 4,25 

2.3 
Existe sistema de gestão do conhecimento 
organizacional 3,63 3,94 

2.4 Existe(ia) gestão Marcas e Patentes 3,84 4,06 

2.5 
Existe investimento em TI (Tecnologia da 
informação) 3,94 4,36 

2.6 
Houve melhoria em eficiência dos Processos 
internos 3,75 4,25 

2.7 

A empresa mantém sistema para mapear e 
disponibilizar as competências de seus 
funcionários. (Páginas Amarelas- Cadê você) 3,75 4,22 

2.8 
A empresa tem sistemas de reconhecimento, 
premiação e promoção. 3,87 4,51 

2.9 
A empresa estimula o compartilhamento do 
conhecimento 3,79 4,12 
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3.0 A empresa é reconhecida pelo mercado. 4,48 4,81 

3.1 

As marcas da empresa são reconhecidas pelo 
mercado. ( ex: Tok pag, itaucard, itoken) 
exemplos de antes e depois. 4,16 4,67 

3.2 
Os relacionamentos banco/ clientes estimulam 
a lealdade dos mesmos. 3,94 4,13 

3.3 
O banco mantém parcerias com outras 
organizações (Empresas de outro setor) 3,84 4,09 

3.4 Teve evolução da carteira de clientes 3,91 4,31 

3.5 
Houve aumento no tempo de relacionamento 
com clientes 3,70 3,97 

3.6 
Os relacionamentos banco/clientes estimula a 
criação de novos negócios. 3,88 4,34 

3.7 
Aumentou o investimento e relacionamento 
pós venda 3,67 4,06 

  RM Total 3,80 4,15 
Fonte – Dados da pesquisa 

 

 

5. Considerando os resultados da pesquisa quantitativa, os respondentes em geral 

apontaram que houve evolução na gestão dos elementos do CI com o evento da fusão 

entre o Itaú e o Unibanco.  

Em sua opinião, de que forma você identifica que a empresa incentiva essa melhoria 

nos elementos do CI? É possível perceber que isso é fundamental para a 

competitividade dela? 

 

6. Considerando a análise geral realizada com os respondentes, todos demonstraram ser 

consciente da importância dos elementos do CI.  

Em sua opinião, o que pode ser feito para propagar os benefícios sobre a gestão do CI 

de forma equilibrada e sustentável para todos os níveis da empresa? 



204 

 

Apêndice E 

Tabela de análise de indicadores financeiros, contábeis e de mercado. 

 

  

ATIVO TOTAL 

PATRIMONIO LIQUIDO 

LUCRO BRUTO = Resultado Bruto da intermediação financeira 

EBIT = Resultado operacional 

LUCRO LIQUIDO 

RECEITA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

DESPESAS OPERACIONAIS 

Outros passivos de LP 

OUTROS PASSIVOS 
CAPITAL INVESTIDO = ATIVO TOTAL - OUTROS 
PASSIVOS  

NOPAT= EBIT+ REC.FINANCEIRA X (1-T) 

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 
NOPAT AJUST.= NOPAT (+/-) VARIACAO OUT.PASSIVOS 
LP  

EBTIDA= EBIT + DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 

ROA 

ROE 

RONA %= NOPAT/ CAPITAL INVESTIDO   

INDICE DE EFICIENCIA OPERACIONAL 

AÇÃO ON 

EVA= NOPAT AJUSTADO - CUSTO CAPITAL  

MVA = EVA/CMPC% 

NÚMERO DE AÇOES 

LUCRO POR AÇÃO 

CMPC 

CUSTO DE CAPITAL = CAPITAL INVESTIDO X CMPC  

LUCRO ECONOMICO = NOPAT - CUSTO DE CAPITAL  
 

 

 


